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Η Moore Stephens στην Ελλάδα

Η Moore Stephens ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1963 από τον κ. Δαμιανό
Κωνσταντίνου ο οποίος έχοντας πάρει την πρώτη θέση στις εξετάσεις
ελεγκτικής στην Αγγλία, ήταν ο ιδανικός υποψήφιος για να ανοίξει ένα
από τα πρώτα γραφεία εκτός Αγγλίας για την Moore Stephens Λονδίνου
η οποία ήθελε να εξυπηρετήσει τους ‘Έλληνες πελάτες της.
Από τότε η Moore Stephens πρωταγωνίστησε
στο χώρο και ήταν για πάνω από 30 χρόνια
η μεγαλύτερη διεθνής εταιρία παροχής
ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών στην
χώρα μέχρι την πλήρη απελευθέρωση του
επαγγέλματος το 1991.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 50 ετών, η Moore
Stephens A.E. έχει συμβάλει καθοριστικά στην
εξέλιξη του λογιστικού επαγγέλματος στην
Ελλάδα. Η εμπειρία που έχει συσσωρεύσει
είναι μοναδική μιας και η εταιρία ασχολείται
εξ ιδρύσεως και με τα Διεθνή αλλά και με τα
Ελληνικά δεδομένα.
Η εταιρία έχει πορευτεί με γνώμονα την
επαγγελματική δεοντολογία και γι’ αυτό έχει
διατηρήσει το καλό της όνομα όλα αυτά τα
χρόνια. Οι σχέσεις μας με τους πελάτες μας
αντέχουν δεκαετίες και σε αρκετές περιπτώσεις
εξυπηρετούμε τώρα την τρίτη γενιά.
Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας και
θα είναι μεγάλη μας χαρά να συνεργαστούμε.
Υπηρεσίες
Μέσω των δύο εταιριών του δικτύου, την
Moore Stephens A.E. και την MS Accounting
Services Α.Ε., παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα
οικονομολογιστικών υπηρεσιών στους
πελάτες μας.
• ‘Έλεγχος - Υποχρεωτικοί και προαιρετικοί
έλεγχοι σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά
Πρότυπα, έλεγχοι ειδικού σκοπού,
εσωτερικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι
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• Αποτιμήσεις - μετοχών, εταιριών,
• Οργάνωση και Ανάθεση (outsourcing)
λογιστηρίων
• Προετοιμασία ή ανάθεση εργασιών
βιωσιμότητας
• Μηχανογραφικές υπηρεσίες
• Μισθοδοσία
Κλάδοι
Η εταιρία μας έχει γίνει γνωστή για τη σχέση
της με την Ελληνική ναυτιλία από την εποχή
που ο κ. Stephens έπαιζε τάβλι με ‘Έλληνες
καραβοκύρηδες στα καφενεία του Λονδίνου
στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
‘Έκτοτε, οι δεσμοί με την Ελληνική ναυτιλία
συνεχίζονται αμείωτα. Εκτός από τη ναυτιλία
στην οποία κατέχουμε ηγετική θέση, έχουμε
αποκτήσει εμπειρία και σε άλλους κλάδους
της Ελληνικής οικονομίας όπως:
• Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
• Ξενοδοχεία
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ποια είναι η φιλοσοφία μας
Προσπαθούμε πολύ να ικανοποιήσουμε τις
ανάγκες των πελατών μας. Αυτή η στρατηγική
σημαίνει ότι:
• Ακούμε τους πελάτες ώστε να κατανοήσουμε
τι βοήθεια χρειάζονται από εμάς και πώς
μπορούμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες
μας προς αυτούς
• Μελετούμε τις υφιστάμενες διαδικασίες
και συστήματα των πελατών ώστε να
καταλάβουμε καλύτερα τη φιλοσοφία και
κουλτούρα τους

• Προτείνουμε ρεαλιστικές και εφικτές λύσεις
βασισμένες πάνω στις ιδιαιτερότητες του
κάθε πελάτη
• Εφαρμόζουμε τις προτάσεις με όποιον
τρόπο ζητηθεί
• Επικοινωνούμε συνεχώς με τη διοίκηση
με τρόπο απλό και αποτελεσματικό
• Προσφέρουμε συνεχόμενη υποστήριξη
Δίνουμε μεγάλη σημασία στη σωστή
και έγκαιρη επικοινωνία και το λύσιμο
των όποιων προβλημάτων με γρήγορο
τρόπο και γι’ αυτό οι πελάτες έχουν
πάντοτε πρόσβαση σε υψηλόβαθμα
στελέχη του γραφείου, τα οποία είναι μέλη
των κέντρων αποφάσεων του γραφείου μας.
Έτσι ο χρόνος της διοίκησης γίνεται
απόλυτα σεβαστός και τα προβλήματα
λύνονται γρήγορα και έγκαιρα χωρίς
να χάνεται χρόνος εξηγώντας τα ίδια
πράγματα πολλές φορές.
Διεθνές Δίκτυο
Η Moore Stephens είναι μέλος του διεθνούς
δικτύου λογιστικών εταιριών Moore Stephens
International, που αποτελείται από 299 νομικά
ανεξάρτητες μεταξύ τους εταιρίες σε 101
χώρες του κόσμου.
H Moore Stephens είναι από τα παλαιότερα
μέλη του Ευρωπαϊκού δικτύου και οι σχέσεις
της με τις άλλες εταιρίες είναι εξαιρετικές.
Τα στελέχη έχουν πολύ καλές διαπροσωπικές
σχέσεις μέσω των τακτικών συνεδρίων αλλά
και των διαφόρων κοινών εργασιών κάτι που
είναι προς όφελος των πελατών.

