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Όταν η εγχώρια εξειδίκευση

συναντά την παγκόσμια 

τεχνογνωσία
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Η Grant Thornton παγκοσμίως 

Αμερική

41
αγορές

20.400+
στελέχη

$3,3 δισ.
κύκλος εργασιών

Αφρική

22
αγορές

2.900+
στελέχη

$115 εκ.
κύκλος εργασιών

Ευρώπη

46
αγορές

20.300+
στελέχη

$2,3 δισ.
κύκλος εργασιών

Μ. Ανατολή

9
αγορές

1.000+
στελέχη

$82 εκ.
κύκλος εργασιών

CIS

10
αγορές

800+
στελέχη

$29 εκ.
κύκλος εργασιών

Ασία/ Ειρηνικός

19
αγορές

22.900+
στελέχη

$1,3 δισ.
κύκλος εργασιών

Η Grant Thornton αποτελείται από ένα δίκτυο εταιριών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με 

περισσότερα από 68.000 στελέχη σε πάνω από 145 χώρες. Στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα στις δυναμικές επιχειρήσεις δημιουργώντας 

ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Για περισσότερα από 100 χρόνια, η Grant Thornton βοηθά δυναμικούς 

οργανισμούς να πετύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Ως 

παγκόσμιος οργανισμός συνδυάζουμε παγκόσμια εμβέλεια και 

αποτελεσματική υποστήριξη, οικοδομώντας ουσιαστικές σχέσεις και 

ενισχύοντας την αξία της επιχείρησής σας. Κατανοούμε τις ανάγκες σας, 

γι’ αυτό βρίσκουμε πάντα μαζί την κατάλληλη λύση, απέναντι σε κάθε 

αβεβαιότητα. Ταυτόχρονα, κατανοούμε και τις φιλοδοξίες σας, γι’ αυτό 

θα σας δείχνουμε το δρόμο προς το μέλλον και θα σας βοηθάμε πάντα 

να διαμορφώνετε το αύριο του επιχειρηματικού κόσμου. Η ισχυρή 

παρουσία της Grant Thornton παγκοσμίως, σε συνδυασμό με τη βαθιά 

κατανόηση τόσο της τοπικής αγοράς, όσο και των δυναμικών 

οικονομιών σε όλο τον κόσμο, την καθιστά τον καταλληλότερο 

σύμβουλο για να οδηγήσει κάθε επιχείρηση με επιτυχία στην επόμενη 

ημέρα. 

>80%
των πελατών μας αξιολογούν 

τις υπηρεσίες που 

προσφέρουμε ως υψηλής 

προστιθέμενης αξίας

$7,2 δισ. 
κύκλος εργασιών

2022

68.000+
άτομα

750+
γραφεία

145+
αγορές
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International Business Centres 

Τα International Business Centres (IBCs) διαδραματίζουν ένα μοναδικό ρόλο ως 

δίοδοι εισόδου σε παγκόσμιους πόρους του δικτύου μας,ενώ παράλληλα 

εξυπηρετούν στην επικοινωνία μεταξύ των Member Firms, με σκοπό τη συνεργασία 

για τη διεκδίκηση μεγάλων έργων.

Τα IBCs λειτουργούν συγκεντρωτικά και παρέχουν στους πελάτες μας εξειδικευμένες 

υπηρεσίες, ενώ αποτελούν κομβικά σημεία για στρατηγικές αποφάσεις, παγκόσμια 

επικοινωνία, και  εστιασμένη επιχειρηματική εξειδίκευση.

Η δομή που σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τη βαθιά και παγκόσμια 

εμπειρία μας.

27 IBCs που καλύπτουν κάθε γεωγραφική περιοχή, και παρέχουν πρόσβαση σε 

εξειδικευμένους επαγγελματίες με βαθιά κατανόηση της τοπικής αγοράς. 

Τα IBC προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της παγκόσμιας εμπειρίας 

της Grant Thornton, βοηθώντας σας με τους παρακάτω τρόπους:

• Συντονισμό διεθνών projects

• Παροχή πληροφοριών για τις δυνατότητες των εταιρειών-μελών

• Αναζήτηση ευκαιριών ανάπτυξης νέων εργασιών στο εξωτερικό

• Αναζήτηση credentials στα Member Firms του δικτύου

Εκπροσωπώντας την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι IBC 

Directors της Grant Thornton Ελλάδας έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο 

συντονίζοντας τα Member Firms της περιοχής (Κύπρο, Βόρεια Μακεδονία, 

Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία και Μολδαβία).
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Η Grant Thornton στην Ελλάδα

Η Grant Thornton στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ελεγκτικών, φορολογικών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών. Με παρουσία σε 4 πόλεις και με 1.000 εξειδικευμένα στελέχη, διαθέτουμε γνώση και 

εμπειρία, διασφαλίζοντας ότι η συνεργασία μας με τους πελάτες αποτελεί μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία. 

