ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αγαπητοί Σύνεδροι,
Στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, και

στα επίκαιρα φορολογικά θέματα αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων οι συμμετέχοντες στο ATHENS LAW FORUM ΟΝ
ΤΑΧΑΤΙΟΝ, το οποίο διοργάνωσε η Palladian για πέμπτη συνεχή χρονιά με Scientific Partner τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε. και Knowledge Partner την Altium Training, στο N.J.V. Athens Plaza, υπό την αιγίδα του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και του
Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Ο δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης είχε το
συντονισμό του συνεδρίου.
Το συνέδριο στέφθηκε με επιτυχία τόσο από πλευράς παρουσίασης και διάρθρωσης του προγράμματος,
σημαντικών συμμετοχών, ουσιαστικού και διαδραστικού διαλόγου, όσο και από πλευράς διάχυσης των
συμπερασμάτων που εξήχθησαν.
Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences

Γρηγόρης Λεωνίδης

Managing Partner, Palladian Conferences

Αντώνης Παπαγιαννίδης
Δημοσιογράφος

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Πρόεδρος - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)

Στον χαιρετισμό του ο κ. Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας,
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ),
αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της μεσαίας τάξης
στην μετά μνημονίου εποχή, η οποία όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε έχει σηκώσει μεγάλα φορολογικά βάρη που την
οδήγησαν στην φτωχοποίησή της, η οποία έπληξε την
ελληνική οικονομία. Επισήμανε ότι είναι αναγκαία η μείωση
των φορολογικών συντελεστών και εισφορών και όσο
ταχύτερα ψηφισθούν τα μέτρα για την ανακούφιση της
μεσαίας τάξης, τόσο πιο γρήγορα θα βελτιωθεί η
κατάστασή της, η οποία με την σειρά της θα οδηγήσει στην
βελτίωση της ελληνικής οικονομίας.

Βασίλειος Οικονομίδης

Κλαδική Ομάδα Εργασίας Μελών – Ελληνογερμανικό Εμπορικό &
Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Στον χαιρετισμό του ο κ. Βασίλειος Οικονομίδης, Μέλος της
Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών του Ελληνογερμανικού
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, αναφέρθηκε
στον ρόλο του Επιμελητηρίου και σημείωσε ότι η φορολογία
παραμένει ένα επίκαιρο θέμα που εξετάζει κάθε επενδυτής
εγχώριος ή αλλοδαπός.

Γεώργιος Πιτσιλής

Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Στην συζήτηση που ακολούθησε ανάμεσα στον κ. Παπαγιαννίδη και στον κ.
Γιώργο Πιτσιλή, Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε στον ρόλο της Α.Α.Δ.Ε. ως
επιχειρησιακού βραχίονα της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, ο οποίος
εφαρμόζει την φορολογική πολιτική της. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι θεσμικά
υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στην Αρχή και το Υπουργείο. Επισήμανε δε ότι
οι σχέσεις της Α.Α.Δ.Ε. με την αστυνομία, την οικονομική αστυνομία, τους
οικονομικούς εισαγγελείς και τις άλλες υπηρεσίες είναι καλύτερες από ποτέ.
Υπογράμμισε επίσης, ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί δεν πρέπει να «χρεώνονται» στην τρόικα, καθώς είναι
ελληνικές αποφάσεις. Σημείωσε ότι η Α.Α.Δ.Ε. κατανοεί την διαφορετική
λειτουργία και «νοοτροπία» κάθε εφορίας, η οποία μέχρι τώρα
αντιμετωπίζονταν πυροσβεστικά και πλέον θα αντιμετωπιστεί συστηματικά,
καθώς έχει ξεκινήσει ένα χρηματοδοτικό έργο για την καταγραφή υπηρεσιών
και κινδύνων, η οποία θα λειτουργήσει προς όφελος της λειτουργίας των
εφοριών, αλλά και των πολιτών-φορολογούμενων. Με αφορμή αυτό το
θέμα, αναφέρθηκε στην 10ημερη επίσκεψη που πρόκειται να
πραγματοποιήσει κλιμάκιο της ΔΟΥ Ρόδου στο τέλος του μήνα σε Πάτμο,
Λειψούς, Αγαθονήσι και Σύμη, προκειμένου να ακούσει και να καταγράψει τα
προβλήματα των τοπικών κοινωνιών στις συναλλαγές τους με το TAXIS. Η
συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο εξωστρέφειας της Α.Α.Δ.Ε.

