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Η Deloitte ανακηρύσσεται ως ένας από τους κορυφαίους «2020 Best Outsourcing Advisors»
της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών στον κλάδο του Outsourcing
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020 – Η Deloitte ανακηρύσσεται ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στη φετινή λίστα «Best
Outsourcing Advisors» της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών στον κλάδο Outsourcing (IAOP), έχοντας λάβει την
υψηλότερη βαθμολογία σε όλες τις κατηγορίες αξιολόγησης και διακριθεί σε όλες τις επιμέρους λίστες της
διοργάνωσης. Παράλληλα αναγνωρίσθηκε για τη διαρκή της αριστεία στον κλάδο και την παρουσία της στη λίστα
για τουλάχιστον πέντε συνεχόμενα έτη.
Η λίστα «2020 Best Outsourcing Advisors» της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών στον κλάδο του Outsourcing
αναγνωρίζει τους καλύτερους παρόχους υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης παγκοσμίως, ενώ απαρτίζεται από
εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς που παρέχουν πλήρες φάσμα υπηρεσιών outsourcing. Η IAOP αποτελεί την
παγκόσμια ένωση που συγκεντρώνει πελάτες, παρόχους και συμβούλους με στόχο τη συνεργασία και την
ανταλλαγή τεχνογνωσίας προωθώντας παράλληλα την επαγγελματική και οργανωτική ανάπτυξη, αναγνώριση και
πιστοποίηση για τη βελτίωση των μοντέλων και αποτελεσμάτων των σχετικών επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η
αξιολόγηση βασίστηκε σε μια ανεξάρτητη ομάδα πελατών και μελών της IAOP με εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο,
λαμβάνοντας υπόψιν τους αναφορές και σχόλια πελατών, βραβεία και πιστοποιήσεις, προγράμματα και
καινοτομία καθώς και ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η ενασχόληση με τον κλάδο του accounting outsourcing παρουσιάζει αυξανόμενη ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό. Μία πτυχή του outsourcing αποτελεί η μεταφορά όλων ή ορισμένων λογιστικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε έναν τρίτο, εξωτερικό πάροχο και σύμβουλο. Σήμερα ο αριθμός των εταιρειών
στην Ελλάδα που αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τη λογιστική και φορολογική συμμόρφωση της εταιρείας
τους αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς, με την Deloitte Ελλάδος να βρίσκεται στο προσκήνιο της αγοράς με
καταρτισμένες ομάδες ανάλογα τον κλάδο εξειδίκευσης των πελατών της.
Η Μαρία Τρακάδη, επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της Deloitte Ελλάδος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το
μοντέλο του outsourcing πρέπει να εξελίσσεται διαρκώς για να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον που τείνει να γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακό. Οι
πάροχοι των υπηρεσιών outsourcing μετατρέπονται σε στρατηγικούς συμβούλους/συνεργάτες της Διοίκησης της
Επιχείρησης που δεν αναλώνονται πλέον στη συλλογή και καταχώρηση της πληροφορίας αλλά στην ανάλυση και
αξιοποίησή της με στόχο την υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων. Αυτό που διαφοροποιεί το νέο μοντέλο
outsourcing σε σχέση με το παραδοσιακό είναι ο συνδυασμός της τεχνολογίας με τις ικανότητες των ανθρώπων μας
το οποίο εμείς αποκαλούμε «Power of With». Ένα πετυχημένο έργο outsourcing θα οδηγήσει σε ένα νέο και
αποτελεσματικότερο μοντέλο λειτουργίας με περιορισμό ρίσκου, βελτιστοποίηση διαδικασιών, εισαγωγή νέων
τεχνολογιών και αυτοματοποιήσεων, ποιοτικότερη και άμεση πληροφόρηση για τη Διοίκηση και τελικά σημαντική
εξοικονόμηση κόστους».
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