Προσφέρουμε μία συνδυασμένη προσέγγιση, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στις ανάγκες των πελατών μας, 

αντλώντας ταυτόχρονα γνώση από την εμπειρία μας στην εγχώρια αγορά και από την εκτεταμένη παγκόσμια 

τεχνογνωσία μας. 

Μέσα από την υπόσχεσή μας “Go Beyond. Move forward together”, διαμορφώνουμε μαζί το αύριο, μεταβαίνουμε 

στη νέα εποχή και παραμένουμε δίπλα στους ανθρώπους μας, την κοινωνία, τους πελάτες και συνεργάτες μας, σε 

κάθε τους βήμα. Επαναπροσδιορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και κινούμαστε πέρα από τα 

καθιερωμένα επιχειρηματικά πρότυπα.

Αύξηση ανθρώπινου δυναμικού  (FY 2018 – 2021)*Αύξηση κύκλου εργασιών (FY 2018 – 2021)*

€50,1εκ.€34,6 εκ.

FY 2021FY 2018

1.000550

FY 2021FY 2018

*Οικονομικό έτος 1/7 – 30/6

Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα

Αθήνα

Ηράκλειο

45%
αύξηση κύκλου εργασιών 

τα τελευταία χρόνια

(FY 2018 - 2021)*

81%
αύξηση ανθρώπινου 

δυναμικού 

(FY 2018 – 2021)*

4 γραφεία 
στην Ελλάδα

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Ιωάννινα, Ηράκλειο
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Δίπλα σας σε κάθε πρόκληση

*Οικονομικό έτος 1/7 – 30/6 **Total Number of Audit Reports - ICAP, October 2021 (using data from 2019)

50,1εκ.
κύκλος εργασιών το

FY 2021*

No.1
ταχύτερα αναπτυσσόμενη 

εταιρία επαγγελματικών 

υπηρεσιών

29
έτη παρουσίας 

στον κλάδο

44
Partners

No.1
επιλογή στις

εισηγμένες εταιρίες**

Ανάμεσα στις χώρες με 

Top NPS
στο παγκόσμιο δίκτυο

80%
NPS – Net Promoter 

Score

9/10
πελάτες μας θα μας 

πρότειναν σε κάποιον 

άλλο οργανισμό

92%
των πελατών πιστεύει ότι

κατανοήσαμε και 

ανταπεξήλθαμε στις 

ανάγκες της 

συνεργασίας μας

9/10
πελάτες μας υποστηρίζουν 

ότι οι άνθρωποί μας 

ανταποκρίθηκαν στις 

προσδοκίες τους

περισσότερες από 60
εισηγμένες εταιρίες

πάνω από 50
πολυεθνικές

87%
ανάπτυξη στις

υπηρεσίες Tax

(FY 2016-2020)*

127%
ανάπτυξη στις 

υπηρεσίες Advisory

(FY 2016-2020)*
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Πιστοποιήσεις

Διεθνώς 

αναγνωρισμένο  

πρότυπο για το 

Σύστημα 

Διαχείρισης 

Ασφάλειας

Πληροφοριών
Διεθνώς 

αναγνωρισμένο  

πρότυπο για το 

Σύστημα 

Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος 

Διεθνώς 

αναγνωρισμένο  

πρότυπο για το

Σύστημα 

Διασφάλισης 

Ποιότητας Διεθνώς 

αναγνωρισμένο  

πρότυπο για το 

Σύστημα Υγείας 

και Ασφάλειας 

στην Εργασία

Διεθνώς 

αναγνωρισμένο  

πρότυπο για το 

Σύστημα 

Διαχείρισης 

Επιχειρηματικής 

Συνέχειας  
Διεθνώς 

αναγνωρισμένο  

πρότυπο για τα 

Συστήματα 

Διαχείρισης κατά 

της Δωροδοκίας
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Διακρίσεις

Η Grant Thornton 

Greece είναι μία από τις 

έξι εταιρείες-μέλη της 

Grant Thornton 

παγκοσμίως που 

αναγνωρίζεται ως 

Centre of Excellence, 

προσφέροντας ένα 

μοναδικό πλαίσιο για την 

παροχή μιας ευρείας 

γκάμας υπηρεσιών 

αποτίμησης.

