
Η ΣΟΛ Crowe χρυσός χορηγός στο 1ο Οικονομικό-
Επιχειρηματικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής  
Η ΣΟΛ Crowe συμμετείχε ως χρυσός χορηγός στο 1ο Οικονομικό-Επιχειρηματικό 
Συνέδριο της Ναυτεμπορικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 29 
Νοεμβρίου 2022. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το παρών έδωσε ο Παναγιώτης Αλαμάνος, 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe, ο οποίος συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο ‘Seizing 
opportunities in a turbulent world’. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στο επίκεντρο 
βρέθηκαν ζητήματα που αφορούσαν το μακροοικονομικό περιβάλλον και την άνοδο των 
επιτοκίων, την ενεργειακή κρίση, την πράσινη μετάβαση και το ESG, τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία για την καινοτομία και την εξωστρέφεια, το Ταμείο Ανάκαμψης, τις ΜμΕ και 
γενικότερα το νέο πλαίσιο επιχειρηματικής δράσης όπως διαμορφώνεται σήμερα. 

Δείτε περισσότερα εδώ

Η παρουσία της ΣΟΛ Crowe στο 23o Συνέδριο 
Marketing & Πωλήσεων του Business Review με 
τίτλο ‘Business survival with success in the new era’
Ο Βασίλης Κουτσουλέντης, Μέτοχος, Μέλος του Δ.Σ. της ΣΟΛ Crowe, έδωσε το παρών 
στο 23o Συνέδριο του Business Review με τίτλο ‘Business survival with success in the 
new era’, το οποίο διοργανώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2022. Στο πλαίσιο της ομιλίας 
του, ο κ. Κουτσουλέντης τόνισε τη σπουδαιότητα του ρόλου των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών και της σημαντικής συμβολής τους στα επενδυτικά προγράμματα, δεδομένου 
ότι η ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία ελέγχου των αναπτυξιακών σχεδίων μπορεί να 
είναι καταλυτική στην επιτάχυνση της υλοποίησης έργων, ζωτικών για την ελληνική 
οικονομία.

Η ΣΟΛ Crowe στο Συνέδριο ‘CEO Initiative 2022’ 
του Fortune Greece
O Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe, συμμετείχε στο ‘CEO 
Initiative Forum 2022’, το οποίο διοργανώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2022 από το Fortune 
Greece. Στο πάνελ με τίτλο ‘Powering Sustainability Initiatives - more than words’, 
ο κ. Αλαμάνος τόνισε τη ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν αναπροσαρμόσει 
τη στρατηγική τους με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά η αγορά απέχει από 
το να χαρακτηριστεί ώριμη. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια γίνονται αρκετά 
και οργανωμένα βήματα, ιδίως από τις εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες λόγω της 
εξωστρέφειάς τους αλλά και των απαιτήσεων των επενδυτών έχουν τη δυνατότητα να 
αντιληφθούν και να κατανοήσουν πιο γρήγορα τις τάσεις που επικρατούν όσον αφορά 
τόσο στην εταιρική διακυβέρνηση όσο και στην ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων. 

Δείτε περισσότερα εδώ

Συμμετοχή στο 9ο Συνέδριο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης
Στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού 
Επιμελητηρίου, στο οποίο η ΣΟΛ Crowe ήταν χορηγός, ο Σταμάτης Δρίτσας, 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, συμμετείχε στη 
συζήτηση με θέμα ‘Η σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων για καλύτερη απόδοση 
και αποτελεσματικότητα’. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Δρίτσας τόνισε ότι η 
σύνθεση και η ποιότητα των διοικητικών συμβουλίων και των ανεξάρτητων επιτροπών 
συνιστούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί έναν ουσιαστικό οδηγό στην κατεύθυνση αυτή.
Επίσης, υπογράμμισε ότι η καταλληλότητα των μελών των διοικητών συμβουλίων και των 
ανεξάρτητων επιτροπών δεν εξετάζεται στατικά, μόνο στο στάδιο της πρόσληψης, αλλά 
δυναμικά μέσω των τακτικών αξιολογήσεων και της εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται 
από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Δείτε περισσότερα εδώ
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Spotlight

