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H CPA Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι,

είναι μια νεοσύστατη, σύγχρονη εταιρεία

με στελέχη πολυετούς εμπειρίας και έδρα

την Αθήνα.

Πρωταρχικός σκοπός της CPA είναι η

παροχή αναβαθμισμένου επιπέδου

υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις

μοναδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης και

στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εκάστοτε

αναληφθέντων έργων, σύμφωνα πάντα

με το Νομοθετικό Πλαίσιο, τον Κώδικα

Δεοντολογίας των Ορκωτών Ελεγκτών

Λογιστών, της Εταιρικής Διακυβέρνησης,

των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, καθώς

και της εκάστοτε λογιστικής και

φορολογικής νομοθεσίας.



Οι επιχειρήσεις 

για να 

ανταποκριθούν 

στις τρέχουσες 

και μελλοντικές 

προκλήσεις …

Επιλέγουν την
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H Φιλοσοφία μας 



Help yourself 
today…

…Win your future 
tomorrow!



Οι αυξημένες απαιτήσεις στον

ευρύτερο τομέα των επιχειρήσεων και

ο σύγχρονος ανταγωνισμός, μας

οδήγησαν στην δημιουργία καινο-

τόμων δράσεων και εφαρμογών,

προκειμένου να πετύχουμε την άμεση

στοιχειοθέτηση, στόχευση, αλλά και

εξυπηρέτηση αναγκών και προβλη-

μάτων των πελατών μας.

Πρόκληση και μέλημά μας, είναι η

διαφύλαξη της βιωσιμότητας της

επιχείρησης σας, των συμφερόντων

της και της συνεχούς αναπτυξιακής

της πορείας!



Για να κερδίσετε το 

μέλλον σας, 

χρειάζεστε σωστούς 

συνεργάτες και 

σωστές αποφάσεις.  

Χρειάζεστε τη



Γιατί Εμάς ;



H εταιρεία μας αποτελείται από 

εξειδικευμένα στελέχη με πάνω 

από 20 χρόνια εμπειρία. 

Διαθέτουμε υψηλή τεχνογνωσία 

και βαθιά γνώση του διεθνούς και 

εγχώριου οικονομικού 

περιβάλλοντος. 



Με εξειδικευμένα τμήματα και 

πακέτα έξυπνων λύσεων και 

διαχείρισης, εξασφαλίζουμε την 

ομαλή λειτουργία των εταιρειών, 

την αποδοτικότητα και την 

επέκτασή τους στην εγχώρια και 

διεθνή αγορά.



Ιδρυτικά Μέλη CPA

Δημήτρης Δημητρίου

CEO FOUNDER
AUDITOR  (CPA, AIA, ACA)

Ειρήνη Τσεσμελή

PARTNER
ACCOUNTING, TAX & ADVISOR 

Κωνσταντίνος Κουτρουλός

PARTNER 
AUDITOR (CPA)



Δημήτρης Δημητρίου
CEO FOUNDER | AUDITOR (CPA, AIA, ACA)

Είναι μέλος του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ από το 1998, εκλεγμένο
μέλος στη συνέλευση των αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
και έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες όπως,
BDO, GRANT THORNTON και BAKER TILLY HELLAS.

Η εμπειρία του αφορά τακτικούς, φορολογικούς και οικονομικούς ελέγχους των
οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων και μη εταιρειών, καθώς και δημοσίων
οργανισμών (ΟΤΑ, ΤΑΜΕΙΩΝ κα) που έχουν συνταχθεί είτε σύμφωνα με τα λογιστικά
πρότυπα που διέπουν την Ελληνική Νομοθεσία, είτε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S), όπως και σε εργασίες εξαγορών,
συγχωνεύσεων και μετατροπών, Due Diligence, evaluation και φορολογικού
σχεδιασμού εταιρειών.

Από το 2002 ως σήμερα, είναι εισηγητής σε εξειδικευμένα σεμινάρια
χρηματοοικονομικού, φορολογικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα. Έχει διδάξει
επί σειρά ετών τα Διεθνή Ελεγκτικά & Λογιστικά Πρότυπα καθώς και σεμινάρια με
θέματα "I.F.R.S & Reporting", «Οffshore Companies», «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»,
«Αποτίμηση επιχειρήσεων», «Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός», ενδοεπιχειρησιακά,
σε αναγνωρισμένες εταιρείες επιμόρφωσης, στο Οικονομικό Επιμελητήριο και σε
άλλους επαγγελματικούς φορείς (ΠΟΦΕΕ, ΕΦΕΕΑ).