Την Πιστοποίηση του 

Great Place to Work

απέκτησε η Grant 

Thornton, ξεχωρίζοντας 

για το εξαιρετικό 

εργασιακό της 

περιβάλλον και την 

εταιρική της κουλτούρα, 

έπειτα από αξιολόγηση η 

οποία διενεργήθηκε από 

τον οργανισμό Great

Place to Work Hellas.

Η Grant Thornton είναι 

ένας από τους τρεις 

νικητές των βραβείων 

“Innovation 

Management Awards” 

για το πρωτοποριακό 

της έργο στον τομέα του 

automation.

Η Grant Thornton, 

βραβεύτηκε ως μια από 

τις ισχυρότερες 

εταιρικές επωνυμίες 

στην Ελλάδα από το 

Superbrands Greece, 

τον μεγαλύτερο 

ανεξάρτητο φορέα 

αξιολόγησης brand 

στον κόσμο.

Η Grant Thornton έλαβε 

το βραβείο "Health and 

Wellness Initiatives", 

στην τελετή απονομής 

των "Health & Safety

Awards 2022", για την 

παροχή καθοδήγησης 

και την υποστήριξη των 

ανθρώπων της με σκοπό 

τη βελτίωση της 

καθημερινότητάς τους.

Η Grant Thornton έγινε 

μία από τις 18 

επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα που έλαβαν το 

Σήμα Ισότητας SHARE, 

το οποίο αποτυπώνει 

την έμπρακτη 

προώθηση πρακτικών 

και πρωτοβουλιών με 

στόχο την ισότητα των 

φύλων. Η Grant Thornton είναι 

ένας από τους 50 

“World’s most

attractive global

employers”, σύμφωνα 

με την έρευνα Universum

Talent Survey, η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε 

270.000+ φοιτητές, σε 12 

από τις μεγαλύτερες 

οικονομίες παγκοσμίως.
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Κλαδική εξειδίκευση και τεχνογνωσία
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Assurance Services
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Αναγνωρίζουμε τη σημασία των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για τους μετόχους, τους 

επενδυτές, τους πιστωτές και άλλους ενδιαφερόμενους. 

Ως εκ τούτου, έχουμε δημιουργήσει ένα αυστηρό σύστημα ποιότητας, με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα υψηλά 

πρότυπα που έχουμε θέσει.

Η ελεγκτική προσέγγισή μας είναι πελατοκεντρική, θέτοντας ως κορυφαία προτεραιότητα την κατανόηση των λειτουργιών της 

οικονομικής οντότητας, καθώς και τους κινδύνους που συνδέονται με τις λειτουργίες αυτές. Οι άνθρωποί μας βρίσκονται στο 

πλευρό σας, προσπαθούν να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα προβλήματά σας και, το πιο σημαντικό, να βρουν λύσεις. 

Ο κύριος στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Assurance Services

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

• Υπηρεσίες Τακτικού & Φορολογικού Ελέγχου

• Υπηρεσίες IPOs & Corporate Bond Issuance

• Υπηρεσίες Forensic & Investigation

• Υπηρεσίες Financial Reporting Advisory

• IFRS/US GAAP Reporting
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Βασικό στοιχείο της προσέγγισης μας η ποιότητα των 
υπηρεσιών μας
Στόχος μας αποτελεί η συνεχής επένδυση και βελτίωση των διαδικασιών και της μεθοδολογίας για να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στην Grant Thornton 

χρησιμοποιούμε μια παγκόσμια μεθοδολογία ελέγχου με συνεπή εφαρμογή στο διεθνές μας δίκτυο. Παρέχουμε τις ελεγκτικές υπηρεσίες μας με εργαλεία που βασίζονται στην 

καινοτομία για να συμπληρώσουν την περαιτέρω την μεθοδολογία μας.

Ηγεσία

Δεοντολογία

Αποδοχή και μακροχρόνια 

συνεργασία με τους πελάτες μας

Άνθρωποι

Δέσμευση για την παροχή 

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών

Έλεγχος
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Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα

H Grant Thornton είναι ηγέτης στην παροχή assurance υπηρεσιών στην ελληνική αγορά. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας είναι η 

αμεσότητα, η δέσμευσή μας στην εξυπηρέτηση του πελάτη, η εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία.

