
Τι διαμορφώνει το μέλλον του τουρισμού: 
Οι νέες καταναλωτικές τάσεις και η αναγκαιότητα 
της αναπροσαρμογής των καναλιών προώθησης 
των προορισμών.

Συνέντευξη του Παναγιώτη Αλαμάνου 
στο Fortune CEO Initiative Book

Fortune Greece CEO Initiative 2021

Thessaloniki Summit 2021: 
Η ΣΟΛ Crowe συμμετείχε στο κορυφαίο οικονομικό 
και πολιτικό γεγονός της Βόρειας Ελλάδας 

Η Horwath HTL, η πλέον αναγνωρισμένη εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών για 
τον τομέα του τουρισμού, στην πρόσφατη μελέτη της «Τι διαμορφώνει το μέλλον του 
τουρισμού;» παρουσιάζει τη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται για τον τουριστικό 
κλάδο μετά την πρώτη διετία από την αρχή της πανδημίας. Απαντώντας στις αντίστοιχες 
ανάγκες του ελληνικού προορισμού, η Horwath HTL Ελλάδας που εκπροσωπείται στη 
χώρα μας από τη ΣΟΛ Crowe, δημιούργησε μία σειρά από καίρια ερωτήματα στα οποία 
καλείται να απαντήσει ο κάθε προορισμός κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και πριν την 
τελική επιλογή των εργαλείων προώθησης. 
Δείτε περισσότερα

Ο Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe, 
παραχώρησε συνέντευξη στο CEO Initiative Book, την ειδική 
έκδοση του περιοδικού Fortune «The CEO Initiative Forum».
Αναφερόμενος στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει η 
εταιρεία για τον μετασχηματισμό του επιχειρείν, παρουσίασε 
το μοντέλο ανάπτυξης της ΣΟΛ Crowe αλλά και τον βαθμό 
στον οποίο οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς σχετίζονται με 
τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.
Δείτε περισσότερα

Η ΣΟΛ Crowe συμμετείχε στο The Fortune Greece CEO Initiative 2021, ένα φόρουμ 
για εταιρικούς ηγέτες που έχουν δεσμευτεί στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών 
ζητημάτων ως μέρος της κεντρικής εταιρικής τους στρατηγικής. Ο Παναγιώτης 
Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Crowe, συμμετείχε στο πάνελ «The ESG 
Challenge: Corporate Accountability for a Sustainable Economy» και αναφέρθηκε στη 
συσχέτιση των στόχων βιωσιμότητας με τις υψηλές αποδόσεις των εταιρειών αλλά και 
στον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες γνωστοποιήσεις επηρεάζουν το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, τις επιχειρήσεις, την οικονομία και τους επενδυτές.
Περισσότερα για τη συζήτηση του panel εδώ.

Η ΣΟΛ Crowe συμμετείχε ως χορηγός στο Συνέδριο Thessaloniki Summit 2021, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε το διήμερο 4 και 5 Νοεμβρίου και το οποίο τίμησαν με την παρουσία 
τους ανώτατοι πολιτειακοί και πολιτικοί φορείς, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και 
εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών, καθώς και ειδικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα «How to re-spark 
foreign direct investments», ο Παναγιώτης Αλαμάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της 
ΣΟΛ Crowe, αναφέρθηκε στους παράγοντες σταθεροποίησης του επενδυτικού 
κλίματος στην χώρα μας και την συμβολή τους στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας. Επίσης, παραχώρησε μία συνέντευξη στο Thessaloniki Summit 
TV και τον Νεκτάριο Νώτη της Notice Content and Services, την οποία μπορείτε να 
παρακολουθήσετε εδώ.
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Smart decisions. Lasting value

Spotlight

Thought Leadership

Ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας, Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe 
Συμβουλευτική, στο άρθρο του που 
φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα «Τα 
Νέα», αναφέρθηκε στην εφαρμογή 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των 
μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, 
των ανεξάρτητων επιτροπών και των 
στελεχών.
Το νέο κανονιστικό πλαίσιο όπως έχει 
διαμορφωθεί, καταδεικνύει την ανάγκη 
για λεπτομερή και πολυεπίπεδη γνώση 
έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η 
εφαρμογή του. 
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ. 

