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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΟΛ A.E
Νέος Διευθύνοντας Σύμβουλος ο Παναγιώτης Αλαμάνος 

Τακτική Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Ινστιτούτου Κατά 
της Απάτης (Hellenic ACFE)
Με δύο μέλη της ΣΟΛ Crowe πλαισιώνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου 
με τους Ειρήνη Παπαδοπούλου και Αθανάσιο Καραθάνο σε ρόλο Ambassador

Το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης “Hellenic ACFE”, ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα από το 2008 και αποτελεί τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα του παγκόσμιου 
οργανισμού Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), το οποίο εδρεύει στο Texas των 
ΗΠΑ. Βασικός σκοπός του Hellenic ACFE είναι να γίνει ένα δυνατό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό 
εργαλείο στον αγώνα κατά της απάτης και της διαφθοράς στη χώρα μας. 

Με την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του στις 26 Ιανουαρίου, το 
Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης εγκρίνει την πλαισίωση του Διοικητικού του Συμβουλίου με 
Μέλη του Ινστιτούτου που είναι πιστοποιημένα ως Certified Fraud Examiners, με την ιδιότητα του 
Ambassador, και παράλληλα με την ενσωμάτωση ενός Advisory Board. Δύο από τα μέλη της ΣΟΛ 
Crowe, οι κκ. Ειρήνη Παπαδοπούλου και Αθανάσιος Καραθάνος έρχονται να ενισχύσουν τους 
σκοπούς του Ινστιτούτου, συμμετέχοντας ο καθένας από τον τομέα ευθύνης του. 

Η Ειρήνη Παπαδοπούλου (CPA, CFE, MBA) ως Ambassador Audit Community, επιδιώκει να 
αποτελέσει συνδετικό κρίκο του Hellenic ACFE με την Ελεγκτική Κοινότητα στην Ελληνική 
επικράτεια (εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές), με σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση, τη 
συνδιοργάνωση δράσεων, ενώ ο Αθανάσιος Καραθάνος (CPA, CFE) ως Ambassador Northern 
Greece, επιλέγεται με στόχο να αναγάγει την Βόρεια Ελλάδα σε πυρήνα δράσεων, ενημέρωσης 
και επικοινωνίας των εκεί δραστηριοποιούμενων προσώπων και φορέων. 

Επιτροπές ελέγχου οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος: Ο ρόλος τους 
στο πλαίσιο ενός ελέγχου οικονομικών καταστάσεων
του Δρ. Σταμάτη Δρίτσα CPA (GR), AAIA, CRP / Επικεφαλής Επιστημονικού 
Συμβουλίου ΣΟΛ Crowe 

Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η ΣΟΛ A.E, σε συνέχεια της λήξης της προηγούμενης τριετούς 
θητείας και της αποχώρησης έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία του Διευθύνοντα Συμβούλου 
κου Δημήτρη Δράκου. Η ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοικητικής ομάδας ξεκίνησε ήδη 
με το τρέχον έτος και η θητεία των μελών πρόκειται να διαρκέσει μέχρι και το 2020. Στην θέση 
του Προέδρου παραμένει ο Ευστράτιος Παπαρίδης, την θέση του απερχόμενου Διευθύνοντα 
Συμβούλου αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Αλαμάνος, ο οποίος πρόσφατα ανακηρύχθηκε 
Αντιπρόεδρος του νέου Δ.Σ της Ομοσπονδίας Μεσογειακών Ορκωτών Λογιστών ( Fédération des 
Experts Comptables Méditerranéens – FCM), για την ενδυνάμωση της ελληνικής παρουσίας στην 
περιφέρεια της Μεσογείου, ενώ στην σύνθεση του σώματος προστίθεται ως νέο μέλος ο Βασίλης 
Κουτσουλέντης. 

