
 

 
Δελτίο Τύπου 
 
Η Deloitte ηγέτης στις συμβουλευτικές υπηρεσίες 
κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως 

 
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019 – H Forrester, ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, 
αναγνώρισε την Deloitte ως ηγέτη στον τομέα παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας παγκοσμίως. Στην έρευνα, The Forrester Wave: 
Global Cybersecurity Consulting Providers, Q2 2019, η Deloitte ανακηρύχθηκε ως 
κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών, για τη στρατηγική και την παρουσία της 
στην αγορά. 

Η φετινή διάκριση της Deloitte, αποτελεί ακόμη μία επιβράβευση του υψηλού 
επίπεδου των υπηρεσιών της στον τομέα του κυβερνοχώρου. Επιπλέον, σύμφωνα 
με τις Gartner και Forrester αναγνωρίζεται ως ηγέτιδα στον κλάδο των υπηρεσιών 
Security Consulting και Cyber Incident, αντίστοιχα. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χρήστος Βιδάκης, Risk Advisory Partner της 
Deloitte Ελλάδος «είμαστε υπερήφανοι για μία ακόμα διεθνή διάκριση, που 
αποδεικνύει την αφοσίωσή μας στην παροχή βέλτιστων πρακτικών, ολιστικών, 
εξειδικευμένων, και λειτουργικών λύσεων κυβερνοασφάλειας. Έχουμε ηγηθεί στην 
εξέλιξη της διαχείρισης των κινδύνων του κυβερνοχώρου από την συμμόρφωση στη 
ανθεκτικότητα, στη πολυπλοκότητα. Συνεχίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς, 
ανεβάζοντας κάθε χρόνο τον πήχη ψηλότερα παρέχοντας καινοτόμες και 
προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες τους πελάτες μας».  

Η αξιολόγηση της Forrester βασίστηκε σε 23 κριτήρια, βάσει των οποίων ξεχώρισε 
τους 14 κορυφαίους παρόχους. Η συγκεκριμένη αναφορά παρουσιάζει τον τρόπο με 
τον οποίο ο κάθε πάροχος αξιολογεί και βοηθά τους επαγγελματίες στον τομέα της 
ασφάλειας και του κινδύνου, ώστε να κάνουν τις καλύτερες επιλογές βάσει 
εξατομικευμένων αναγκών. 

Πλέον, η εν λόγω αξιολόγηση αναφέρει ότι «οι εταιρείες οι οποίες μπορούν να 
συνδυάσουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες με επαναλαμβανόμενα μοντέλα εσόδων, 
που περιλαμβάνουν τεχνολογίες cloud, SaaS και προσέγγιση βασισμένη σε 
πλατφόρμα, καταφέρνουν να επιτύχουν αισθητά υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης 
πελατών και διατήρησης κερδοφορίας. 

Η Deborah Golden, US Risk & Financial Advisory Cyber Risk leader της 
Deloitte δήλωσε σχετικά «στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος 
αποτελεί τον καταλύτη της αλλαγής, κατανοούμε όλο και περισσότερο ότι ο 
κυβερνοχώρος δεν έχει γεωγραφικά όρια. Είναι μέρος της επιχείρησης, της 
τεχνολογίας και του τρόπου, με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν και παρέχουν 
υπηρεσίες. Εξαιτίας αυτής της δυναμικής, τα στελέχη θα επανεξετάζουν διαρκώς και 
θα επαναπροσδιορίζουν τις προτεραιότητές σε επίπεδο στρατηγικής, ικανοτήτων και 
ταλέντου σε θέματα ασφάλειας του οργανισμού, παρακολουθώντας παράλληλα το 
μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών που δημιουργείται από τις νέες καινοτομίες και τις 
σχέσεις με τρίτα μέρη. Η πρακτικές της Deloitte υποστηρίζουν τους πελάτες με στόχο 
την ωρίμανση των επιχειρηματικών υπηρεσιών τους, ενσωματώνοντας ευέλικτες 
προσεγγίσεις στον κυβερνοχώρο με στόχο την επίτευξη βιώσιμων αναπτυξιακών 
αποτελεσμάτων αιχμής, στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικοσύστημα 
δραστηριοποίησής τους». 