Grant
Thornton

430

PwC
235

KPMG
110

EY
125

Deloitte
191

Ισολογισμοί ανά εταιρία βάσει ΔΠΧΑ
Πηγή: Έρευνα ICAP, Οκτώβριος 2021 (στοιχεία χρήσης 2019)

Οικονομικές καταστάσεις εταιριών

Ελεγκτική εταιρία
Συνολικός αριθμός Εκθέσεων 

Ελέγχου 2019

Οικον. Καταστάσεις εισηγμένων 

στο ΧΑ επιχειρήσεων

Grant Thornton 680 27

PWC 367 15

DELOITTE 294 5

EY 225 7

KPMG 197 4

Πηγή: Έρευνα ICAP, Οκτώβριος 2021 (στοιχεία χρήσης 2019)

Ελεγκτικό προσωπικό

Ελεγκτική εταιρία Ο.Ε.Λ. Α.Ο.Ε.Λ. Σύνολο

Grant Thornton 102 235 338

DELOITTE 73 289 363

PWC 60 219 279

KPMG 41 152 193

EY 37 331 369

Πηγή: Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών - Δεκέμβριος 2022
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Tax Services
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Tax Services

Οι φορολογικές ρυθμίσεις έχουν καταστεί  τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ιδιαιτέρως 

περίπλοκες με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η ερμηνεία και εφαρμογή τους. 

Η αύξηση της πολυπλοκότητας της φορολογικής νομοθεσίας, έχει ως αποτέλεσμα  η διαχείριση της να γίνεται ολοένα και πιο 

δυσχερής για τους ιδιώτες ενώ για τις επιχειρήσεις αυξάνεται συνεχώς, η ανασφάλεια  από ενδεχόμενη έλλειψη φορολογικής 

συμμόρφωσης  και επομένως η αξιόπιστη φορολογική υποστήριξη αποκτά κομβική σημασία. Οι φορολογικοί κίνδυνοι πρέπει να 

ελαχιστοποιηθούν, καθώς οι επιχειρηματικές ευκαιρίες δεν μπορούν να περιμένουν και κρίσιμες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν 

και να εφαρμοστούν άμεσα.

Παρέχουμε επαγγελματικές  υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και  ιδιώτες σε όλα τα θέματα φορολογίας είτε επί συγκεκριμένων 

υποθέσεων" είτε στη βάση συνεχούς και σταθερής φορολογικής υποστήριξης.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

• Φορολογία επιχειρήσεων

• Φορολογική συμμόρφωση

• Διεθνής φορολογία

• Ενδοομιλικές συναλλαγές

• Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους

• Φορολογία ιδιωτών

• Έμμεσοι φόροι

• Φορολογική αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

• Προληπτικός φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων

• Φορολογική βελτιστοποίηση του παραγωγικού 

μοντέλου
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Outsourcing Services
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Η ανάθεση υποστηρικτικών και περιφερειακών λειτουργικών μίας εταιρίας σε εξωτερικούς 

συνεργάτες αποτελεί πλέον βέλτιστη πρακτική για τους οργανισμούς που επιδιώκουν τη μέγιστη 

δυνατή αποτελεσματικότητα.

Η Grant Thornton παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στη διαχείριση της μισθοδοσίας, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη

βελτίωση των καθημερινών λειτουργιών οποιασδήποτε μορφής εταιριών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στις 

ανάγκες της εκάστοτε εταιρίας, σύμφωνα με το εκάστοτε ασφαλιστικό και εργατικό νομικό πλαίσιο. 

Η κεκτημένη εμπειρία, μέσω του ευρέως φάσματος των πελατών μας, μας δίνει την ικανότητα να αντιμετωπίζουμε 

αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα και τη δυνατότητα στους πελάτες μας να ασχοληθούν με την ανάπτυξη της 

επιχείρησής τους. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από εξειδικευμένο τμήμα Outsourcing.

Outsourcing Services

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

• Business Process Outsourcing

o Λογιστικές & φορολογικές υπηρεσίες

o Διαχείριση Ακινήτων

o Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

– Reporting

o Λοιπές υπηρεσίες back office

• Payroll & HR Outsourcing

o Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

o Reporting

o Υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)

o Συμμόρφωση με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική 

νομοθεσία
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Financial Services
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Financial Services

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

• Financial Advisory 

• Portfolio Services

• Risk Services

• Operational Advisory

• Internal Audit & Compliance

• Audit & Assurance

• Tax & Outsourcing Services

• Environmental, Social and Governance (ESG) 

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και διαρκώς ρυθμιζόμενο 

περιβάλλον, όπου οι αλλαγές και οι προκλήσεις είναι συνεχείς.

