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ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ TO ACCA  
(Association of Chartered Accountants) 

 
Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ 

 

1. Είναι το Πανεπιςτιμιο Κφπρου Approveed Employer του ACCA; 
 

To Πανεπιςτιμιο Κφπρου ζχει εγγραφεί ςαν ACCA Approved Employer – Professional 
Development Stream από τον Νοζμβριο 2013. 

 
2. Ποια είναι τα πλεονεκτιματα που προςφζρει ςτα μζλθ του ACCA θ εγγραφι του 

Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςαν ACCA Approved Employer; 
 

Τα πλεονεκτιματα τθσ πιςτοποίθςθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ωσ ACCA Approved 
Employer περιλαμβάνουν:  

o Οι εγκεκριμζνοι λογιςτζσ που εργοδοτοφνται ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου κα 
εξαιροφνται από τθν ετιςια υποβολι ςτοιχείων προσ τον ΣΕΛΚ ι/και το ACCA 
για απόδειξθ επαρκϊν δραςτθριοτιτων Συνεχοφσ Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ, 

o Το Πανεπιςτιμιο Κφπρου κα ζχει πρόςβαςθ ςε διάφορουσ μθχανιςμοφσ 
ςτιριξθσ των εργοδοτϊν για ςκοποφσ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ του προςωπικοφ 
του που προςφζρονται από το ACCA, και 

o Το Πανεπιςτιμιο Κφπρου κα πλεονεκτεί ζναντι άλλων για ςκοποφσ πρόςλθψθσ 
και διατιρθςθσ εγκεκριμζνων λογιςτϊν 

 
3. Σα ίδια ωφελιματα παρζχονται και ςτα μζλθ του ICAEW και του CAT; 

 

Ναι, τα ίδια ωφελιματα που προςφζρει ςτα μζλθ του ACCA θ εγγραφι του 
Πανεπιςτθμίου Κφπρου ωσ ACCA Approved Employer τα δικαιοφνται και τα μζλθ του 
ΑCA και CAT. 

 
4. Ποια είναι θ διαδικαςία απόκτθςθσ των απαιτοφμενων CPD των μελών του ACCA που 

εργοδοτοφνται ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου; 
 

Τα μζλθ υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊνουν τθν ετιςια διλωςθ απόκτθςθσ CPD μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ του ACCA επιβεβαιϊνοντασ ότι καλφπτονται από το Πανεπιςτιμιο Κφπρου 
το οποίο είναι ACCA Approved Employer – Professional Development Stream και δεν 
χρειάηεται να ακολουκοφν τθν κακοριςμζνθ διαδικαςία του ACCA. 
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5. Χρειαηόμαςτε κάποιον κωδικό τον οποίο κα αναφζρουμε κατά τθν ετιςια διλωςθ 
που κα ςυμπλθρώνουμε ςτο ACCA; 
 

Ο αρικμόσ εγγραφισ για το Πανεπιςτιμιο Κφπρου είναι 20656045. Μπορείτε να τον 
κρατιςετε ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ςυμπλιρωςθσ τθσ 
ετιςιασ διλωςθσ για απόκτθςθ CPD μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ACCA. 

 
6. Ποφ εμπλζκεται ο φνδεςμοσ Εγκεκριμζνων Λογιςτών Κφπρου (ΕΛΚ) ςτθν εγγραφι 

του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ωσ ACCA Approved Employer; 
 

Η όλθ διαδικαςία  ζχει πιςτοποιθκεί μζςω του ΣΕΛΚ ο οποίοσ μασ εγκρίνει ωσ ACCA 
Approved Employer – Professional Development Stream. 

 


