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2 νέοι Equity Partners και 1 νέος Partner ανανεώνουν τη διοικητική ομάδα της Deloitte Ελλάδος
H Κατερίνα Γλαβά και ο Δημήτρης Κατσιμπόκης αναλαμβάνουν τον ρόλο Equity Partner, καθώς και ο
Γιώργος Φράγκος τον ρόλο του Partner

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020 – Από την 1η Δεκεμβρίου 2020, τον ρόλο Equity Partner αναλαμβάνουν οι Κατερίνα Γλαβά και
Δημήτρης Κατσιμπόκης ενώ ο Γιώργος Φράγκος αναλαμβάνει τη θέση του Partner ανανεώνοντας την διοικητική ομάδα της
Deloitte Ελλάδος.
Η Κατερίνα Γλαβά, η νέα Equity Partner της Deloitte Ελλάδος, ανήκει στην ομάδα του Consulting και είναι επικεφαλής των
συμβουλευτικών υπηρεσιών Core Business Operations. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην
παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με χρήση τεχνολογίας και στις ψηφιακές καινοτομίες. Εξειδικεύεται στους τομείς που
σχετίζονται με τον μετασχηματισμό του επιχειρησιακού περιβάλλοντος με την χρήση τεχνολογίας, αξιολόγηση των σύγχρονων
τοπίων πληροφορικής και το σχεδιασμό νέων λειτουργικών μοντέλων, από την αρχιτεκτονική συστημάτων έως το μοντέλο
παροχής υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση πληροφορικής, την ανάλυση επιχειρησιακών και λειτουργικών αναγκών, τις
υλοποιήσεις λύσεων πληροφορικής, το σχεδιασμό αρχιτεκτονικής δεδομένων καθώς και την τεκμηρίωση των
επιχειρηματικών διαδικασιών και των επιχειρηματικών κινδύνων. Η Κατερίνα Γλαβά δήλωσε: «Αναλαμβάνω την νέα αυτή
επαγγελματική πρόκληση με ενθουσιασμό. Στόχος μου είναι να υποστηρίξω τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω της υπεραξίας
των υπηρεσιών της Deloitte και των εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να αναδείξουν τα ανταγωνιστικά τους
πλεονεκτήματα και κατ’ επέκταση, να εξελίξουν περαιτέρω την εμπειρία που προσφέρουν στους συνεργάτες και στους
πελάτες τους».
Τον ρόλο του Equity Partner αναλαμβάνει και ο Δημήτρης Κατσιμπόκης, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος Assurance
της Deloitte στην Ελλάδα και ορκωτός ελεγκτής. Ο Δημήτρης Κατσιμπόκης έχει πάνω από 19 χρόνια εμπειρίας στο ελεγκτικόλογιστικό επάγγελμα. Ως Audit Partner διαθέτει εκτενή εμπειρία σε τακτικούς οικονομικούς ελέγχους εταιρειών των οποίων
οι μετοχές διαπραγματεύονται στην χρηματιστηριακή αγορά των Αθηνών, της Αμερικής, καθώς και μικρότερου μεγέθους
ιδιωτικών εταιρειών. Εξειδικεύεται σε πολύπλοκα λογιστικά θέματα που άπτονται της εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. και των US
GAAP, θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας και άλλων συναφών υπηρεσιών παροχής συμβουλών.
Αναφορικά με την ανάληψη του νέου του ρόλου, ο Δημήτρης Κατσιμπόκης δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τον
ρόλο που αναλαμβάνω. Δεδομένης της δύσκολης περιόδου που διανύουμε, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε με την ίδια
προσήλωση να υποστηρίζουμε τους οργανισμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και να τους βοηθούμε να βρίσκουν λύσεις
που να διασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα της χρηματοοικονομικής τους πληροφόρησης καθώς επίσης και της
πληροφόρησης σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική τους υπευθυνότητα».
Ο Γιώργος Φράγκος είναι επικεφαλής των υπηρεσιών Human Capital Consulting για τη Deloitte από το 2016 ενώ διαθέτει
σημαντική εμπειρία στον κλάδο της συμβουλευτικής εδώ και 20 χρόνια. Έχει ηγηθεί σημαντικών έργων για μεγάλους διεθνείς
οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στο μετασχηματισμό της Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού. Στην πορεία της καριέρας του, έχει εργαστεί σε κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες και μεγάλα διεθνή
ιδρύματα, με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου και να
δημιουργήσουν βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω εξατομικευμένων λύσεων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
Ο Γιώργος Φράγκος Partner, Human Capital Consulting Leader δήλωσε: «Σίγουρα είναι η κατάλληλη συγκυρία να
επανεξετάσουμε τη συνθήκη που καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε και να επενδύσουμε περισσότερο στο σχεδιασμό του
μέλλοντος της εργασίας σε στρατηγικό επίπεδο. Με πολύ ενθουσιασμό θα συνεχίσουμε να προωθούμε το όραμα μας όπως
αποτυπώνεται στο πλαίσιο Deloitte Future of Work και με το νέο μου ρόλο θα ενισχύσω το σκοπό αυτό.»
Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Ελλάδος, ανέφερε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που οι νέοι Equity
Partners, Κατερίνα Γλαβά και Δημήτρης Κατσιμπόκης, καθώς και ο νέος Partner, Γιώργος Φράγκος ενδυναμώνουν με τους
νέους ρόλους τους τη διοικητική μας ομάδα. Στην Deloitte, επενδύουμε στους ανθρώπους μας αναγνωρίζοντας ότι οι γνώσεις
τους, η εμπειρία τους και η εξέλιξή τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας μας και στην προσφορά αποτελεσματικών
και πρωτοποριακών λύσεων στις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών μας, ιδιαίτερα στο σημερινό δυναμικό περιβάλλον».
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