Κατερίνα Πέρρου

Legal Counsel Governor's Office Independent Authority for
Public Revenue Hellenic Republic

Στη συνέχεια η κα Κατερίνα Πέρρου, Νομικός Σύμβουλος της
Α.Α.Δ.Ε, αναφέρθηκε κατά την ομιλία της στην εφαρμογή των
αποτελεσμάτων

του

BEPS.

Συγκεκριμένα

παρουσίασε

τις

ευκαιρίες, τις προκλήσεις καθώς και τους προβληματισμούς που
ανακύπτουν.

ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συντονιστής:
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος
Ομιλητές:
Ιωάννης Σταυρόπουλος, Managing Partner, Stavropoulos & Partners Law Office
Γιώργος Μυλωνογιάννης, Senior Partner, Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates(FDMA)Law Firm
Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ
Γεώργιος Παπαθανασόπουλος, Σύμβουλος Διοικήσεως Επί Θεμάτων Φορολογίας, Alpha Bank

ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κατά την πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου με τίτλο
«Φορολογία και ανάπτυξη» ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος,
Managing Partner στη δικηγορική εταιρεία Σταυρόπουλος &
Συνεργάτες, αφού τόνισε ότι η ταχεία και αποτελεσματική
επίλυση των φορολογικών διαφορών είναι σημαντικό
κριτήριο για την διαμόρφωση φιλικού κλίματος προς τις
επενδύσεις, παρέθεσε συγκριτικά στοιχεία των τελευταίων
ετών από τα οποία προκύπτει βελτίωση της πορείας των
εκκρεμών υποθέσεων τόσο σε επίπεδο δικαστηρίων όσο και
στο επίπεδο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών η οποία
πλέον αποδίδει με αποτελεσματικούς ρυθμούς. Τέλος
επισήμανε και σημεία που επιδέχονται βελτίωσης όπως η

αξιοποίηση του θεσμού της φορολογικής διαιτησίας.

ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο κ. Γιώργος Μυλωνογιάννης, Senior Partner στη δικηγορική
εταιρεία Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates
(FDMA), ανέλυσε στην παρουσίαση του με ποιον τρόπο οι
φορολογικοί έλεγχοι λειτουργούν ως αναπτυξιακό εμπόδιο.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη στοχοθεσία υπογραμμίζοντας
ότι θα πρέπει να ορίζει αριθμό διενεργουμένων ελέγχων,
διευκρινίζοντας ότι η επιβολή φόρου συνιστά συνήθως ποινή
κατά την έννοια του Ποινικού Νόμου.

Στυλιανός Πέτσας
Διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας,
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο κ. Στυλιανός Πέτσας, Διευθυντής του γραφείου του
Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
σημείωσε κατά την ομιλία του ότι η Ελλάδα έχει από τους
υψηλότερους οριακούς φορολογικούς συντελεστές στην ΕΕ &
ΟΟΣΑ (45% +10% εισφορά αλληλεγγύης για τα φυσικά
πρόσωπα, 29% για τα νομικά πρόσωπα). Αυτό το στοιχείο σε
συνδυασμό με τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές,
αποτρέπει την εργασία, ενθαρρύνει την παραοικονομία, τη
φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Ενώ συμπλήρωσε ότι
αν το ΑΕΠ το 2018 ήταν € 34 δις υψηλότερο θα είχαν,
αυτόματα, δημιουργηθεί περίπου € 15 δις παραπάνω
φορολογικά έσοδα.

ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η διεύρυνση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, Όπλο Κατά Της Φοροδιαφυγής
(Ηλεκτρονικές Πληρωμές - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση)

Συντονιστής:
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος
Ομιλητές:
Σοφία Σεχπερίδου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου
Δυναμικού, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε)
Αντώνης Μουζάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Μέλος Δ.Σ. – Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
Κώστας Σφακάκης, Σύμβουλος Διοίκησης επί Φορολογικών Θεμάτων, ΣΕΒ

Κωνσταντίνα Γαλλή, Tax Associate Partner, ΕΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η διεύρυνση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, Όπλο Κατά Της Φοροδιαφυγής
(Ηλεκτρονικές Πληρωμές - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση)

Στη δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο «Φορολογία και
Τεχνολογία» οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στην ηλεκτρονική
τιμολόγηση με τη διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της ΑΑΔΕ, κα Σοφία Σεχπερίδου, να αναφέρει ότι το μέτρο
πρόκειται να εφαρμοστεί σταδιακά με απώτερο σκοπό την
κάλυψη του συνόλου των επιχειρήσεων και των ελευθέρων
επαγγελματιών της χώρας. Επίσης, υπογράμμισε, ότι
η
φορολογική διοίκηση στοχεύει έως τις αρχές του 2020 να
εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση σε όλες τις
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών
και λοιπών οικονομικών οντοτήτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η διεύρυνση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, Όπλο Κατά Της Φοροδιαφυγής
(Ηλεκτρονικές Πληρωμές - Ηλεκτρονική Τιμολόγηση)

Κατά την παρουσίασή της, η κα Κωνσταντίνα Γαλλή, Tax Associate
Partner της ΕΥ, αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας στη
φορολογία και, πιο συγκεκριμένα, στη διαφάνεια. «Οι κανόνες που
έχουν θεσπιστεί τόσο σε εθνικό, όσο και σε διακρατικό επίπεδο,
αποσκοπούν στη φορολογική διαφάνεια, η οποία αποτελεί
διαχρονικά το ζητούμενο για τις φορολογικές αρχές. Ωστόσο, σε
κάθε περίπτωση, το ερώτημα παραμένει: είναι πρόσφορο ή αρκετό
το δίκτυο αυτό πληροφόρησης και τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για
να αντιμετωπίσουν τη φοροδιαφυγή;», τόνισε η κα Γαλλή. Η
θεσμοθέτηση της ανταλλαγής πληροφοριών είτε με εθνικές, είτε με
διακρατικές πρωτοβουλίες, βρίσκεται σε συνάρτηση με μία σειρά
περιστατικών φοροδιαφυγής ή ξεπλύματος χρήματος που είδαν το
φως της δημοσιότητας. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στο πεδίο αυτό είναι
η οδηγία για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
στον τομέα της φορολογίας σχετικά με διασυνοριακές ρυθμίσεις που
θεωρούνται δηλωτέες, γνωστή ως Mandatory Disclosure Regime
(MDR ή αλλιώς DAC 6).

ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συντονιστής:
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος
Ομιλητές:

Ξενοφών Παπαγιάννης, Partner, KLC Law Firm
Βασίλειος Οικονομίδης, Managing Partner, Β. Δ. Οικονομίδης Δικηγορική Εταιρεία
Νικολέττα Μερκούρη, Tax Senior Manager, EY
Ασπασία Μάλλιου, Partner, Potamitis Vekris Law Firm

ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μεταξύ άλλων, στα «Επίκαιρα Φορολογικά
Θέματα», την τελευταία θεματική ενότητα του
συνεδρίου, έγινε αναφορά από τον κ. Ξενοφώντα
Παπαγιάννη, Partner στη δικηγορική εταιρεία KLC,
στις νεότερες εξελίξεις σε θέματα παραγραφής.
Συγκεκριμένα, ανέλυσε την απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας 1738/2017 καθώς και
τον αντίκτυπο της.

ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για την αντιμετώπιση από πλευράς έμμεσης φορολογίας
των rebates και claw-backs τα οποία χορηγούν
υποχρεωτικά οι φαρμακευτικές εταιρείες / Κ.Α.Κ. στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τα Νοσοκομεία του Δημοσίου μίλησε η κα
Νικολέττα Μερκούρη, Tax Senior Manager, κατά την
παρουσίασή της. «Από την 1η Ιανουαρίου 2017 έχει τεθεί
σε ισχύ η ενοποίηση των ποσών επιστροφής
(Ενοποιημένο Rebate) που υποχρεούνται να χορηγούν
οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμάκων για
τις πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και τα Νοσοκομεία του Δημοσίου», ανέφερε. Παράλληλα,
ο «Μηχανισμός Αυτόματης Επιστροφής», ευρέως
γνωστός ως claw-back εισήχθη ως μέτρο προσωρινής
ισχύος από το έτος 2012 και ήδη έχει παραταθεί να
ισχύσει έως και το 2022. «Πρόκειται για μία επιπρόσθετη
έκπτωση, πέραν του συστήματος rebate, που
αποσκοπεί στη συγκράτηση της ετήσιας φαρμακευτικής
δαπάνης
εντός
των
ορίων
του
εκάστοτε
προϋπολογισμού των Φ.Κ.Α.», ανέφερε η κα Μερκούρη.
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Press

24-Οκτ-2018

Link

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΠΑΡΤΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΕΙ Η
ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ

ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Press

24-Οκτ-2018

Link

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ 5Ο ATHENS LAW FORUM ON
TAXATION

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Press

26-Οκτ-2018

Link

ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Press

24-Οκτ-2018

Link

ΑΠΟ ΤΟ 2019 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Press

24-Οκτ-2018

Link

ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Press

28-Οκτ-2018

Link

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
BNB DAILY

BNB DAILY & FNB DAILY

BNB DAILY

KONTRA NEWS

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΕΣΤΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Α/Α

Τίτλος

Μέσο

Υπηρεσία

Ημ/νία Δημ/σης

Link

1

Ποιους φόρους θα μειώσει η ΝΔ – Το σχέδιο Μητσοτάκη για τις φόρο
ελαφρύνσεις

24wro.com.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

2

Ποιους φόρους θα μειώσει η ΝΔ – Το σχέδιο Μητσοτάκη για τις φόρο
ελαφρύνσεις

24wro.com.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

3

Από τα Δωδεκάνησα ξεκινάει ο «εφοριακός της γειτονιάς»

aegaio.blogspot.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

4

Από τα Δωδεκάνησα ξεκινάει ο «εφοριακός της γειτονιάς»

agrinio24.eu

Web

24-Οκτ-18

Link

5

Με e-βιβλία κατά της φοροδιαφυγής το 2019

antenna975.blogspot.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

6

Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει η Νέα Δημοκρατία – Μειώνει τον
ΕΝΦΙΑ κατά 30%

arouraios.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

7

Ποιους φόρους θα καταργήσει ή θα μειώσει η ΝΔ

athensvoice.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

8

Ξέπερασαν τα 85 εκατ. ευρώ τα έσοδα από το φόρο διαμονής

athina984.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

9

Η ΕΥ Ελλάδος στο 5ο Athens Law Forum on Taxation

bankwars.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

10

Σε εξέλιξη το 5th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION

bankwars.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

11

Η ΕΥ Ελλάδος στο 5ο Athens Law Forum on Taxation

capital.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

12

Στ. Πέτσας: Αυτοί είναι οι φόροι που θα μειώσει η ΝΔ

capital.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

13

Τρέχουν στην ΑΑΔΕ για τα προβλήματα στις φορο-συναλλαγές των
ακριτών

capital.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

14

Γ. Πιτσιλής: Στόχος η επίλυση των προβλημάτων των φοροσυναλλαγών στις ακριτικές περιοχές

