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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ 

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
Είμαι έγγαμος και έχω δύο άρρενα τέκνα, που σήμερα ο ένας ασκεί το 
ελεγκτικό επάγγελμα ως ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής και ο έτερος υπηρετεί  
την στρατιωτική του θητεία και είναι απόφοιτος ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος οικονομικών σπουδών, και διαμένω στην πόλη της Αθήνας. 
 
Η καταγωγή μου είναι από την πόλη της Καλαμάτας, όπου γεννήθηκα το έτος 
1957, και τελείωσα τη βασική σχολική εκπαίδευσή μου, δηλαδή δημοτικό και 
εξατάξιο γυμνάσιο. 
 
Είμαι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
 
Κατά  την  περίοδο  των  μαθητικών και  φοιτητικών μου χρόνων,  εργαζόμουν 
περιστασιακά  σε  διαφορές εργασίες όπως,  λιμενεργάτης, φορτοεκφορτωτής 
στη λαχαναγορά , οικοδόμος  και  λοιπές  εργασίες.  
 
Επαγγελματική  καριέρα  
 
Από τον Ιούνιο 1982 έως την 31/12/1987, απασχολήθηκα ως λογιστής στο 
λογιστήριο μεγάλης κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας, και συγκεκριμένα 
στην εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.». 
 
Από το έτος 1988, ασκώ το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπου 
προσλήφθηκα και έγινα μέλος στο Σώματος Ορκωτών Λογιστών, μετά από 
σχετικό γραπτό εισαγωγικό διαγωνισμό. 
 
Από το έτος 1993, όπου έγινε η νομοθετική αλλαγή του ελεγκτικού 
επαγγέλματος στην Ελλάδα, έως και το Μάιο του 2011 ήμουν εταίρος 
ελεγκτικής εταιρείας στην Ελλάδα με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.». 
 
Στις αρχές του έτους 1996, προήχθην στην ανώτατη βαθμίδα του ελεγκτικού 
επαγγέλματος και έκτοτε έχω το δικαίωμα υπογραφής με τον τίτλο του 
«ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ». 
 
Από τον Ιούνιο του 2011, είμαι ιδρυτικό μέλος της ελεγκτικής εταιρείας «ΑCES 
OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», της οποίας είμαι Πρόεδρος του Δ.Σ. και 
Διευθύνων Σύμβουλος. 
 
Επίσης, είμαι μέλος του «ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με 
αριθμό μητρώου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081 και με A.M. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 και μέλος 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). 
 
Σήμερα, έχω ήδη εκλεγεί για τον έλεγχο αρκετών εταιρειών, ως τακτικός 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ως εκ τούτου, υπογράφω τις σχετικές 
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Εκθέσεις Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεών τους καθώς επίσης τις 
σχετικές Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης (Φορολογικά Πιστοποιητικά).  
 
Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους όπως, της 
βιομηχανίας, του εμπορίου, της πληροφορικής, της παροχής υπηρεσιών κλπ. 
Επιπροσθέτως, κάποιες από αυτές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών.  
 
Στα τριάντα τέσσερα έως σήμερα χρόνια της ελεγκτικής μου καριέρας, ως 
Ορκωτός Ελεγκτής, έχω συνεργασθεί με πλήθος εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, 
όπως: 
 
α) εταιρείες του βιομηχανικού κλάδου π.χ. τροφίμων, μεταλλουργίας, 
κεραμικών και ειδών υγιεινής, αλκοολούχων ποτών, λατομείων και 
επεξεργασίας μαρμάρων, επεξεργασίας και βιομηχανοποίησης ελαιούχων 
σπόρων, πτηνοτροφικών μονάδων και επεξεργασίας κρέατος, βιομηχανίες 
ενδυμάτων, βιομηχανίες επίπλων, υαλουργίας κ.λ.π., β) εταιρείες του 
χρηματοπιστωτικού κλάδου π.χ. Αμοιβαία Κεφάλαια, Εταιρείες Επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου εισηγμένες και μη εισηγμένες στο Χ.Α., εταιρείες διαχείρισης 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Χρηματιστηριακές εταιρείες (Α.Χ.Π.Ε.Υ.), γ) εταιρείες 
του τουριστικού κλάδου π.χ. Ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικά 
πρακτορεία, δ) του κλάδου της πληροφορικής π.χ. παραγωγής και εμπορίας 
Software (S/W) και Hardware (H/W), ε) διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες 
του ημερήσιου έντυπου τύπου, στ) εταιρείες εμπορίας και παροχής 
υπηρεσιών κλπ. 
 
Επίσης, πέραν των εργασιών του τακτικού ελέγχου, έχω αναλάβει και 
διενεργήσει, για λογαριασμό διαφόρων εταιρειών ή οργανισμών, εργασίες που 
αφορούσαν, διαχειριστικούς ελέγχους, την οργάνωση του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου, ανάλυση και οργάνωση του βιομηχανικού κόστους και 
εφαρμογή εσωλογιστικής κοστολόγησης, εκτίμηση της αξίας εταιριών, 
συγχωνεύσεις και διασπάσεις εταιρειών, γνωματεύσεις για θέματα 
φορολογικά, συγχωνεύσεων και λοιπών μετασχηματισμών εταιρειών, 
εργασίες κατάρτισης ενδοομιλικών φακέλων σύμφωνα με τις φορολογικές 
διατάξεις και τις σχετικές οδηγίες του ΟOΣΑ, καθώς επίσης και εργασίες 
εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π).  
 
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, έχω 
παρακολουθήσει πλήθος επαγγελματικών σεμιναρίων που είχαν ως 
αντικείμενο τη φορολογία, λογιστικά οικονομικά θέματα, εσωτερικό έλεγχο, τα 
Δ.Λ.Π. και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. 
 

Με  εκτίμηση 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

A.M. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 - ΑΜ ΣΟΕΛ 15081. 

 


