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Δελτίο Τύπου 
 
 
H Deloitte στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών  

Το Χθες, Το Σήμερα και το Αύριο του Εσωτερικού Ελέγχου  
 

 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2015, H Deloitte συμμετέχει στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με 

τίτλο Το Χθες, Το Σήμερα και Το Αύριο του Εσωτερικού Ελέγχου – Προκλήσεις και Ευκαιρίες 

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι να ενημερώσει τις εταιρίες για τις πρόσφατες εξελίξεις, τις 

προκλήσεις και τις ευκαιρίες στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. Το πρόγραμμα του 

συνεδρίου έχει ευρεία θεματολογία και περιλαμβάνει εισηγήσεις που θα καλύπτουν τις 

παρακάτω ενότητες:  

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι – Πρώτη Γραμμή Άμυνας - Executive Management  

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ – Δεύτερη Γραμμή Άμυνας - Chief Risk Officers, Chief Compliance Officers 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ – Τρίτη Γραμμή Άμυνας - Chief Audit Executives 

Στην ενότητα ΙΙ Δεύτερη Γραμμή Άμυνας, εκπροσωπώντας τη Deloitte, ο κ. Θάνος 

Παπανικολάου, Principal στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε μια παρουσίαση με 

τίτλο «Financial Services Industry: Regulatory Tsunami», θα μιλήσει για τις τάσεις των 

εποπτικών απαιτήσεων στον κλάδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για το 2016, τις 

επιπτώσεις τους στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και στους πελάτες, καθώς και τις 

νέες στρατηγικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο 

διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών www.hiia.gr  
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Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα  

Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής 

Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι 

νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte 

Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των 

εταιριών-μελών της.   

Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Με ένα 

παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και 

περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο 

πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται 

να γίνουν πρότυπα αριστείας.  

Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές 

(audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης 

Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές 

(consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» 

λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 550 άτομα προσωπικό και 

γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους 

κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του 

βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης 

περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι 

περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, 

βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr 

Πληροφορίες για θέματα ΜΜΕ: 

Αθηνά Γκούζια, Communications Coordinator, Deloitte 

Tηλ: 210-6781132, email: agkouzia@deloitte.gr 
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