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας και εξειδίκευσης του σε θέματα εφαρμογής των Ε.Λ.Π
και των Δ.Π.Χ.Α, εξέδωσε βιβλίο με θέμα «Ανάλυση & Ερμηνεία των Ε.Λ.Π σε
Λογιστική & Φορολογική Βάση». Το 2004, συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης του
βιβλίου «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα I.F.R.S» της Grant Thornton, ενώ κατά την
πρώτη μετάβαση εισηγμένων εταιρειών στα I.F.R.S, ανέλαβε υπεύθυνος της
οικονομικής διεύθυνσης του ομίλου της εισηγμένης εταιρείας «ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε», στο
project της μετατροπής των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
22 εταιρειών του εν λόγω ομίλου. Διετέλεσε επίσης Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος
του ομίλου «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ» κατά τη μετάβαση των εταιρειών του στα I.F.R.S.

.



Ειρήνη Τσεσμελή
PARTNER, ACCOUNTING, TAX & ADVISOR

Ως οικονομικός σύμβουλος επιχειρήσεων και μέλος του Οικονομικού
Επιμελητηρίου, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή -Φοροτεχνικού,
ειδικεύεται στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς και σε θέματα που
άπτονται του φορολογικού, ασφαλιστικού και οικονομικού νομοθετικού
πλαισίου.

Σπούδασε Μηχανογραφημένη Λογιστική ΕΚΠΑ, και Χρηματοοικονομική
Διοίκηση Επιχειρήσεων, αποκτώντας πτυχίο Ευρωπαϊκού Προγράμματος
στον ΟΠΕ.

Την περίοδο 2011- 2018, παρακολούθησε και ολοκλήρωσε στο ACCA τα
εξής papers: Financial Management & accounting, Financial Accounting, Law
& Economics, Corporate and Business Law, ενώ έλαβε πιστοποιήσεις στο
Στρατηγικό Marketing, Internet explorer Marketing, Import - Export
Marketing, Χρηματοοικονομικά (Indicators) στο Τεχνικό Επαγγελματικό
Επιμελητήριο, TAX Certificates - Legislation, Pprocedures, Practice in IFRS and
IASB Updates, Συστήματα Διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 9001 στο
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Χρηματοοικονομική Aνάλυση & Εταιρική
Χρηματοοικονομική, καθώς και Internal Audit στο Ο.Ε.Ε.

Είναι κάτοχος πτυχίου πληροφορικής με εξειδίκευση στον προγραμματισμό,
στην ανάλυση κώδικα και τις βάσεις δεδομένων, ενώ έχει επαγγελματική
κατάρτιση σε Στατιστικές Μελέτες και την Εμπορική Αγγλική και Τραπεζική
Ορολογία. Έχει άριστη γνώση Αγγλικών και Ιταλικών και γνωρίζει Ρωσικά.



Κωνσταντίνος Κουτρουλός
PARTNER, AUDITOR (CPA)

Είναι Partner και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (CPA), στο τμήμα Assurance
Services της CPA Ορκωτοί Ελεγκτές και Σύμβουλοι.

Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον έλεγχο οικονομικών
καταστάσεων στους τομείς της βιομηχανίας του εμπορίου και της ενέργειας.

Έχει διατελέσει υπεύθυνος ειδικών οικονομικών ελέγχων σε αυξήσεις
κεφαλαίων, σε εξαγορές και συγχωνεύσεις για λογαριασμό μεγάλων
Ομίλων, μετατροπές οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ/ΝΕΑ
ΕΛΠ, ειδικούς φορολογικούς ελέγχους κλπ.

Έχει εμπειρία ως επικεφαλής ελέγχου σε ελληνικές και ξένες εταιρείες,
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και μη, αμοιβαία κεφάλαια και εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας και της ναυτιλίας.
Έχει διατελέσει ως Επιβλέπων Εντολοδόχος (Monitoring Trustee) για
λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού.



Αποδεδειγμένη 

Εμπειρία



*-----------------------------------
--------------

Η επιτυχημένη πορεία της CPA,

επιβεβαιώνεται από την πολυετή εμπειρία

μας σε τακτικούς, φορολογικούς και

οικονομικούς ελέγχους, εισηγμένων και μη

εταιρειών και οργανισμών δημοσίου

ενδιαφέροντος, καθώς και μέσα από την

τεχνογνωσία μας σε εξαγορές,

συγχωνεύσεις, μετατροπές, Due Diligence,

Evaluation, φορολογικούς σχεδιασμούς &

αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων.

H μακροχρόνια συμμετοχή μας σε

οικονομικές διευθύνσεις μεγάλων ομίλων

και εταιρειών, μας έχει καταστήσει

αδιαμφισβήτητο Leader στο χώρο!



Βασικές 

Υπηρεσίες CPA



Audit & Assurance

Corporate Governance & Csr

Internal Audit & Risk Management

Accounting, Payroll & Tax

Debt Consultants

Transactions Advisory

Corporate Finance & Consulting



1. Audit & Assurance Υπηρεσίες Ελέγχου & Διασφάλισης  

Ο έλεγχος της CPA, διεξάγεται πάντα με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων 
ελέγχου, τα οποία είναι ενημερωμένα με τις τελευταίες εκδόσεις των 
Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, ενώ αποτελούν αξιόπιστη πηγή 
επεξεργασίας δεδομένων και χρήσης μαθηματικών μοντέλων 
δειγματοληψίας. 