Thought Leadership

H ΣΟΛ Crowe στηρίζει δύο από τους κορυφαίους Έλληνες τριαθλητές

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Οι επενδύσεις ενισχύουν το βιώσιμο 
μέλλον του ελληνικού τουρισμού

Διαδικτυακή εκδήλωση ‘Επιτροπές ελέγχου και 
κίνδυνος Απάτης’
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα ‘Επιτροπές ελέγχου 
και κίνδυνος Απάτης’, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη ΣΟΛ Crowe και το ACFE Greece 
Chapter, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022.

Οι Σταμάτιος Δρίτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, 
η Ειρήνη Παπαδοπούλου, Audit Partner, Risk Management Director ΣΟΛ Crowe, 
Αντιπρόεδρος ACFE Greece, και ο Αθανάσιος Καραθάνος, Ορκωτός Ελεγκτής, Partner, 
ΣΟΛ Crowe & Μέλος Δ.Σ. ACFE Greece, ανέλυσαν θέματα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο 
που διέπει τις Επιτροπές Ελέγχου, τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τις 
σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσον αφορά στo φαινόμενo της απάτης.
Ευχαριστούμε τα 230 και πλέον στελέχη της αγοράς που μας τίμησαν με την παρουσία 
τους στην εκδήλωση.

Παρουσία της ΣΟΛ Crowe στον 39ο Αυθεντικό 
Μαραθώνιο της Αθήνας
Η ομάδα Running Team της ΣΟΛ Crowe συμμετείχε στον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της 
Αθήνας, δίνοντας το παρών στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χρονιάς.
Πολλά συγχαρητήρια στον Μιχαήλ Συραγόπουλο, ο οποίος κατόρθωσε να διανύσει όλη 
τη διαδρομή του κλασσικού Μαραθωνίου, ολοκληρώνοντας την διαδρομή των 42.195μ. 
με επιτυχία. 

Συμμετοχή της ΣΟΛ Crowe στις ‘Ημέρες καριέρας 
2022’ του Πανεπιστημίου Πειραιώς
H ΣΟΛ Crowe συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά στην εκδήλωση ‘Ημέρες Καριέρας 
2022’ που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 
2022. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν με φοιτητές και απόφοιτους που αναζητούν ευκαιρίες επαγγελματικής 
απασχόλησης.

Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού
Η ΣΟΛ Crowe συμμετείχε για μία ακόμη χρονιά στους Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού 
Αθλητισμού, που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 7-10 Οκτωβρίου 2022, την αθλητική 
διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών που τείνει να γίνει θεσμός. Με τη συμμετοχή της 
στους αγώνες, η ΣΟΛ Crowe υποστηρίζει για μία ακόμα φορά το αθλητικό ιδεώδες 
στηρίζοντας ταυτόχρονα την υγεία και την ευεξία των στελεχών της μέσω του 
αθλητισμού.

Διάκριση με την πρώτη 
θέση για τον Παναγιώτη 
Πολύζο

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 
πραγματοποιήθηκε ο αγώνας τριάθλου 
IRONMAN 70.3 Vouliagmeni Greece, 
ένας αγώνας παγκόσμιας εμβέλειας 
στον οποίο συμμετείχαν επαγγελματίες 
και ερασιτέχνες αθλητές από όλον 
τον κόσμο. Ο Παναγιώτης Πολύζος 
διακρίθηκε για μία ακόμα φορά 
κατακτώντας την 1η θέση ανάμεσα σε 
1.600 και πλέον συμμετέχοντες.

Δωρεά ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού

Η ΣΟΛ Crowe, αναγνωρίζοντας τις 
ανάγκες για ηλεκτρονικό εξοπλισμό που 
συνήθως αντιμετωπίζουν τα σχολεία, τα 
ιδρύματα και οι φορείς, προχώρησε στη 
δωρεά 8 σύγχρονων μεταχειρισμένων 
εκτυπωτών σε αντίστοιχους οργανισμούς, 
ως πράξη αλληλεγγύης και στήριξής 
τους.