Η Grant Thornton εστιάζει με συνέπεια στην παροχή στους πελάτες χρήσιμων συμβουλών με προστιθέμενη αξία και προοπτική. 

Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί ένα ειδικό Financial Services το οποίο συνδυάζει εξειδίκευση σχετικά με ελεγκτικές, συμβουλευτικές 

αλλά και φορολογικές υπηρεσίες. Αυτό το τμήμα αυτό αποτελείται από αφοσιωμένα και έμπειρα στελέχη που ειδικεύονται στην 

παροχή υπηρεσιών σε διάφορους δυναμικούς οργανισμούς του χρηματοπιστωτικού τομέα. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών, εντοπίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας και προσφέρουμε μία πραγματική προσέγγιση 

συνεργασίας, εξασφαλίζοντας ευέλικτες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και αποτελεσματικά. 

Δεν σταματάμε να σχεδιάζουμε νέες υπηρεσίες και να βελτιώνουμε τις υπάρχουσες, με σκοπό την προσαρμογή στις 

προκλήσεις του περιβάλλοντος. Μέσω αυτής της συνεχούς διαδικασίας είμαστε σε θέση να παρέχουμε ένα σύνολο 

υπηρεσιών βάσει των συγκεκριμένων αναγκών της κάθε επιχείρησης. 
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Transactional Advisory Services

Στο σύγχρονο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον όπου οι επενδυτικές ευκαιρίες αυξάνονται 

συνεχώς και αφορούν ολοένα και περισσότερες εταιρίες, η επίτευξη μιας επιτυχούς συναλλαγής 

προϋποθέτει τη διενέργεια ενδελεχούς αξιολόγησης κάθε περίπτωσης, καθώς και των κινδύνων 

που συνδέονται με αυτή.

Η ομάδα μας χαρακτηρίζεται από την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για τον ολοκληρωμένο έλεγχο σε όλα τα στάδια μιας 

συναλλαγής, τον καθορισμό των αναλυτικών της όρων, καθώς και την υποστήριξη μετά τη συναλλαγή.

Παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις στους πελάτες μας, μέσω μεθόδων και υπηρεσιών σχεδιασμένων να προσθέσουν 

αξία. 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

• Valuations Services

• Due Diligence Services

• Debt Advisory Services

• Mergers & Acquisitions

• Capital Markets

• Recovery & Reorganisation
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Strategy and Investments Services

Στις συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες οι επιχειρήσεις καλούνται να αυξήσουν την 

παραγωγικότητά τους, να μειώσουν τα κόστη τους και να διευρύνουν τις πωλήσεις τους με στόχο 

να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Οι αλλαγές του κοινωνικοοικονομικού και θεσμικού πλαισίου, η μεταβολή των παραγωγικών και καταναλωτικών συνηθειών καθώς 

και οι τεχνολογικές εξελίξεις αναπροσαρμόζουν τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων.

Σε αυτό το επιχειρηματικό κλίμα, οι οργανισμοί καλούνται διαρκώς να προσαρμόζονται με αμεσότητα και ευελιξία, να 

επανασχεδιάζουν διαδικασίες και πρακτικές και να βρίσκουν νέες λύσεις. Στο τμήμα του Strategy & Investments υποστηρίζουμε τις 

επιχειρήσεις και οργανισμούς σε στρατηγικό, λειτουργικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο. Με μια προσωποποιημένη προσέγγιση 

στους πελάτες μας, αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες τους, κατανοούμε τις ιδιαιτερότητές τους, αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες τους 

και σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρακτικές λύσεις στα προβλήματα τους. 

Ακολουθούμε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές πρακτικές με μεθόδους συγκροτημένης προσέγγισης, καθοδηγώντας και 

υποστηρίζοντάς τους σε μείζονα οικονομικά, λειτουργικά, διαχειριστικά, και αναπτυξιακά θέματα που αντιμετωπίζουν.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

• Διαχείριση κεφαλαίων

• Infrastructure Advisory

• Στρατηγικός και επιχειρηματικός σχεδιασμός

• Υπηρεσίες λειτουργικής βελτίωσης
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Technology Intelligence & Performance 
services
Η τεχνολογία έχει καταστεί βασικός μοχλός επιτυχίας για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, 

καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες, έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο λειτουργίας των εταιριών 

και βελτιώνει την επιχειρηματική λειτουργία και αποτελεσματικότητα.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να προσαρμοστούν σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, 

επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους. Για τον σκοπό αυτό, διαθέτουμε μία ομάδα εξειδικευμένων 

στελεχών, με εκτεταμένη εμπειρία σε πολλούς τεχνολογικούς τομείς. 