 

https://reprints.forrester.com/#/assets/2/269/RES146436/reports
https://reprints.forrester.com/#/assets/2/269/RES146436/reports
https://www2.deloitte.com/global/en/profiles/gx-debgolden.html


 

Επιπλέον ευρήματα της έκθεσης Forrester  

Είναι σημαντικό ότι η Deloitte αξιοποιεί το μέγεθος, την κλίμακα και την καινοτομία 
της προκειμένου να ικανοποιήσει τους πελάτες της. Η προσήλωση σε μεγάλους 
στόχους θεωρείται είδος στρατηγικής και η Deloitte χρησιμοποιεί όλους τους 
διαθέσιμους πόρους της, για την ισχυροποίησή της στην αγορά υπηρεσιών 
κυβερνοασφάλειας. 
 
Βάσει της αξιολόγησης, οι εταιρείες ξεχωρίζουν την Deloitte έναντι του 
ανταγωνισμού για το πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της, την εξειδίκευση 
των στελεχών της, αλλά και την ουσιαστική ενασχόληση της διοίκησης με κάθε 
έργο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Deloitte Ελλάδος και τις λύσεις που παρέχει: 
www.deloitte.gr 
 
 
Σχετικά με την Deloitte στην Ελλάδα 

 
Η Deloitte αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη, ,του διεθνούς δικτύου εταιρειών-
μελών Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) και τις συναφείς οντότητες αυτών. Η DTTL (επίσης 
αναφέρεται και ως "Deloitte Global") και κάθε μία από τις εταιρείες μέλη της είναι νομικά χωριστές και 
ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για περισσότερες πληροφορίες. 
 
H «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions Α.Ε.», η 
«Deloitte Business Process Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών» και η 
«Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» είναι οι ελληνικές εταιρείες μέλη της Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η «Deloitte 
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες καθώς και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte Business 
Solutions Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές 
(consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Business Process Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής 
Λογιστικών Υπηρεσιών» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). H «Deloitte Alexander 
Competence Center Α.Ε.» επιχειρήσεων με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο καινοτομίας που 
παρέχει χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax), συμβουλευτικές (consulting) 
υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory). Η 
«Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης-Βενιέρης-Λεβέντης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» ("KBVL Law Firm") 
είναι ελληνική δικηγορική εταιρεία που παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στην Ελλάδα. 
 
H Deloitte είναι ένα κορυφαίο διεθνές δίκτυο παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
διασφάλισης, συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης εταιρικού 
κινδύνου, φορολογικών και συναφών υπηρεσιών. Το δίκτυο των εταιρειών μελών μας, που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες, προσφέρει υπηρεσίες σε 4 εκ των 5 εταιρειών του 
Fortune Global 500®. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς τα περίπου 286.000 στελέχη 
της Deloitte δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει παρακαλούμε να επισκεφθείτε το 
www.deloitte.com. 
 
Η παρούσα επικοινωνία περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία εκ των Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, των εταιρειών μελών της, ή άλλων συναφών οντοτήτων αυτών, (από 
κοινού το “Δίκτυο της Deloitte”) δε δύναται να θεωρηθεί ότι παρέχει δια της παρούσας επαγγελματικές 
συμβουλές ή υπηρεσίες. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν 
τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο επαγγελματία 
σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία υποστεί 
οποιοδήποτε πρόσωπο που βασίσθηκε στην παρούσα. 
 
© 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Deloitte Ελλάδος.© 2019. Για 
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Deloitte Ελλάδος. 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
• V+O Communication, Φιλουμένα Ζλατάνου email: fz@vando.gr , τηλ: 210 
7249000 (207) 
• Deloitte, Παναγιώτης Κοτροκόης, email: pkotrokois@deloitte.gr, τηλ: 210 6781392 
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