Αν και η υιοθέτηση σύγχρονων 
τεχνολογικών εργαλείων καθοδηγεί 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 
επιχειρήσεων, η επιτυχημένη ψηφιακή 
μετάβασή τους εξαρτάται άμεσα και από 
άλλους παράγοντες.
Ο Σίμος Καλαματιανός, Διευθυντής, 
Υπηρεσίες Τεχνολογίας, Advisory & 
Assurance, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, 
σε άρθρο του στο Capital.gr αναφέρθηκε 
στη σημασία των agility, trust και data, 
εξηγώντας τον καθοριστικό ρόλο 
τους στην επιτυχία του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. 
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ. 

Η ΣΟΛ Crowe, Grand Sponsor στο 17ο ετήσιο Tax Forum 
του Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Στο Συνέδριο του Ελληνικού Παραρτήματος του 
Ινστιτούτου κατά της Απάτης η ΣΟΛ Crowe

Η ΣΟΛ Crowe έδωσε το παρών στο 17ο Tax Forum, τον θεσμό που εστιάζει σε επίκαιρα 
φορολογικά θέματα, το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2021. Ως μεγάλος χορηγός 
του Συνεδρίου, συμμετείχε στη θεματική «Η νέα νομοθεσία για τους εταιρικούς 
μετασχηματισμούς, μοχλός δημιουργίας ισχυρών συσχετισμών απαραίτητων για την 
ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας» με τον Δημήτρη Συρίγο, Διευθυντή, Υπηρεσίες 
Business Monitoring, Advisory, και τον Ιωάννη Γιαννόπουλο, Γενικό Διευθυντή Advisory, 
Διευθυντή Υπηρεσιών Tax Advisory, ο οποίος ανέλυσε το θέμα «Επαναπροσεγγίζοντας 
την ενδοομιλική τιμολόγηση. Οι προκλήσεις στη νέα εποχή». 

Το Συνέδριο του ACFE Greece πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 18 
Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την Απάτη, 
όπου και παρουσιάστηκαν όλες οι επίκαιρες νομικές και θεσμικές εξελίξεις σε Εθνικό 
και Ενωσιακό επίπεδο. Θέτοντας στο επίκεντρο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες, η Ειρήνη Παπαδοπούλου, Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής, Υπεύθυνη Διαχείρισης Κινδύνου, ΣΟΛ Crowe & Αντιπρόεδρος, ACFE 
Greece, συντόνισε το πάνελ με τίτλο «Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και ο ρόλος των 
Εποπτικών Αρχών» και ο Δημήτρης Γιώγος, Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής, ΣΟΛ Crowe, 
συμμετείχε στη συζήτηση «Φορολογική Απάτη ως βασικό αδίκημα για το Ξέπλυμα του 
Χρήματος».

Η ομιλία του Δ. Συρίγου 

Η ομιλία του Ι. Γιαννόπουλου

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο Ι. Γιαννόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο Αθηναϊκό 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ ΜΠΕ), την οποία μπορείτε να δείτε εδώ

Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, έλαβε χώρα η ημέρα αιμοδοσίας για την ενίσχυση της 
Τράπεζας Αίματος του ΣΟΕΛ. Η ενέργεια είχε μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή 
από τα μέλη της ομάδας, καθώς η εταιρεία ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή σε 
πράξεις ζωής και καλλιεργεί την κοινή αντίληψη για την εταιρική αλλά και κοινωνική 
υπευθυνότητα.

Register for Upcoming Webinars  

• 18 Ιανουαρίου: EMEA Tax & Legal Trends and Challenges for 2022 and Beyond
• 19 Ιανουαρίου: Not-for-Profit Industry Summit: Purpose and values drive mission
• 20 Ιανουαρίου: The evolution of data monitoring in healthcare IT and cybersecurity: 

Better, faster, smarter

Σταμάτης Δρίτσας 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική 

ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΉΣΉ: 
Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΤΩΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σίμος Καλαματιανός
Διευθυντής, Υπηρεσίες Τεχνολογίας, Advisory & Assurance, 

ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική

Ή ΨΉΦΙΑΚΉ ΜΕΤΑΒΑΣΉ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ, ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 
ΤΟ 2025. 