Στη Grant Thornton είμαστε δίπλα σας, ώστε να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που 

υπάρχουν για την επιχείρησή σας, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί ετοιμότητα και 

προσαρμοστικότητα.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

• Strategy & Consulting

o Digital Strategy & Performance

o Hyper-Personalized CX

o Intelligent Process Automation

o Big-Data Analytics & Insights

o Intelligent Operations

o Customer Engagement

o Workplace Experience (WX)

o Industry 4.0

• Technology

o Security

o IoT & Smart Solutions

o Technology Services



26Go Beyond. Move forward together 

Energy Sector 

Services



27Go Beyond. Move forward together.

Energy Sector Services

Οι αγορές ενέργειας παγκοσμίως υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Οι αγορές της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ειδικότερα, βρίσκονται σε έντονα μεταβατική φάση. Σε αυτό το δυναμικό 

και πολύπλοκο περιβάλλον, η Grant Thornton μπορεί να σας προσφέρει την εξειδίκευσή της στις ενεργειακές αγορές, σε 

συνδυασμό με βαθιά γνώση όλων των σχετικών οικονομικών, φορολογικών και κανονιστικών θεμάτων.

Έχουμε την δυνατότητα να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε και να διαχειριστείτε τις προκλήσεις, παρέχοντάς σας τις κατάλληλες 

λύσεις, ώστε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που θα ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές σας για ανάπτυξη. Η εμπειρία μας στον 

ενεργειακό τομέα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κλάδων, μεταξύ άλλων του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.

Η εμπειρία μας στον ενεργειακό τομέα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κλάδων, μεταξύ άλλων του ηλεκτρισμού, του φυσικού 

αερίου και της ενεργειακής μετάβασης.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

• Market Design and Commercial Strategies

o Generation within energy transition

o Wholesale and energy trading

o Retail

o End Consumers and Energy efficiency

• Regulatory Advice

o Energy policy and regulation

o New services

• Market Modeling and Analytics

o Market modeling

o Analytics
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Environmental, Social, Governance, Risk & 
Compliance Services (ESGRC)
Στο τρέχον διαρκώς εξελισσόμενο κοινωνικο-οικονομικό και κανονιστικό περιβάλλον, οι 

επιχειρήσεις φιλοδοξούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες απαιτήσεις του 

σήμερα, καθώς και να δημιουργήσουν αξία με βιώσιμους όρους για το αύριο.

Μέσα από τους δύο βασικούς πυλώνες των υπηρεσιών μας, υποστηρίζουμε με ολοκληρωμένες λύσεις τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισμούς στη βελτιστοποίηση της εταιρικής τους διακυβέρνησης, της διαχείρισης των κινδύνων τους και της εναρμόνισης τους 

με το ισχύον εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα όμως συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για την αξιοποίηση ευκαιριών που 

σχετίζονται με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση των επιπτώσεων των 

δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία. 

Στο τμήμα ESGRC Services του Advisory Services Line της Grant Thornton αναγνωρίζουμε τη σημασία της βιωσιμότητας 

στην ανάπτυξη μιας ισχυρής στρατηγικής, αλλά και της λειτουργίας μιας επιχείρησης. 

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε

• Governance Risk & 

Compliance

o Υπηρεσίες Εταιρικής 

Διακυβέρνησης

o Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου 

o Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων 

o Υπηρεσίες Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης

o Υπηρεσίες Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας

• Environmental, Social, Governance

o Στρατηγική ESG & Βιώσιμης Ανάπτυξης

o Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή ESG νομοθεσία 

o Ανάπτυξη Απολογισμών Αειφορίας / Βιώσιμης 

Ανάπτυξης

o Εξωτερική Επαλήθευση / Διασφάλιση Απολογισμών

o Ανάλυση Ουσιαστικών, Μη 

Χρηματοοικονομικών Θεμάτων 

(materiality analysis)

o Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα & 

Κλιματική Αλλαγή

o Αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικού 

αποτυπώματος

o Σεμινάρια & Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα
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Growth Awards

Τα “Growth Awards”, αποτελούν μία κοινή πρωτοβουλία της Eurobank και της Grant Thornton, η οποία έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους θεσμούς 

στην Ελλάδα, που αναδεικνύει την επιχειρηματική αριστεία και στηρίζει τις δυναμικές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

38 νικητές

πάνω από

2.000
καλεσμένοι κάθε 

χρόνο

6
keynote speakers 

6 επιτυχημένες 

διοργανώσεις
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Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε κάθε πτυχές του οικονομικού και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και να εστιάζουμε στα καίρια ζητήματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες.

