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Σε ποιους απευθύνεται 
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Ο Εσωτερικός Έλεγχος καλείται ακόμη μια φορά να παίξει σημαντικό ρόλο στη νέα πραγματικότητα, 
όπως αυτή καθορίζεται από τα νέα δεδομένα. Η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή κρίση και η γεωπολι-
τική αστάθεια καθορίζουν ένα νέο πλαίσιο επιχειρηματικής λειτουργίας. Στόχος του σεμιναρίου είναι 
να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις νέες απαιτήσεις και πρότυπα ESG που θα χρει-
αστεί να εφαρμόσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ποια στοιχεία πρέπει να καταγράφονται και να 
παρακολουθούνται; Η Διοίκηση κάθε επιχείρησης αναμένει να λάβει κατευθυντήριες οδηγίες και από 
την ομάδα / υπεύθυνο Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να διαμορφώσει τα μελλοντικά σχέδιά της. 
Το ESG πρέπει να είναι μέρος της εταιρικής στρατηγικής και ο εσωτερικός έλεγχος οφείλει να διασφα-
λίσει πως ενσωματώνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές.

• Σε εσωτερικούς ελεγκτές
• Σε Στελέχη υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου
•  Σε στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (υποψήφιους ή εν ενεργεία Sustainability managers),
•  Σε στελέχη από την Οικονομική Διεύθυνση που συμμετέχουν στην ανάπτυξη των ετήσιων Απολογι-

σμών (Οικονομικών και Μη)
•  σε κάθε στέλεχος που επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με την καταγραφή και παρακολούθηση των 

θεμάτων που αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Υπευθυνότητα.

• Σύντομη αναφορά στις έννοιες που αφορούν το νέο πλαίσιο ESG
• Διεθνείς τάσεις και σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
• Βασικά στοιχεία που απαρτίζουν τους πυλώνες ESG
• Πρότυπα Εκθέσεων
• Πλαίσιο ελέγχου θεμάτων ESG από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου
• Ερωτήσεις/ διευκρινήσεις.
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Βιογραφικό Εισηγητή

Κατερίνα Κατσούλη,  ESG & Sustainability Director  της εταιρείας Grant 
Thornton.

Πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυ-
χιακού τίτλου Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις του Πανεπιστημίου του Mannheim 
στη Γερμανία. Από το 2006 η Κατερίνα έχει αναλάβει την ανάπτυξη προγραμ-
μάτων ESG/Sustainability για μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και 
οργανισμούς. Η εμπειρία της στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης περιλαμβάνει την ανάπτυξη Απολογισμών ΕΚΕ/ ESG σύμφωνα με διεθνή 
πρότυπα GRI Standards, AA1000, SASB, COP Global Compact, την κατάρτιση 
Στρατηγικής ESG, ειδικής Εκπαίδευσης στα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας 
καθώς και την εξωτερική επαλήθευση μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με το ISAE 3000 και AA 1000. Η Κατερίνα έχει μεγάλη επαγγελματι-
κή εμπειρία στον τομέα των οικονομικών και στατιστικής καθώς και στον τομέα του Μάρκετινγκ. Συνερ-
γάζεται με διεθνείς οργανισμούς όπως το EFRAG, το UN Global Compact, το Global Reporting Initiative 
(GRI), το Integrated Reporting Council (IIRC), το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για 
τη Χρηματοδότηση (UNEP FI), κ.λπ. Integrated Reporting Council κ.α.

Από το 2019 έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR Hellas και από το 2021 είναι μέλος 
και του Διοικητικού Συμβουλίου του Global Compact Network Hellas (το ελληνικό παράρτημα του UN 
Global Compact).

Πρόσφατα επιλέχθηκε από την EFRAG ως μέλος της Ομάδας Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων, συμβάλλο-
ντας με την ισχυρή της εμπειρία στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξής στη διαμόρφωση των νέων Ευρωπα-
ϊκών Προτύπων Αειφορίας (EFRAG - ESRS).


