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Δελτίο Τύπου 

                                                                 

Η Deloitte Eλλάδος παρουσιάζει την καινοτόμα πλατφόρμα D-Halo για 
υπηρεσίες Whistleblowing στην ελληνική αγορά 

Αξιοποίηση της πλατφόρμας στο Talk2Ellaktor  
 

 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022 - Η Deloitte Ελλάδος, ηγέτιδα στην ελληνική αγορά παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών μεταξύ των οποίων και υπηρεσιών “Forensic, Financial Crime & 
Disputes”, δημιούργησε την καινοτόμα τεχνολογική πλατφόρμα Whistleblowing D-Halo, που 
συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων υπηρεσιών, και η 
οποία έχει ήδη ενσωματωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης του 
Ομίλου υποδομών ΕΛΛΑΚΤΩΡ.  
 
Σε ένα περιβάλλον αυξημένης ευαισθητοποίησης για τα κοινωνικά ζητήματα, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση με την Οδηγία 2019/1937 έχει ήδη υπαγορεύσει στους οργανισμούς στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα την καθιέρωση διαύλων και διαδικασιών για εσωτερική αναφορά και για 
παρακολούθηση, με τη σχετική νομοθετική ρύθμιση του κάθε κράτους-μέλους να 
αναμένεται. Σε αυτό το πλαίσιο η πλατφόρμα D-Halo της Deloitte προσφέρει τη δυνατότητα 
υλοποίησης μιας αναφοράς εντελώς ανώνυμα, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη δυνατότητα 
πλήρους διαχείρισης της υπόθεσης σε ένα φιλικό για τον χρήστη περιβάλλον. 
 
Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έχοντας θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες και στόχους σε θέματα 
ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης για τα έτη 2021-2023, και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις εταιρικές του αξίες, 
ενσωματώνει την πλατφόρμα D-Halo στα κανάλια Talk2Ellaktor που ήδη διαθέτει για την 
αναφορά περιστατικών. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, διασφαλίζοντας την απαραίτητη 
ανωνυμία, προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει τη διαχείριση του συνόλου των 
καταγγελιών, ενώ η Διαβεβαίωση που έλαβε από ανεξάρτητο φορέα ότι η εταιρεία 
ακολουθεί τις κατευθύνσεις που θέτει το ISO 37002:2021 Whistleblowing Management 
Systems επιβεβαιώνει τα υψηλά πρότυπα του συστήματος διαχείρισης. Για τον Όμιλο 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η ορθή εφαρμογή ενός συστήματος Whistleblowing, διευκολύνει τη διάγνωση 
των  αδυναμιών που μπορεί να υπάρχουν και συμβάλλει στην έγκαιρη λήψη των σωστών 
μέτρων και την αποφυγή επαναλήψεων. 
 
O Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης, Financial Advisory Partner της Deloitte Ελλάδος δήλωσε: «Η  
Deloitte παγκοσμίως έχει περισσότερα από 20 έτη εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών και 
τεχνολογικών λύσεων σε προγράμματα Whistleblowing. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 
Whistleblowing ενδυναμώνει την κουλτούρα ηθικής και δεοντολογίας ενός οργανισμού, ενώ 
ταυτόχρονα προσφέρει έναν μηχανισμό πρόληψης και έγκαιρου εντοπισμού ενός αθέμιτου 
γεγονότος. Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί το πιο συχνό τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός 
εντοπίζει θέματα απάτης, βάσει των μελετών του Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE). Η 
αξιοποίηση της πλατφόρμας D-Halo από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική 
κίνηση του ομίλου στο πλαίσιο ενίσχυσης της κουλτούρας ακεραιότητας. Αποτελεί ιδιαίτερη 



 

 

 

χαρά μας να υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά 
και επιθυμούν να ενισχύσουν το Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσής τους».  
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Deloitte, Κέλλυ Κουφοπούλου, Manager, Brand & Communications 

email: kkoufopoulou@deloitte.gr  
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Σχετικά με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς 
της κατασκευής, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων. Με 
δραστηριότητες και παρουσία σε 22 χώρες και σχεδόν 7.500 εργαζομένους, ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών €892 εκατ. 
(2020), συνδυάζοντας τα 70 χρόνια εμπειρίας του με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για να δώσει ζωή σε έργα που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Διαθέτοντας σημαντική 
εξειδίκευση στα πλέον περίπλοκα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατατάσσεται στην 100η θέση μεταξύ 
των  μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of Construction 2020, Deloitte – July 2021). 
Περισσότερα στο www.ellaktor.com  
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