Ιδιαίτερα λόγω των ιστορικών σχέσεων με
τη Moore Stephens Λονδίνου, οι σχέσεις με
το εκεί γραφείο είναι ιδιαίτερα στενές αφού
ακολουθούμε πλέον την ίδια μεθοδολογία
ελέγχου και τα ίδια ελεγκτικά εργαλεία. Έτσι
είμαστε σε θέση να εργαστούμε ομαδικά και να
ολοκληρώσουμε μία εργασία αποτελεσματικά.
Στελέχη και προσωπικό
Η ποιότητα, ο χαρακτήρας και οι γνώσεις
του προσωπικού και των στελεχών είναι
ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο
στηρίζεται η φιλοσοφία της εταιρίας μας.
Για να είμαστε σε θέση να παρέχουμε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας
πρέπει το προσωπικό μας να έχει όχι μόνο
υψηλότατου επιπέδου γνώσεις αλλά και να
μπορεί να τις “μεταδίδει” ώστε να γίνονται
κατανοητές και αποδεκτές.
Για να επιτύχουμε αυτό το υψηλό επίπεδο,
οι προσλήψεις μας γίνονται με αυστηρά
κριτήρια και δίνουμε σημασία όχι μόνο στα
τυπικά προσόντα του υποψηφίου αλλά
και σε άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
χαρακτήρα ώστε να μπορέσει να ενταχθεί
στην φιλοσοφία μας.

υποστηρίζεται από σωστές υποδομές και
διαδικασίες. Οι ποιοτικές μας διαδικασίες
είναι εναρμονισμένες με τις διεθνείς
πρακτικές του επαγγέλματος αλλά και η
κουλτούρα της εταιρίας είναι τέτοια που
ευνοεί τη συνεχόμενη διαβούλευση μεταξύ
του προσωπικού, ανεξάρτητα βαθμίδας, ώστε
ένα δύσκολο θέμα να λυθεί αποτελεσματικά.
Οι διαδικασίες μας συνδυάζουν τις τυπικές
υποχρεώσεις του επαγγέλματος με τις πιο
ουσιαστικές υποχρεώσεις προς τους πελάτες.

Πέραν των διαδικασιών, το γραφείο μας
βασίζεται στην τεχνολογία και επενδύει
συνεχώς σε μηχανογραφικές υποδομές
ώστε να πάμε σε σύντομο χρόνο σε
πλήρες “paperless” περιβάλλον.
‘Έχουμε μηχανογραφήσει μεγάλα
τμήματα της εργασίας μας και
έχουμε επενδύσει σε τεχνολογία
απομακρυσμένης πρόσβασης.

Κατά τη διάρκεια των 50 ετών, έχουν περάσει
από το γραφείο εκατοντάδες ανθρώπων οι
οποίοι εκπαιδεύτηκαν και αποτέλεσαν με τη
σειρά τους ικανά στελέχη στην ελεύθερη αγορά.
Υποδομές
Για να μπορούμε να προσφέρουμε τα
μέγιστα στους πελάτες μας, το προσωπικό
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Η Moore Stephens ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1963 από τον κύριο Δαμιανό Κωνσταντίνου και
συνεχίζει μέχρι τώρα, έχοντας πλέον παραλάβει
τη σκυτάλη ο Κώστας Κωνσταντίνου.
Είναι το πρώτο διεθνές λογιστικό γραφείο που
ήρθε στην Ελλάδα και κατέκτησε την πρώτη
θέση στην εξυπηρέτηση ναυτιλιακών εταιριών
και παραμένει η πρωτοπόρος εταιρία παροχής
λογιστικών υπηρεσιών στη ναυτιλία μέχρι
σήμερα.
Η Moore Stephens αναπτύχθηκε ραγδαία
και έχει πλέον επεκταθεί και σε άλλους τομείς,
καθώς την εμπιστεύθηκαν οι πελάτες της και
τη σύστηναν και σε άλλους.
Στα 50 χρόνια της, η Moore Stephens έχει
συμβάλλει στην ανάπτυξη του λογιστικού
επαγγέλματος στην Ελλάδα και πολλά παλαιά
στελέχη της κατέχουν σημαντικές θέσεις στην
αγορά.
Οι υπηρεσίες της είναι υψηλού επιπέδου λόγω
της σωστής εκπαίδευσης του προσωπικού, της
μακρόχρονης προϋπηρεσίας τους στην εταιρία
και της πίστης τους στη σωστή εξυπηρέτηση
των πελατών.