Συγκεκριμένα, το εννεαμελές πλέον σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από τους:

Ευστράτιος Παπαρίδης - Πρόεδρος 
Παναγιώτης X. Αλαμάνος - Διευθύνων Σύμβουλος
Εύα Αγγελίδη - Αντιπρόεδρος
Σταύρος Παπακανδεράκης - Αντιπρόεδρος
Γιώργος Σταματίου - Αντιπρόεδρος 
Θεόδωρος Αντωνάκης - Μέλος
Βασίλης Κουτσουλέντης - Μέλος
Ανδρέας Κυριακόπουλος - Μέλος 
Γρηγόρης Τσαραμανίδης - Μέλος 

«Είναι τιμή μου να διαδέχομαι τον κ. Δημήτρη Δράκο στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η ΣΟΛ 
είναι μια από τις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες ορκωτών λογιστών της Ευρώπης, με τις βασικές 
αρχές της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας και του επαγγελματισμού να την συνοδεύουν εδώ και 60 
χρόνια. Είμαι βέβαιος, ότι η σωρευμένη εμπειρία και γνώση των ανθρώπων και συνεργατών μας 
θα συνεχίσει να μας καθιστά ηγέτιδα εταιρεία στην Ελλάδα.», σημείωσε ο Παναγιώτης Αλαμάνος.

Με μία ευρεία προσέγγιση του όρου, ως «οντότητες του δημόσιου συμφέροντος» νοούνται οι 
οντότητες εκείνες που λόγω του μεγέθους τους, της φύσης των δραστηριοτήτων τους ή λόγω της 
διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών (μετοχές ή ομολογίες) που έχουν εκδώσει σε οργανωμένα 
χρηματιστήρια, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την εθνική ή τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα αλλά και 
την κοινωνία συνολικά.

Συνέχεια του άρθρου

Συνέντευξη από την Ιωάννα Φλώρου 

Crowe Horwath International 

Crowe Horwath International 

Γιατί Ελεγκτής Ορκωτός Λογιστής και γιατί 
στη ΣΟΛ;
Εντάχθηκα στο ελεγκτικό επάγγελμα από το 1988, μετά 
από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις του μοναδικού 
τότε αναγνωρισμένου ελεγκτικού φορέα, του Σώματος 
Ορκωτών Λογιστών (Σ.Ο.Λ.). Στη συνέχεια, από το 1993 
μέχρι και σήμερα, υπηρετώ στην ελεγκτική εταιρεία 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. (Σ.Ο.Λ. ΑΕ) 
η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εθνικές 
εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ευρώπης 
της οποίας είμαι μέτοχος.

Περιπτώσεις απόδοσης του ΦΠΑ από τον αγοραστή των αγαθών ή το λήπτη των υπηρεσιών
του Γεωργίου Εμμ. Σγουράκη

Καλωσορίζουμε το νέο έτος με την ανακοίνωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΟΛ 
A.E, εγκαινιάζουμε την επίσημη σελίδα στο Facebook και παρουσιάζουμε το πρόσωπο του 
μήνα. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και παρουσιάζονται μέσα από την Crowe Horwath 
International, ενώ στην επικαιρότητα τοποθετείται το ζήτημα και ο ρόλος των Επιτροπών 
Ελέγχων Οντοτήτων Δημόσιου Συμφέροντος και φυσικά όπως σε κάθε τεύχος η αρθρογραφία 
των ανθρώπων της ΣΟΛ Crowe. 

ΣΟΛ Crowe  Spotlight

ΣΟΛ Crowe Spotlight

We are going social!! 

H νέα επίσημη σελίδα της ΣΟΛ στο facebook είναι 
πλέον στον αέρα! Οικονομική και Φορολογική 
επικαιρότητα, αρθρογραφία, εταιρικά νέα, 
ευκαιρίες καριέρας, συνεργασίες, συμμετοχές σε 
συνέδρια, και μια ‘ματιά’ στα νέα της Ευρώπης 
αλλά και του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο 
δίκτυο της Crowe Horwath, επικοινωνούνται μέσα 
από την νέα official Facebook Page της ΣΟΛ.

Ακολούθησα το ελεγκτικό επάγγελμα γιατί σ’ αυτό, αφενός μεν, καταξιώνεται η υφιστάμενη 
επιστημονική κατάρτιση, αφετέρου δε, με τη συνεχή επιμόρφωση που απαιτείται και με το 
πολυποίκιλο αντικείμενο της εργασίας διευρύνεται η γνώση και η εμπειρία εκείνων που το 
ακολουθούν. Πέραν αυτού, κίνητρο για την επιλογή του επαγγέλματος αυτού αποτελεί και το ότι, 
στην ουσία, είναι ένα δημόσιο λειτούργημα με κοινωνική προσφορά και αναγνώριση.

