
 

 

  

 
 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ 

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ EFRAG Η ΑΝ. ΚΑΘ. 

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ 
 

Στην πρώτη πανευρωπαϊκή ακαδημαϊκή ομάδα του οργανισμού 

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), συμμετέχει η 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής, Ειρήνη Καραμάνου. Η σύνθεση του νέου αυτού 

θεσμού περιλαμβάνει 17 ακαδημαϊκούς από όλη την Ευρώπη των 

οποίων η έρευνα εξειδικεύεται σε θέματα χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. Η κα Καραμάνου επιλέχθηκε μέσα από μία άκρως 

ανταγωνιστική διαδικασία και μαζί με τους υπόλοιπους  

διακεκριμένους ακαδημαϊκούς της ομάδας θα έχει την ευκαιρία να 

συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής πολιτικής στα 

θέματα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Όπως  δήλωσε ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης «Η συμμετοχή της κας. 

Καραμάνου στην εν λόγω πανευρωπαϊκή ομάδα ακαδημαϊκών, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η 

εμπειρογνωμοσύνη των μελών του ακαδημαϊκού μας προσωπικού αξιοποιείται, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά 

και σε διεθνές επίπεδο, κάτι το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά, μεταξύ άλλων, στην  περαιτέρω διεθνή 

αναγνώριση του Πανεπιστημίου Κύπρου». 

Η ομάδα συστάθηκε από τον Οργανισμό με σκοπό να ενδυναμώσει τη σχέση του με την ακαδημαϊκή 

κοινότητα και να ωφεληθεί από την τεχνογνωσία της σε θέματα  που άπτονται της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. Ο οργανισμός EFRAG θεωρεί ότι η συνεισφορά των ακαδημαϊκών στη προσπάθειά του να 

συνεισφέρει στα τρέχοντα θέματα που εξετάζονται από το IASB, το διεθνές συμβούλιο που είναι υπεύθυνο 

για την δημιουργία των διεθνών λογιστικών προτύπων, είναι ιδιαίτερα επιθυμητή λόγω της αυξανόμενης 

χρήσης επιστημονικών προσεγγίσεων στην ανάλυση των υπό εξέταση θεμάτων και από τους δύο αυτούς 

οργανισμούς.  

Ο οργανισμός EFRAG ιδρύθηκε το 2001 με την ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον. Τα μέλη του αποτελούνται από Ευρωπαϊκές και εθνικές οργανώσεις που σχετίζονται 
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με α) την ανάπτυξη των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, (IFRS), και β) τις επιδράσεις 

τους στην αποτελεσματικότητα των κεφαλαιαγορών. Ο οργανισμός EFRAG παρέχει συμβουλές στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο τα IFRS πληρούν τα κριτήρια των Ευρωπαϊκών κανονισμών, 

συμπεριλαμβανομένου και του κατά πόσον η εφαρμογή τους θα είναι ευνοϊκή για το ευρωπαϊκό δημόσιο 

συμφέρον.  

 
 


