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Δελτίο Τύπου
Την 1η θέση στην Ελλάδα και τη 14η θέση παγκοσμίως κατέκτησαν δυο μέλη
της ελεγκτικής ομάδας της Deloitte στις εξετάσεις για την επαγγελματική
πιστοποίηση του ΙΕΣΟΕΛ μαζί με το ACCA (Joint Examination Scheme –
“JES”)
Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 – Σημαντικές διακρίσεις στη Deloitte χάρισαν δυο μέλη της
ελεγκτικής της ομάδας, αποσπώντας εξαιρετικά υψηλές βαθμολογίες στην εξέταση μαθημάτων
για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης από την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), κατακτώντας την 14η θέση
παγκοσμίως κατά την εξέταση των μαθημάτων F9 και P1.
Συγκεκριμένα, στην παγκόσμια κατάταξη, την 14η καλύτερη επίδοση σημείωσαν η Μαρία
Σαρρή κατά την εξέταση του μαθήματος F9 και ο Λάμπρος Αντώναρος στην εξέταση του
μαθήματος P1. Επιπλέον, σε εθνικό επίπεδο οι επιδόσεις των δυο μελών της ελεγκτικής ομάδας
της Deloitte κατέταξαν στην 1η θέση, τη Μαρία Σαρρή για την εξέταση του μαθήματος F9 και
τον Λάμπρο Αντώναρο για την εξέταση του μαθήματος P1 για την απόκτηση επαγγελματικής
πιστοποίησης από την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας Association of Chartered Certified
Accountants (ACCA).
Τα δυο μέλη της ελεγκτικής ομάδας συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα εξετάσεων “JES” και,
αφού παρακολουθήσουν και εξετασθούν επιτυχώς στην Ελληνική γλώσσα τα μαθήματα που
σχετίζονται με το δίκαιο εταιρειών και τη φορολογική νομοθεσία και στην Αγγλική γλώσσα τα
υπόλοιπα μαθήματα του ACCA, να γίνουν ταυτόχρονα κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου και
των δυο φορέων ΙΕΣΟΕΛ και ACCA.
H Beate Randulf, Εταίρος και υπεύθυνη εκπαίδευσης της Deloitte Ελλάδας, δήλωσε «Είμαστε
πολύ περήφανοι που 2 μέλη της ελεγκτικής μας ομάδας κατάφεραν με τις υψηλές τους
βαθμολογίες να είναι ανάμεσα στους 20 καλύτερους του κόσμου στις επαγγελματικές εξετάσεις
του ACCA. Πρόκειται για μια μεγάλη δοκιμασία αν σκεφθεί κανείς ότι ο χρόνος που έχουν στη
διάθεσή τους για την προετοιμασία τους είναι πολύ περιορισμένος λόγω των αυξημένων αναγκών
της δουλειάς. Το γεγονός αυτό κάνει την επιτυχία τους ακόμη πιο σημαντική και την Εταιρία μας
ιδιαιτέρως υπερήφανη».
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Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα
Η Deloitte Ελλάδας είναι µέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), μιας
ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά
χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Με παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες και με
περίπου 200.000 επαγγελματίες που έχουν δεσμευθεί να γίνουν πρότυπα αριστείας, η Deloitte
παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε
πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Παρακαλούμε επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της
DTTL και των εταιριών-μελών.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές
(audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης
Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές
(consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.»
λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περίπου 500 άτομα προσωπικό και γραφεία
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους
τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της
ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις
μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και
χρηματοοικονομικού τομέα.
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