Έρευνες
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Η έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton είναι η κορυφαία παγκόσμια επιχειρηματική έρευνα 

για επιχειρήσεις. 

Ξεκίνησε να εκδίδεται το 1992 σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ σήμερα αντλεί στοιχεία από περισσότερα από 10.000 στελέχη 

επιχειρήσεων σε 35 χώρες, σε ετήσια βάση, παρέχοντας πληροφορίες και απόψεις για οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα που 

επηρεάζουν τόσο εισηγμένες όσο και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Έρευνες IBR
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Παρουσιάζουμε εκδόσεις σε ποικίλα θέματα που αφορούν στις υπηρεσίες που παρέχουμε αλλά και σε μια γενικότερη 

θεματολογία που ενδιαφέρει την επιχειρηματική κοινότητα, δίνοντας την ευκαιρία στους πελάτες μας να ενημερώνονται 

για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο.

Εκδόσεις - Φυλλάδια
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Προτεραιότητά μας αποτελεί η αποτελεσματική και άμεση ενημέρωση, η εύρεση λύσεων και η παροχή προτάσεων που θα 

συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία των συνεργατών μας σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν το τελευταίο 

διάστημα. Στη Grant Thornton διοργανώνουμε webcasts έχοντας ως στόχο την συνεχή και εξειδικευμένη ενημέρωση του 

επιχειρηματικού κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν τον Covid-19 αλλά και την ανάδειξη όλων των ζητημάτων που 

απασχολούν τις επιχειρήσεις σχετικά με την επόμενη ημέρα.

Web Series
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Με βάση τις ανάγκες των πελατών μας, καθώς επίσης και την έλλειψη ενημερωμένης και ολοκληρωμένης ελληνικής 

βιβλιογραφίας σε αυτό το θέμα, καταβλήθηκε προσπάθεια να καλυφθεί το χάσμα με τις εκδόσεις IFRS της Grant Thornton. 

Τα βιβλία είναι διαθέσιμα μέσω του δικτύου της εταιρίας μας αλλά και στα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας και έχουν λάβει 

πολύ καλές κριτικές και θετικά σχόλια από την αγορά. 

Βιβλιογραφία Grant Thornton:

• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (2016)

• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – IFRS, αναλυτική παρουσίαση (2009)

• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - εξειδικευμένα θέματα (2007)

• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης – IFRS, αναλυτική παρουσίαση (2006)

• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – IFRS, αναλυτική παρουσίαση (2004)

Βιβλία

2004 2006 2007 2009 2016
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Οι άνθρωποί μας
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Σύμβουλοι με 