Η Moore Stephens διεθνώς
Η Moore Stephens International Limited είναι
ένα παγκόσμιο λογιστικό και συμβουλευτικό
δίκτυο εταιριών με τα κεντρικά γραφεία στο
Λονδίνο.
Με 624 γραφεία σε 101 χώρες μπορείτε
να είστε βέβαιοι ότι έχουμε τις υποδομές
και τις γνώσεις να ικανοποιήσουμε τις όποιες
ανάγκες σας.
Οι ανεξάρτητες εταιρίες του Δικτύου Moore
Stephens International μοιράζονται κοινές
αξίες: ακεραιότητα, προσωπική εξυπηρέτηση,
ποιότητα, γνώσεις και παγκόσμιο βλέμμα.

Επικοινωνία
Για περισσότερη ενημέρωση επικοινωνήστε με τον σύνδεσμό σας
στην εταιρία ή επισκεφτείτε το www.moorestephens.gr

Δαμιανός Κωνσταντίνου - ΟΕΛ, FCA - Ιδρυτής
Ο Δαμιανός Κωνσταντίνου ίδρυσε τη Moore Stephens το 1963.
Συνεχίζει μέχρι σήμερα προσφέροντας συμβουλές από την μακρόχρονη
εμπειρία του ιδιαίτερα στο κομμάτι της φορολογίας.
damianos.constantinou@moorestephens.gr

Κώστας Κωνσταντίνου - ΟΕΛ, FCA - Δ. Σύμβουλος Moore Stephens A.E.
Ο Κώστας είναι ορκωτός ελεγκτής Αγγλίας και Ελλάδας και Διευθύνων
Σύμβουλος της Moore Stephens A.E. Έχει εμπειρία στον έλεγχο
ναυτιλιακών εταιριών και στο χειρισμό των φορολογικών τους θεμάτων
καθώς και σε άλλα συμβουλευτικά θέματα.
costas.constantinou@moorestephens.gr
Στυλιανός Κουρτέλλας - ΟΕΛ
Ο Στέλιος είναι ορκωτός ελεγκτής και partner του γραφείου από το 1990.
Στην μακρόχρονη καριέρα του έχει αποκτήσει εμπειρία σε όλους τους
τομείς και υπηρεσίες του γραφείου και έχει ειδικευτεί σε συμβουλευτικά
θέματα.
stylianos.kourtellas@moorestephens.gr
Χρυσόστομος Χρυσοστόμου - Δ. Σύμβουλος MS Λογιστικές Εργασίες A.E.
Ο Χρυσόστομος είναι Δ. Σύμβουλος της MS Λογιστικές Εργασίες
A.E. και έχει μακρόχρονη εμπειρία στον οικονομικολογιστικό τομέα
υποστηρίζοντας ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες στις δραστηριότητές
τους στην Ελλάδα τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε θέματα
στρατηγικής και φορολογικού σχεδιασμού.
chrysostomos.chrysostomou@moorestephens.gr
Παναγιώτης Βαρελάς - ΟΕΛ
Ο Παναγιώτης είναι ορκωτός ελεγκτής και partner του γραφείου από το
2002. Τα τελευταία χρόνια έχει εξειδικευτεί σε φορολογικά θέματα και
είναι υπεύθυνος του φορολογικού τμήματος της εταιρίας.
panayiotis.varelas@moorestephens.gr

Κώστας Κυριόπουλος

Συνδυάζοντας την τοπική με την εμπειρία
του δικτύου οι πελάτες μας μπορούν να είναι
βέβαιοι ότι για την όποια τους ανάγκη η Moore
Stephens μπορεί να παρέχει την κατάλληλη
λύση για τις τοπικές και διεθνείς ανάγκες τους.

Ο Κώστας είναι υπεύθυνος του τμήματος μηχανογράφησης και
ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε λογιστήρια σχετικά με τις
μηχανογραφικές τους ανάγκες.
costas.kyriopoulos@moorestephens.gr

Moore Stephens AE Ακτή Μιαούλη 93 185 38 Πειραιάς Τ.Θ. 80 132
T +30 213 0186 100
www.moorestephens.gr

Το έντυπο αυτό δεν υποκαθιστά επαγγελματική συμβουλή. Η Moore Stephens ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρία με έδρα τον Πειραιά. Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και
εγκεκριμένη από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων να διεξάγει ελεγκτικές εργασίες. Ανεξάρτητο μέλος της Moore Stephens International Limited – μέλη στις σημαντικότερες
πόλεις του κόσμου.

