
Crowe Regional Meeting: Στην Αθήνα η 
καθιερωμένη συνάντηση του δικτύου

Σε συνέχεια πρόσκλησης της ΣΟΛ Crowe, εταιρείες μέλη του παγκόσμιου δικτύου 
της Crowe Global από 17 χώρες φιλοξενήθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου στην Αθήνα, 
στο πλαίσιο διοργάνωσης μίας διήμερης υβριδικής εκδήλωσης. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης συζητήθηκαν τα επόμενα στρατηγικά βήματα της εταιρείας για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου και τέθηκαν προβληματισμοί για τις προτεραιότητες 
που θα υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των πελατών διεθνώς. Επίσης, 
εξετάστηκαν μεταξύ άλλων οι προκλήσεις της πανδημίας, της κυβερνοασφάλειας, του 
ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και του εν ενεργεία Brexit. 
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Η βιωσιμότητα και ανάπτυξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων εν μέσω 
μιας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ύπαρξη ενός σχεδίου επιχειρηματικής 
συνέχειας για την αντιμετώπιση μιας 
έκτακτης κατάστασης, όπως και από την 
ικανότητά τους να διατηρήσουν και να 
εξελίξουν το μοντέλο λειτουργίας τους 
μετά από μια κρίση τέτοιου μεγέθους. 
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε  
εδώ.

O αναβαθμισμένος ρόλος των 
διευθύνσεων του  Ανθρώπινου Δυναμικού, 
η νέα μορφή επιχειρήσεων που 
αναδείχθηκε μπροστά στη συνεχιζόμενη 
κρίση της πανδημίας και τα κύρια 
χαρακτηριστικά που θα καθορίσουν τους 
όρους της αγοράς τα επόμενα χρόνια.  
Περισσότερα, εδώ. 

Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει 
τους οργανισμούς σε όλον τον κόσμο 
δημιουργώντας τεράστιες προκλήσεις 
στις διοικήσεις και στους υπευθύνους 
ανθρώπινου δυναμικού. Οι προκλήσεις 
αυτές επαναπροσδιόρισαν τον τρόπο 
λειτουργίας και λήψης αποφάσεων 
έτσι ώστε να προσαρμοστούν γρήγορα 
και αποτελεσματικά στα πρωτόγνωρα 
δεδομένα. Περισσότερα μπορείτε να 
διαβάσετε  εδώ.

Αυτό που μας διδάσκει η σύγχρονη 
πραγματικότητα στον τομέα του 
τουρισμού, είναι ότι πλέον δεν αρκεί απλά 
η προώθηση του τουριστικού προορισμού 
Ελλάδα. Η επιτυχία δεν περνά πλέον 
απλά από την ελκυστικότητα του 
τουριστικού προϊόντος αλλά απαιτούνται 
σημαντικές αλλαγές, κυρίως όσον αφορά 
στην  προσέγγιση που έχουμε εμείς οι 
ίδιοι για τον τουρισμό. Περισσότερα 
μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου 
εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξε η ΣΟΛ Crowe σε συνέχεια της σχετικής 
απόφασης της Έκτακτης Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που συγκλήθηκε 
τον Ιούνιο 2021. Τη θέση της Προέδρου ανέλαβε η κα Εύα Αγγελίδη, αντικαθιστώντας 
τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Ευστράτιο Παπαρίδη, ο οποίος αποχώρησε έπειτα από 
πολυετή θητεία και μακρόχρονη συνεισφορά στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

How to Cure Procurement Fraud: Ημερίδα της ACFE Greece 
Chapter
 
Οι λόγοι εμφάνισης και οι τρόποι αποτροπής των φαινομένων απάτης στις δημόσιες και 
ιδιωτικές προμήθειες και συμβάσεις, αποτέλεσαν τον κεντρικό κορμό της διαδικτυακής 
ημερίδας. Η ΣΟΛ Crowe υποστήριξε ως Χορηγός την ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου  
κατά της Απάτης που διοργανώθηκε τον περασμένο Ιούνιο,  με στελέχη της Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές που συμμετέχουν και στη Διοίκησή του.

Νέα Marketing & Communication Manager 
 
Η Αλεξάνδρα Φιλιππάκη  βρίσκεται από τον Ιούνιο του 2021 στη θέση της Marketing & 
Communications Manager. Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της διοικητικής της ομάδας και 
της συνεχούς ανάπτυξης της στην Ελληνική αγορά, η ΣΟΛ Crowe  καλωσόρισε την κα 
Φιλιππάκη στο δυναμικό της, η οποία  πλέον είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνιακής στρατηγικής και το μάρκετινγκ 
της εταιρείας.

Υπερήφανοι Χορηγοί των τριαθλητών Παναγιώτη Πολύζου 
& Στεφανίας Πολυχρονίδη

Στο πλευρό των τριαθλητών Παναγιώτη Πολύζου και Στεφανίας Πολυχρονίδη βρίσκεται 
η ΣΟΛ Crowe, στηρίζοντας την προσπάθειά τους στην επόμενη πλέον διαδρομή, αυτή 
του αγώνα IRONMAN 70.3 Greece που θα λάβει χώρα στις 24 Οκτωβρίου στο Costa 
Navarino.

Metal Survey

Οι μεταβολές και οι προκλήσεις που προηγήθηκαν το περασμένο έτος  ήταν 
πρωτοφανή στη βιομηχανία μετάλλων. Με το κόστος να αυξάνεται, την παγκόσμια 
αλυσίδα εφοδιασμού να διαταράσσεται αλλά και τη ζήτηση να πολλαπλασιάζεται, 
πολλές μεταλλευτικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με τεράστια αβεβαιότητα  
επιχειρώντας την ίδια στιγμή μελλοντικές επενδύσεις στην τεχνολογία. Στη φετινή 
έκθεση, παρέχουμε πληροφορίες από την έρευνα για το 2021, ενώ ανατρέχουμε στην 
τελευταία δεκαετία εξετάζοντας και αναλύοντας τους παράγοντες που μπορούν να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη της επιχείρησής σας για τα επόμενα 10 χρόνια.

Register for Upcoming Webinars  

• 26 Οκτωβρίου: Top lessons learned from implementing ASC 842 for healthcare 
organizations

• 28 Οκτωβρίου: Accounts receivable automation allows your team to focus on accounts 
that matter to drive cash

• 18 Νοεμβρίου: How to Manage the Shifting Compliance Environment
• 16 Δεκεμβρίου: Internal Control Considerations for the Gross-to-Net Process

Το Whistleblowing ως Μηχανισμός 
Υγειούς Εταιρικής Διακυβέρνησης  

Δημήτρης Συρίγος
Director, Business Monitor ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε.    

ΒΉΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΙΑΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΉΣ 
ΜΕΤΑ ΤΉΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΉ ΤΟΥ 
COVID-19

Τax & Accounting News

Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν τη φορολογική και 
λογιστική επικαιρότητα, ενημερωθείτε για τα ερωτήματα που τέθηκαν στη 
Φορολογική Επιτροπή και το Τεχνικό Γραφείο, αλλά και τις πρόσφατες 
γνωμοδοτήσεις του ΣΛΟΤ. 

• Φορολογική και Λογιστική Επικαιρότητα

Ιn case you missed it

Our Latest News 
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