εξειδικευμένη 

εμπειρία

Βασίλης Καζάς
Διευθύνων Σύμβουλος

E. vassilis.kazas@gr.gt.com

Δρ. Νικόλαος Καραμούζης
Πρόεδρος Grant Thornton, 

Φορολογικών και Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών

E. nikolaos.karamouzis@gr.gt.com

Σωτήρης Κωνσταντίνου
Πρόεδρος Grant Thornton AE, 

Ορκωτών Ελεγκτών και 

Συμβούλων Επιχειρήσεων

E. sotiris.constantinou@gr.gt.com

Γιώργος Δεληγιάννης
Senior Partner, 

Head of Advisory

E. george.deligiannis@gr.gt.com

Μανόλης Μιχαλιός
Partner, 

Head of Assurance

E. manolis.michalios@gr.gt.com

Γιώργος Πυρλής
Senior Partner, 

Head of Outsourcing

E. george.pirlis@gr.gt.com

Αθανασία Αραμπατζή
Senior Partner

E. athanasia.arabatzi@gr.gt.com

Νίκος Ιωάννου
Partner, Assurance

Head of Business Development

E. nikos.ioannou@gr.gt.com

Κωνσταντίνος Καζάς
Partner, Head of 

Financial Services

E. konstantinos.kazas@gr.gt.com

Εμμανουήλ Διαμαντουλάκης
Senior Partner

E. emmanouil.diamantoulakis@gr.gt.com

Ελπίδα Λεωνίδου
Partner, Assurance

E. elpida.leonidou@gr.gt.com

Παναγιώτης Χριστόπουλος
Partner, Assurance

E. panagiotis.christopoulos@gr.gt.com

Αθηνά Μουστάκη
Partner, Head of ESGRC

E. athina.moustaki@gr.gt.com

Σωτήρης Γιούσιος
Senior Partner, 

Head of Tax

E. sotiris.gioussios@gr.gt.com

Δημήτρης Δουβρής
Partner, Head of Transactional 

Advisory Services

E. dimitris.douvris@gr.gt.com
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Δρ. Παναγιώτης Πρόντζας
Partner, Head of Strategy and 

Investments

E. panagiotis.prontzas@gr.gt.com

Δήμητρα Παγώνη
Partner, Assurance

E. dimitra.pagoni@gr.gt.com

Κωνσταντίνος Αντωνακάκης
Partner, Assurance

E. konstantinos.antonakakis@gr.gt.com

Στέλλα Αγγελοπούλου
Partner, Head of Technology 

Intelligence & Performance

E. stella.angelopoulou@gr.gt.com

Ιωάννης Στεφάνου
Partner, 

Head of Energy Sector

E. ioannis.stefanou@gr.gt.com

Βασίλης Βλάχος
Partner, Tax

E. vassilis.vlachos@gr.gt.com

Δρ. Νίκος Φρυδάς
Principal, Energy Sector

Αντιπρόεδρος, Grant Thornton, 

Φορολογικών και Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών

E. nikos.frydas@gr.gt.com

Θανάσης Ξύνας
Partner, Assurance

E. thanasis.xynas@gr.gt.com

Νίκος Γαρμπής
Partner, Assurance

E. nikos.garbis@gr.gt.com

Λίζα Χατζηχαραλάμπους
Partner, Outsourcing

E. liza.chatzicharalampous@gr.gt.com

Δημήτρης Μελάς
Partner, Financial Services

E. dimitris.melas@gr.gt.com

Κωνσταντίνος Κανακαράκης
Partner, Assurance

E. konstantinos.kanakarakis@gr.gt.com

Λίνα Καζά
Partner, Assurance

E. lina.kaza@gr.gt.com

Παναγιώτης Νούλας
Partner, Assurance

E. panagiotis.noulas@gr.gt.com

Χριστίνα Τσιρώνη
Partner, Assurance

E. christina.tsironi@gr.gt.com
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Νίκος Μαντζούνης
Partner, Assurance

E. nikos.mantzounis@gr.gt.com

Αθανασία Γερασιμοπούλου
Partner, Financial Services

E. athanasia.gerasimopoulou@gr.gt.com

Ελίνα Λίτσα
Partner, Transactional Advisory Services

E. elina.litsa@gr.gt.com

Δημήτρης Παντερλής
Partner, Assurance

E. dimitris.panterlis@gr.gt.com

Γιώργος Παναγόπουλος
Partner, Assurance

E. george.panagopoulos@gr.gt.com

Χρήστος Βαργιεμέζης
Partner, Assurance

E. christos.vargemezis@gr.gt.com

Στέργιος Ντέτσικας
Partner, Transactional Advisory 

Services

E. stergios.ntetsikas@gr.gt.com

Κατερίνα Στεφανίδου
Partner, Financial Services

E. katerina.stefanidou@gr.gt.com

Παναγιώτης Γκιουμές
Partner, Financial Services

E. panagiotis.gkioumes@gr.gt.com

Διονύσης Ραζής
Partner, Outsourcing

E. dionisis.razis@gr.gt.com
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Τα γραφεία μας

Λ. Κατεχάκη 58,

11525, Αθήνα

T: +30 210 7280 000

F: +30 210 7212 222

Αθήνα

Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87,

55 534, Θεσσαλονίκη

T: +30 2310 551 743

F: +30 2310 552 269

Λεωφόρος Δωδώνης 65 – 67,

45 221, Ιωάννινα

T: +30 26510 49382

Εθνικής Αντιστάσεως 121 & Τενέδου,

713 06, Ηράκλειο Κρήτης

T: +30  2310 551 743

F: +30  2310 552 269

Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα Ηράκλειο

Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα

Αθήνα

Ηράκλειο
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