Ιωάννα, τι είναι αυτό που ακριβώς κάνεις;
Έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία σε ελέγχους εισηγμένων και μη Ελληνικών Ομίλων και 
Εταιρειών, πολλών κλάδων (Βιομηχανικών, Εμπορικών, Ασφαλιστικών Τουριστικών κ.λπ.) καθώς 
και Δήμων, ΝΠΔΔ κ.α. είμαι συντονίστρια Ομάδας ελεγκτών της Εταιρείας μας. 

Τι αφορά ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων;
Με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τίθεται σε 
εφαρμογή από την 25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων επιτρέπει την ελεύθερη ροή δεδομένων σε 
ολόκληρη την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα προστατεύει καλύτερα την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων 
και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα θα 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρότερες.

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Ο κανονισμός σκοπεύει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός 
χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και μιας οικονομικής ένωσης, στην οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο, στην ενίσχυση και σύγκλιση των οικονομιών εντός της εσωτερικής αγοράς και 
στην ευημερία των φυσικών προσώπων.

Απευθύνεται σχεδόν στο σύνολο των επιχειρήσεων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) οι οποίες 
διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, πελατών, συνεργατών και φυσικών προσώπων 
γενικά, αυξάνοντας σημαντικά τις υποχρεώσεις τους. 

Ο Κανονισμός επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων στους υπεύθυνους επεξεργασίας, οι οποίες 
απορρέουν από τις βασικές αρχές και ιδίως την ενισχυμένη αρχή της διαφάνειας στον τρόπο 
συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων και τη νέα αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα 
με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη 
συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η μη 
συμμόρφωση επιφέρει σημαντικά πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση.

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 16 
και η εφαρμογή του.
Η Crowe Horwath προτείνει την εφαρμογή Crowe Leased Asset Calculator.

Το ΔΠΧΠ 16 μεταβάλλει θεμελιωδώς τη λογιστική μίσθωσης, με την κατάργηση της λειτουργικής 
μίσθωσης. Ως αποτέλεσμα, όλες οι μισθώσεις θα εμφανίζονται στον Ισολογισμό. Για να βοηθήσει 
στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, η Crowe Horwath LLP έχει σχεδιάσει την εφαρμογή Crowe Leased 
Asset Calculator. Η παρούσα εφαρμογή είναι ένας πλήρης πόρος για τη διαχείριση του ΔΠΧΠ 16. 
Στο βίντεο παρέχεται μια επισκόπηση του Calculator ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να βρείτε εδώ. H ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΠ 16 αφορά στις οικονομικές καταστάσεις 
των περιόδων που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και η έγκαιρη προετοιμασία είναι 
απαραίτητη. Μπορείτε να δείτε το βίντεο της Crowe Horwath για το ΔΠΧΠ 16 εδώ.

Αύξηση για 8η συνεχόμενη χρονιά των εσόδων της Crowe Horwath 
Η Crowe Horwath σημειώνει για το έτος 2017, για 8 συνεχή χρονιά αύξηση των 
εσόδων της με συνολικά ακαθάριστα έσοδα ύψους 3.8 δις., αντιπροσωπεύοντας 
αύξηση 4% σε όρους τοπικού νομίσματος (3% USD).

“Είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση του δικτύου μας το 2017. Όλες οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες οδηγήθηκαν σε ανάπτυξη, το γεωγραφικό μας αποτύπωμα συνέχισε να 
επεκτείνεται με προστιθέμενες υπηρεσίες στις αγορές-στόχους και στρατηγικές επενδύσεις 
πραγματοποιήθηκαν στους τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας”, δήλωσε ο Kevin McGrath, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Crowe Horwath. “Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Crowe Horwath είναι 
αναμφισβήτητα μια απόδειξη για τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που προσφέρονται στους 
πελάτες από όλες τις εταιρείες μέλη του δικτύου και από επαγγελματίες που γνωρίζουν και τους 
εμπιστεύονται για να προσφέρουν αξία που διαρκεί”.
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