Στόχος μας, είναι η εμπεριστατωμένη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής σας βάσης.    

2. Corporate Governance & Csr

Εταιρική Διακυβέρνηση & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

Η CPA σας βοηθάει στην άσκηση αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, 

εκπαιδεύοντας σας στην εφαρμογή του σχετικού πλαισίου κανονισμών και 

διαδικασιών. 

Η άσκηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κρίνεται επίσης καταλυτική, καθώς όχι 

μόνο προβάλει την ευαισθησία της εταιρείας απέναντι στην κοινωνία, αλλά 

δημιουργεί  ταυτόχρονα  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 



3. Internal Audit & Risk Management

Διαχείριση Κινδύνων & Εσωτερικός Έλεγχος  

Η ομάδα μας έχει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία για ζητήματα 
εσωτερικού ελέγχου, διάγνωσης και διαχείρισης οικονομικών, 
λειτουργικών και τεχνολογικών κινδύνων. 

“Be proactive in identifying and preventing potential problems”, είναι το 
πλαίσιο πάνω στο οποίο τα στελέχη της CPA εργάζονται!

4. Accounting, Payroll & Tax

Λογιστικές, Μισθολογικές & Φορολογικές Υπηρεσίες  

Διαθέτουμε αξιόπιστη ομάδα λογιστικών και φοροτεχνικών συμβούλων, οι 

οποίοι παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, ώστε η κάθε επιχείρηση να 

εμφανίζει ανά πάσα στιγμή, τη σωστή συνολική λογιστική, φορολογική και 

επιχειρηματική εικόνα. 

Το νομοθετικό πλαίσιο μισθοδοσίας και εργατικών θεμάτων τροποποιείται 

διαρκώς, γι' αυτό είναι επιτακτική η ανάθεση λειτουργίας των ζητημάτων 

αυτών σε καταρτισμένο προσωπικό. 



5. Debt Consultants

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Χρέους  

Στη CPA η προϋπηρεσία των συμβούλων είναι ανάλογη των τεχνικών 
δεξιοτήτων τους, καθώς και της αναγνωρισιμότητας τους από το 
σύνολο της αγοράς.

Εξασφαλίζουμε την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας για 
εσάς, μέσω διαπραγματεύσεων που αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου τα 
στελέχη μας. Φροντίζουμε για τον τεχνικό και στρατηγικό σχεδιασμό 
της υπόθεσης σας σε όλα τα στάδια, προκειμένου να αποφευχθούν 
λάθη και συγκρούσεις. 

6. Transactions Advisory - Υπηρεσίες Συναλλαγών 

Κάθε επιχειρηματική πιθανή εξαγορά, συγχώνευση, διάσπαση ή άλλη ενέργεια, 

προϋποθέτει προετοιμασία από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη για τη λήψη της 

ιδανικής απόφασης. Η CPA αναλαμβάνει ειδικούς ελέγχους ποιότητας και 

αξιολόγησης για οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους (Due Diligence), οι 

οποίοι στοχεύουν σε προσυμφωνημένες διαδικασίες, ενώ ολοκληρώνονται με 

τη σύνταξη ειδικών εκθέσεων. 



7. Corporate Finance & Consulting - Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες Επιχειρήσεων και Χρηματοδότησης 

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων της CPA, καλύπτει όλο εκείνο το 
φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα σας βοηθήσει να 
επιλέξετε την ιδανική εταιρική στρατηγική και να πετύχετε αύξηση 
της κερδοφορίας σας. Σταθερές αρχές μας, είναι η συνέχιση της 
δραστηριότητας σας (going concern) και η εξασφάλιση της 
βιωσιμότητας κάθε εταιρείας (sustainability).

. 





Υψηλή Ποιότητα Παρεχόμενων  Υπηρεσιών

Κατανόηση και Κάλυψη Πελατειακών Αναγκών

Άμεση Ανταπόκριση 

Επικοινωνία με Ειλικρίνεια και Διαφάνεια 

Δράση με Ακρίβεια και Αποτελεσματικότητα

Ανεξαρτησία και Διασφάλιση 

Πλήρης Εχεμύθεια και Εμπιστευτικότητα 

Ομαδικότητα και Συνεργασία



Thank You

Email:

info@cpaauditors.gr

Phone:

213 099 5666 - 213099 5670

Website:

www.cpaauditors.gr

Μητροπόλεως 64 - 105 63, Αθήνα

http://www.cpaauditors.gr/
https://www.linkedin.com/company/cpa-certified-public-accountants/
https://www.linkedin.com/company/cpa-certified-public-accountants/
https://www.facebook.com/cpaauditorsconsultants
https://www.facebook.com/cpaauditorsconsultants
https://www.instagram.com/cpa_greece/
https://www.instagram.com/cpa_greece/

