ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ο Αθανάσιος Φραγκισκάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκεί το επάγγελμα του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το έτος 1988, όπου έγινε μέλος του 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 τον Μάιο του 2011, ήταν εταίρος
ελεγκτικής εταιρείας στην Ελλάδα με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ
Α.Ε.Ο.Ε.».
Από τον Ιούνιο του 2011 είναι ιδρυτικό μέλος και μέτοχος της ελεγκτικής
εταιρείας «ΑCES OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.».
Επίσης είναι μέλος του «ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με
Αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 15081.
Στις αρχές του έτους 1996 προήχθη στην ανώτατη βαθμίδα του ελεγκτικού
επαγγέλματος και από τότε έχει το δικαίωμα υπογραφής με τον τίτλο του
«ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ».
Σήμερα είναι εκλεγμένος από αρκετές εταιρείες, ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής
λογιστής και ως εκ τούτου υπογράφει τις οικονομικές τους καταστάσεις. Αυτές
οι εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους όπως, της
βιομηχανίας, του εμπορίου, της πληροφορικής, της παροχής υπηρεσιών, της
έκδοσης ημερήσιου τύπου και τέσσερις από αυτές είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στην εικοσαετή και πλέον καριέρα του ως Ορκωτός Ελεγκτής έχει συνεργασθεί
με πλήθος εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς
κλάδους, όπως: α) εταιρείες του βιομηχανικού κλάδου π.χ. τροφίμων,
μεταλλουργίας, κεραμικών και ειδών υγιεινής, αλκοολούχων ποτών, λατομείων
και επεξεργασίας μαρμάρων, πτηνοτροφικών μονάδων και επεξεργασίας
κρέατος, βιομηχανίες ενδυμάτων, βιομηχανίες επίπλων, υαλουργίας κ.λ.π., β)
εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου π.χ. Αμοιβαία Κεφάλαια, Εταιρείες
Eπενδύσεων 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
S/W καθώς επίσης H/W και ε) εταιρείες εμπορίας και παροχής υπηρεσιών.
Επίσης, πέραν των εργασιών του τακτικού ελέγχου, έχει αναλάβει και
διενεργήσει, για λογαριασμό διαφόρων εταιρειών, εργασίες που αφορούσαν,
διαχειριστικούς ελέγχους, την οργάνωση του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου, ανάλυση και οργάνωση του βιομηχανικού κόστους και εσωλογιστική
κοστολόγηση, εκτίμηση αξίας εταιριών, συγχωνεύσεις και διασπάσεις

εταιρειών, γνωματεύσεις για φορολογικά θέματα, καθώς επίσης εφαρμογή των
Δ.Λ.Π.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, έχει
παρακολουθήσει αρκετά επαγγελματικά σεμινάρια που είχαν ως αντικείμενο τη
φορολογία, λογιστικά - οικονομικά θέματα, εσωτερικό έλεγχο, τα Δ.Λ.Π. και τα
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
Πριν την ένταξή του στον ελεγκτικό κλάδο το 1988, είχε εργαστεί για πέντε
χρόνια ως λογιστής σε μεγάλη εταιρεία του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας.
Σήμερα είναι πενήντα τριών, έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα, διαμένει στην
πόλη της Αθήνας, αλλά η καταγωγή του είναι από την πόλη της Καλαμάτας,
όπου γεννήθηκε και τελείωσε την βασική του σχολική εκπαίδευση.