Τax & Accounting News

Στο Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2021, μπορείτε να 
διαβάστε αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν τη φορολογική και 
λογιστική επικαιρότητα, τα ερωτήματα που τέθηκαν με το σχολιασμό 
τους από τη Φορολογική Επιτροπή, τα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών εμφάνισης της πανδημίας COVID-19 αλλά και τις πρόσφατες 
γνωμοδοτήσεις του ΣΛΟΤ.

Φορολογική και Λογιστική Επικαιρότητα

Ιn case you missed it

Our Latest News 

Ως συνέπεια της παγκόσμιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, της ανεξέλεγκτης 
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων αλλά και της μόλυνσης του φυσικού 
περιβάλλοντος, οι διοικήσεις των εταιρειών δέχονται πλέον συνεχείς πιέσεις 
τόσο από τους μετόχους τους όσο και από περιβαλλοντικές και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, για να αναλάβουν δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και 
μείωσης των ρύπων.
Τα γεγονότα αυτά συντέλεσαν στην ανάπτυξη ενός νέου κλάδου της λογιστικής 
επιστήμης, τη λεγόμενη «Περιβαλλοντική Λογιστική – Πράσινη Λογιστική», 
η οποία επικεντρώνεται τόσο στην αναγνώριση και καταγραφή των αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στον προσδιορισμό του περιβαλλοντικού 
κόστους, όσο και στην εφαρμογή μεθόδων με τις οποίες η βιωσιμότητα μπορεί να 
αξιολογηθεί και να ενσωματωθεί στην οργανωτική δομή μιας επιχείρησης.

Δείτε περισσότερα

The Art of Smart - Roundtable: Recruiting For Growth in a 
Hybrid Working World

Πώς έχει επηρεάσει η πανδημία τον τρόπο που οι εταιρείες προσλαμβάνουν προσωπικό; 
Πώς μπορεί μια επιχείρηση να προσελκύσει και να προσλάβει ταλέντα, αλλά και πόσο 
σημαντική είναι η συναισθηματική νοημοσύνη των ανώτερων στελεχών μίας εταιρείας για 
τη διατήρηση του ταλαντούχου προσωπικού της; 

Δείτε περισσότερα

Crowe’s Global Pulse

https://solcrowe.gr/wp-content/uploads/2021/11/Τι-Διαμορφώνει-το-Μέλλον-του-Τουρισμού_Horwath-HTL_Final_01.12.21.pdf
https://www.fortunegreece.com/article/sol-crowe-exidikevmenes-ipiresies-gia-ton-metaschimatismo-tou-epichirin/?fbclid=IwAR0PTjL43ItCjNCta6krKmpr1vFS5C4oS8ELRb2fCDqFn46zhBu-sR93qiM
https://www.youtube.com/watch?v=_UfAKBiTH48
https://bit.ly/3nFnCMz
https://solcrowe.gr/εταιρική-διακυβέρνηση-η-εκπαίδευση-τ/
https://solcrowe.gr/η-ψηφιακή-μετάβαση-των-επιχειρήσεων-μ/
https://www.youtube.com/watch?v=BgOjrPHpKoM
https://web.cvent.com/event/a4b23367-e395-4712-81e0-eac92d38233b/summary
https://www.crowe.com/events/not-for-profit-industry-summit-purpose-and-values-drive-mission-01-19-22-01-20-22
https://www.crowe.com/events/the-evolution-of-data-monitoring-in-healthcare-it-and-cybersecurity-1-20-2022
https://www.crowe.com/events/the-evolution-of-data-monitoring-in-healthcare-it-and-cybersecurity-1-20-2022
https://bit.ly/3mTZSTZ
https://solcrowe.gr/η-πράσινη-λογιστική-και-η-εφαρμογή-της/
https://www.crowe.com/global/insights/art-of-smart/roundtable-takeaways-recruiting-for-growth-in-a-hybrid-working-world

