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Δελτίο Τύπου
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος Deloitte Ελλάδος ο Δημήτρης Κουτσόπουλος
Πρόεδρος παραμένει ο Μιχάλης Χατζηπαύλου
Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015 – Η Deloitte Ελλάδος ανακοινώνει ότι τη θέση του Διευθύνοντος
Συμβούλου αναλαμβάνει ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, αντικαθιστώντας τον Γεώργιο Δ. Καμπάνη ο
οποίος παραμένει Global Leader Shipping & Ports της Deloitte Global. Παράλληλα, ανανεώνεται η
θητεία του Προέδρου της εταιρίας Μιχάλη Χατζηπαύλου.
Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, σημαντικό στέλεχος στην ηγεσία της Deloitte Ελλάδος εδώ και
περισσότερα από 16 χρόνια, διατηρεί τη θέση του Consulting Managing Partner και Consumer Business
Industry Leader της εταιρίας.
Ο Δημήτρης Κουτσόπουλος είναι Οικονομολόγος με πτυχίο BSc του Οικονομικού Πανεπιστημίου της
Ουαλίας (Cardiff Business School) και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το
Πανεπιστήμιο του Westminster σε Διεθνή Χρηματοοικονομική και σε Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Είναι επίσης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην Ελλάδα, αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο (FCCA –
Fellow Chartered Certified Accountant). Έχει καθοδηγήσει πολυάριθμα έργα Ελέγχου (Audit), Ειδικού
Χρηματοοικονομικού Ελέγχου (Due Diligence), Χρηματοοικονομικής και Λειτουργικής
Αναδιάρθρωσης (Corporate Recovery & Reorganisation Services), μελέτες Βιωσιμότητας (Feasibility
Studies) και Χρηματοοικονομικές Επισκοπήσεις (IBRs) για λογαριασμό πελατών, του ιδιωτικού, του
δημοσίου τομέα αλλά και των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών.
Ο κ. Μιχάλης Χατζηπαύλου, Πρόεδρος Deloitte Ελλάδος και ιδρυτικό
στέλεχος της εταιρίας, δήλωσε: «Με χαρά καλωσορίζουμε την
ανάδειξη του Δημήτρη ως CEO της εταιρίας μας στην Ελλάδα. Αυτό
αποτελεί και ιστορικό γεγονός για εμάς, μια και για πρώτη φορά στην
ιστορία της Εταιρίας αναλαμβάνει την θέση αυτή μη ιδρυτικό στέλεχος.
Ευχόμαστε στον Δημήτρη κάθε επιτυχία για τη διατήρηση της εταιρίας
μας σε ηγετική θέση στην Ελλάδα».

Ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, νέος Διευθύνων Σύμβουλος Deloitte
Ελλάδος δήλωσε για τη νέα του θέση: «Αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή για
εμένα η ανάληψη της θέσης του CEO της Deloitte Ελλάδος, μια εταιρία
που διακρίνεται για την ποιότητα και την κουλτούρα της. Ο πήχης είναι
πολύ ψηλά και οι προκλήσεις των καιρών μεγάλες. Είμαι σίγουρος ότι
η ποιότητα και το δυναμικό των στελεχών μας θα συμβάλλει στην
περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας μας και στην επίτευξη των
στρατηγικών μας στόχων».
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Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, της #1 εταιρίας επαγγελματικών
υπηρεσιών στον κόσμο με παρουσία σε 150 χώρες. Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές
και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων.
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
600 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους
τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας.
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