4 ways digital transformation is revolutionizing the steel 
industry 

2022 technology in metals survey results- Bringing people 
to the center of digital transformation 

Incident response tabletop exercises - 5 pitfalls, 5 remedies 

November 2022 financial reporting, governance, and risk 
management

Τax & Accounting News

Στα Ενημερωτικά Δελτία της ΣΟΛ Crowe θα βρείτε τα θέματα που απασχόλησαν 
τη φορολογική και λογιστική επικαιρότητα, τα εργατικά και ασφαλιστικά νέα, τα 
ερωτήματα που τέθηκαν με το σχολιασμό τους από τη Φορολογική Επιτροπή, 
τα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών εμφάνισης της πανδημίας COVID 
αλλά και τις γνωμοδοτήσεις του ΣΛΟΤ.

Δείτε περισσότερα για το Φορολογικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2022

Δείτε περισσότερα για το Φορολογικό Δελτίο Οκτωβρίου 2022

Ιn case you missed it

Our Latest News 

SOLcial Responsibility

Crowe’s Global Pulse

 Meet our Services

Υπηρεσίες Τεχνολογίας
Η ΣΟΛ Crowe με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες Τεχνολογίας, συμβουλευτικές και 
διασφάλισης, αποτελεί τον αποτελεσματικότερο σύμμαχο των επιχειρήσεων για το 
σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Μέσω των υπηρεσιών τεχνολογίας, η ΣΟΛ Crowe υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στο 
να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής και 
οικονομίας και πιο συγκεκριμένα στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού τους βάσει των επιχειρηματικών και στρατηγικών τους στόχων, καθώς 
και στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση και τη 
λειτουργία συστημάτων αλλά και από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες τεχνολογίας της ΣΟΛ Crowe εδώ

Παναγιώτης Αλαμάνος 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe 

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ 
ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αντώνης Πολυχρονίδης
Director, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, 

ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική Α.Ε.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ EMPLOYEE 
ENGAGEMENT

Παναγιώτης Αλαμάνος 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe 

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σε συνέντευξή του στο insider.gr, ο Παναγιώτης 
Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe, 
αναφέρθηκε στις επενδύσεις που ενισχύουν 
τη βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού. 
Όπως τόνισε, ‘Σήμερα, στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Τουρισμού 
έχει ήδη αναλάβει και δρομολογήσει έργα τα 
οποία δείχνουν μια σαφή κατεύθυνση για τις 
απαιτούμενες επενδύσεις που θα καταστήσουν 
βιώσιμη την υλοποίηση της νέας στρατηγικής για 
τον τουρισμό.’

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Ο Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, 
ΣΟΛ Crowe, μίλησε στο Business News Maga-
zine για τις τάσεις και τις προκλήσεις στην αγορά 
των ελεγκτικών υπηρεσιών στη χώρα μας, τις 
νέες απαιτήσεις που υπάρχουν για τον κλάδο, 
το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την Εταιρική 
Διακυβέρνηση και τα κριτήρια ESG.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Ο Αντώνης Πολυχρονίδης, Διευθυντής, 
Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΟΛ Crowe, 
σε άρθρο του στο τεύχος Οκτωβρίου του 
περιοδικού HR Professional μίλησε για το Em-
ployee Engagement και τόνισε τη θετική του 
επίδραση σε μια σειρά από κρίσιμους δείκτες, 
όπως της παραγωγικότητας, απόδοσης, 
διατήρησης εργαζομένων, ικανοποίησης 
πελατών, εργασιακού κλίματος και κερδοφορίας.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ

