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Deloitte Academy: Νέος κύκλος σεμιναρίων επαγγελματικής επιμόρφωσης
Μια μαθησιακή εμπειρία που συνδέει την επαγγελματική επιμόρφωση με τις τάσεις, τις εξελίξεις και τις
βέλτιστες πρακτικές της ελληνικής και της παγκόσμιας αγοράς.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2021 – Ένας νέος εμπλουτισμένος κύκλος σεμιναρίων επαγγελματικής
επιμόρφωσης που εστιάζει σε επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τα στελέχη
ξεκίνησε από τη Deloitte Academy.
Η Deloitte Academy, με παρουσία στην αγορά από το 2011, σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει και να
καθοδηγεί την επαγγελματική πορεία και την εξέλιξη στελεχών, μέσω μιας ευέλικτης και πρακτικής
εκπαιδευτικής εμπειρίας, που τα βοηθά να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, ενώ
συγχρόνως τους συνδέει με κορυφαία στελέχη της αγοράς.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται πλέον διαδικτυακά και συνδυάζουν την πρακτική εκπαιδευτική
εμπειρία με τις σύγχρονες τεχνικές μάθησης, ενώ όλοι οι εισηγητές διαθέτουν εκτενή εμπειρία στον
τομέα τους και κατανοούν πλήρως τις επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα
στελέχη στο πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.
Ο νέος κύκλος των σεμιναρίων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών θεμάτων που εστιάζουν
σε:








Λογιστική
Φορολογία
Χρηματοοικονομική
Δίκαιο
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διαχείριση Εταιρικού Κινδύνου
Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου εκπαιδευτικών μαθημάτων και σεμιναρίων, η επικεφαλής
του προγράμματος της Deloitte Academy, Ευτυχία Πηλίγκου ανέφερε: «Οι συνεχείς αλλαγές στο
ρυθμιστικό περιβάλλον, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση είναι οι νέες
σταθερές στον κόσμο των επιχειρήσεων διαμορφώνοντας ένα δυναμικό περιβάλλον που απαιτεί
ετοιμότητα και ευελιξία. Η νέα σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων και σεμιναρίων που σχεδιάστηκε
ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη συνεχούς βελτίωσης, συμπλήρωσης και αναβάθμισης των
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επαγγελματιών για την προσαρμογή τους στο ραγδαία
μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον».
Το επόμενο σεμινάριο της Deloitte Academy έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου και έχει θέμα
«Βασικές αρχές Κυβερνοασφάλειας στην καθημερινότητά μας». Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα και τα σεμινάρια, επισκεφθείτε τη σελίδα της Deloitte Academy στον
ακόλουθο σύνδεσμο: Deloitte Academy

Για περισσότερες πληροφορίες


Deloitte, Μαριαλένα Μανδρέκα, Senior Consultant Brand & Communications
email: mmandreka@deloitte.gr

This document has been prepared by Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, Deloitte Certified Public
Accountants Societe Anonyme and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business Consultants.
Deloitte Business Solutions Societe Anonyme of Business Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number
000665201000 and its registered office at Marousi Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, Deloitte Certified Public Accountants
Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi,
Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25 and Deloitte Alexander Competence Center Single Member Societe Anonyme of Business
Consultants, a Greek company, registered in Greece with registered number 144724504000 and its registered office at Thessaloniki,
Municipality of Pylaia - Chortiatis of Thessaloniki, Vepe Technopolis Thessaloniki (5th and 3rd street), are one of the Deloitte Central
Mediterranean S.r.l. (“DCM”) countries. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963
and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK
limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms and their related entities
(collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are
legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL
member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide
services to clients. Please see www.deloitte.com/ about to learn more.
DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to
learn more about our global network of member firms.
Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our global
network of member firms and related entities in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500®
companies. Learn how Deloitte’s approximately 312,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.
This document and its contents are confidential and prepared solely for your use, and may not be reproduced, redistributed or passed on
to any other person in whole or in part, unless otherwise expressly agreed with you. No other party is entitled to rely on this document for
any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party, who is provided with or obtains access or relies to this document.
© 2021 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.

