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PwC Ελλάδας: Περαιτέρω ενίσχυση των ελεγκτικών υπηρεσιών 
στον κλάδο της ναυτιλίας με νέα στελέχη 

 
 
Η PwC Ελλάδας, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις και αλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
περιβάλλον της ναυτιλίας και πάντα με γνώμονα την υψηλού επιπέδου απάντηση στις ανάγκες 
τόσο των πελατών της, όσο και ευρύτερα της αγοράς, ενισχύει την ομάδα Ελεγκτικών 
Υπηρεσιών. Tα νέα στελέχη διαθέτουν σημαντική και μακροχρόνια εμπειρία τόσο στο εξωτερικό 
όσο και στην Ελλάδα και ενδυναμώνουν περαιτέρω την ομάδα εξειδικευμένων στελεχών που 
καλύπτουν ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα  συμβουλευτικών, φορολογικών και ελεγκτικών 
υπηρεσιών για τον Ναυτιλιακό κλάδο. 
 
Συγκεκριμένα, τις νέες προσθήκες στην Ελεγκτική ομάδα της PwC Ελλάδας για τη Ναυτιλία  
αποτελούν τα εξής στελέχη: 
 
Ο Γιώργος Παπαθανασίου, FCCA, Assurance Director αναλαμβάνει τη διεύθυνση της 
ελεγκτικής ομάδας του κλάδου Ναυτιλίας για την PwC Ελλάδας, υποστηρίζοντας άμεσα τον 
Σωκράτη Λεπτό-Μπούρτζη, επικεφαλής των υπηρεσιών της εταιρείας στον κλάδο της Ναυτιλίας 
στην Ελλάδα και στο παγκόσμιο δίκτυο της PwC. O Γιώργος Παπαθανασίου έχει μακροχρόνια 
εμπειρία στην PwC Ελλάδας και στην PwC Ηνωμένων Πολιτειών και έχει, μεταξύ άλλων, ηγηθεί 
των ελέγχων εισηγμένων εταιρειών στα χρηματιστήρια της Αθήνας, της Νέας Υόρκης και του 
Λονδίνου. Διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην υιοθέτηση και εφαρμογή του πλαισίου Sarbanes 
Oxley, σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, εξαγορών και εκτιμήσεων, καθώς και 
ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακού μετασχηματισμού. 
 



  
Η Ρεσιάννα Ζάχου, FCCA, New York State CPA,  Assurance Director με πάνω από 15 χρόνια 
εμπειρίας στον εξωτερικό έλεγχο εισηγμένων πολυεθνικών εταιρειών που έχουν τη βάση τους 
στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ελλάδα. Πρόκειται για την προσθήκη στελέχους με 
ισχυρή τεχνική κατάρτιση στα πλαίσια Χρηματοοικονομικής Αναφοράς των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής (“US GAAP”), στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(“IFRS”) και στους κανόνες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (“SEC¨’). Η 
Ρεσιάννα Ζάχου έχει εμπειρία σε αρχικές δημόσιες προσφορές («IPOs») στις κεφαλαιαγορές 
των ΗΠΑ και σε  εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών. Επισης, έχει συμβουλεύσει εταιρείες σε 
θέματα εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ειδικά κατά την εφαρμογή του πλαισίου 
Sarbanes Oxley. 
 
Την ενισχυμένη ομάδα συμπληρώνει η Δέσποινα Φιλίππου, FCCA, Assurance Senior Manager. 
Αποτελεί μέλος της ομάδας Μεθοδολογίας, και παράλληλα διενεργεί ελέγχους σε ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις και εισηγμένες κατά κύριο λόγο εταιρείες, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ. 
Για περισσότερα από 15 χρόνια εργάστηκε στην PwC Ολλανδίας, ενώ έχει διατελέσει υπεύθυνη 
επιχειρησιακών διαδικασιών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου της PwC, στο πλαίσιο 
διαχείρισης ποιότητας για την παροχή άρτιων υπηρεσιών δικτύου. 
 
Ο Σωκράτης Λεπτός-Μπούρτζη, Partner στην PwC Ελλάδας και Global Shipping & Ports Leader 
στο δίκτυο της PwC παγκοσμίως, δηλώνει: «Ο κλάδος της Ναυτιλίας ήταν και παραμένει 
βασικός πυλώνας της Ελληνικής οικονομίας και βασικό άξονα δραστηριοποίησης για την PwC 
Ελλάδας. Με τις πρόσφατες προσθήκες νέων στελεχών στην εξειδικευμένη ελεγκτική μας ομάδα 
για τον κλάδο, ενισχύουμε περαιτέρω την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς 
ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες ή βρίσκονται σε διαδικασία εισαγωγής στις 
κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα ενδυναμώνουμε τις ομάδες που εξυπηρετούν τις μη-
εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες του πελατολογίου μας ώστε να συνεχίσουμε να 
ανταποκρινόμαστε με τον ίδιο επαγγελματισμό και εστίαση στην ποιότητα που μας διακρίνει». 
 
Επισημαίνεται επίσης, ότι στο πλαίσιο της δραστηριότητας της εταιρείας στον Ναυτιλιακό κλάδο, 
η PwC Ελλάδας, διοργανώνει εν όψει των Ποσειδώνιων, την ετήσια ημερίδα της για τη Ναυτιλία 
“PwC Shipping Executives Forum”, στον Ναυτικό Όμιλο της Ελλάδας. Στόχος της εκδήλωσης 
είναι να αναδειχθούν σημαντικές εξελίξεις του κλάδου για τη χρηματοδότηση θαλάσσιων 
μεταφορών και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, αλλά και να τεθούν επί τάπητος τα ζητήματα 
που αγγίζουν την τεχνολογία και τα κριτήρια ESG παρουσία τόσο των καταρτισμένων στελεχών 
της PwC όσο και διακεκριμένων διεθνών και εγχώριων ομιλητών. 
 

 
- Τέλος  -  

 



  
 
 
 
Σχετικά με την PwC 
 
Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 156 χώρες με περισσότερα από 295.000 
στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην 
ιστοσελίδα μας www.pwc.com. 
 
Η επωνυμία PwC αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από τις 
εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure. 
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