https://www.youtube.com/watch?v=HIEV-QkRcBU
https://www.youtube.com/watch?v=qNuL-htj2XE
https://www.youtube.com/watch?v=T6PzNi31Nug
https://www.gazzetta.gr/triathlo/2156893/h-sol-crowe-stirizei-dyo-apo-toys-koryfaioys-ellines-triathlites
https://www.insider.gr/opinion/248269/tameio-anakampsis-kai-anthektikotitas-oi-ependyseis-enishyoyn-biosimo-mellon-toy
https://www.insider.gr/opinion/248269/tameio-anakampsis-kai-anthektikotitas-oi-ependyseis-enishyoyn-biosimo-mellon-toy
https://www.crowe.com/insights/metals-trends/4-ways-digital-transformation-is-revolutionizing-the-steel-industry?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_campaign=CMFG2313-001N&utm_content=button&mkt_tok=MDk5LVBGQS0wNDgAAAGIY6Mo6Kp8Y2Q6x80DXACA9rdb4MrGZtcq3Knd4N1wvOAMF4B9vICMlkvby_h3zrdqbDwH7IlfG1UgPADPxfFX7JhvLxDZQe3gfH-e2kaN
https://www.crowe.com/insights/metals-trends/4-ways-digital-transformation-is-revolutionizing-the-steel-industry?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_campaign=CMFG2313-001N&utm_content=button&mkt_tok=MDk5LVBGQS0wNDgAAAGIY6Mo6Kp8Y2Q6x80DXACA9rdb4MrGZtcq3Knd4N1wvOAMF4B9vICMlkvby_h3zrdqbDwH7IlfG1UgPADPxfFX7JhvLxDZQe3gfH-e2kaN
https://www.crowe.com/insights/asset/2/2022-technology-in-metals-survey-results-full?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_campaign=CMFG2318-002G&utm_content=image&mkt_tok=MDk5LVBGQS0wNDgAAAGIOhsBC7dcjXuEfHtRbx5tZJLhXHuVYkDTAdJkCatIjlQSH1om1Pqec01mU20RSN6UAwM-k_ubngy9rp0iQ3WWtryJfPFrP7AWkOFm37kB
https://www.crowe.com/insights/asset/2/2022-technology-in-metals-survey-results-full?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_campaign=CMFG2318-002G&utm_content=image&mkt_tok=MDk5LVBGQS0wNDgAAAGIOhsBC7dcjXuEfHtRbx5tZJLhXHuVYkDTAdJkCatIjlQSH1om1Pqec01mU20RSN6UAwM-k_ubngy9rp0iQ3WWtryJfPFrP7AWkOFm37kB
https://www.crowe.com/cybersecurity-watch/incident-response-tabletop-exercises?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_campaign=CDUW2301-001J&utm_content=button&mkt_tok=MDk5LVBGQS0wNDgAAAGIY9cpK3oaWbAMG-05IWHvKUXKmeSK-_86DS8TD14kDjUaMtYddoi2bU-ZDInsRrVoOk8B4bWeKHnpT96jd3BOpfXqU33ZfuIarrKBPcYB
https://www.crowe.com/insights/financial-institutions-executive-briefing/november-2022-financial-reporting-governance-and-risk-management?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_campaign=Audit2300-005M&utm_content=button&mkt_tok=MDk5LVBGQS0wNDgAAAGIkScZluZCcuohGLdo92DZlD4ND04A62NmmSlJwhfX8nSEEvMekHcraaGtMOC92SsAMip2nmXzXmYNq3TOtjcf8ZDmwhUuqeCvq76geiGv
https://www.crowe.com/insights/financial-institutions-executive-briefing/november-2022-financial-reporting-governance-and-risk-management?utm_source=marketo&utm_medium=email&utm_campaign=Audit2300-005M&utm_content=button&mkt_tok=MDk5LVBGQS0wNDgAAAGIkScZluZCcuohGLdo92DZlD4ND04A62NmmSlJwhfX8nSEEvMekHcraaGtMOC92SsAMip2nmXzXmYNq3TOtjcf8ZDmwhUuqeCvq76geiGv
https://solcrowe.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3-2022_.pdf
https://solcrowe.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%95%CE%9D%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%9F%CE%9A%CE%A4%CE%A9%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5-2022.pdf
https://solcrowe.gr/technology-services/
https://solcrowe.gr/%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82/
https://solcrowe.gr/business-news-magazine-%ce%bd%ce%bf%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%82-2022-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b9/
https://solcrowe.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-employee-engagement/