capital.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

15

Έσοδα 85,4 εκατ. ευρώ από το φόρο διαμονής στο 9μηνο 2018

cnn.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Α/Α

Τίτλος

Μέσο

Υπηρεσία

Ημ/νία Δημ/σης

Link

15

Έσοδα 85,4 εκατ. ευρώ από το φόρο διαμονής στο 9μηνο 2018

cnn.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

16

Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει η Νέα Δημοκρατία – Μειώνει τον
ΕΝΦΙΑ κατά 30%

crashonline.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

17

Η ΕΥ Ελλάδος στο 5ο Athens Law Forum on Taxation

dexia.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

18

Σε εξέλιξη το 5th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION

dexia.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

19

dimokratiki.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

20

«Αυτοί είναι οι φόροι που θα μειώσει η ΝΔ»
δημοκρατική Από τα Δωδεκάνησα ξεκινάει ο «εφοριακός της
γειτονιάς»

dimokratiki.gr

Web

24-Οκτ-18

Link

21

Φοροελαφρύνσεις λόγω ενιαίου rebate προτείνουν οι ορκωτοί

doctorassistant.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

22

Το σχέδιο του Μητσοτάκη για τις φοροελαφρύνσεις | Ποιοι θα
ευνοηθούν

drt915.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

23

Κατάργηση (και μειώσεις) φόρων περιλαμβάνει το οικονομικό
πρόγραμμα της ΝΔ

economy365.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

24

Γ. Πιτσιλής: «Προχωράει η ηλεκτρονική τιμολόγηση»

economy365.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

25

ΕΥ: Η θεσμοθέτηση της ανταλλαγής πληροφοριών και οι εξελίξεις
στις υποχρεωτικές εκπτώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών στο
επίκεντρο

e-forologia.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

26
27

Ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις αρχές του 2020
Κόβει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% η ΝΔ

efsyn.gr
eleftheria.gr

Web
Web

24-Οκτ-18
26-Οκτ-18

Link
Link

28

Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα μειώσει η Νέα Δημοκρατία Κόβει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%

epirusblog.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

29

Το οικονομικό σχέδιο του Μητσοτάκη για τις φοροελαφρύνσεις Ποιοι θα ευνοηθούν

ersanews.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Α/Α

Τίτλος

Μέσο

Υπηρεσία

Ημ/νία Δημ/σης

Link

30

Το οικονομικό σχέδιο του Μητσοτάκη για τις φόρο ελαφρύνσεις Ποιοι θα ευνοηθούν

ersanews.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

31

ΕΥ: Τι συζητήθηκε στο 5ο Athens Law Forum on Taxation

euro2day.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

32

Η ΝΔ υπόσχεται ότι θα μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% και τον πρώτο
φορολογικό συντελεστή από το 22% στο 9%

europost.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

33

Όλοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα μειώσει η Νέα Δημοκρατία Κόβει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%

eviavima.blogspot.com

Web

25-Οκτ-18

Link

34

Τι συζητήθηκε στο 5ο Athens Law Forum on Taxation

e-volos.gr

Web

27-Οκτ-18

Link

35

ΕΥ: Η θεσμοθέτηση της ανταλλαγής πληροφοριών και οι εξελίξεις
στις υποχρεωτικές εκπτώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών στο
επίκεντρο

financialreport.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

36

Οι φόροι που θα μειώσει η ΝΔ

fmvoice.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

37

Πιτσιλής: Κλιμάκια θα μεταβούν σε ακριτικά νησιά για να
καταγράψουν προβλήματα με το TAXIS

fmvoice.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

38

Οι φόροι που θα μειώσει η ΝΔ

fmvoice.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

39

Το σχέδιο του Μητσοτάκη για τις φοροελαφρύνσεις – Ποιοι θα
ευνοηθούν

fonografos.net

Web

26-Οκτ-18

Link

40

Πιτσιλής
Δεκαήμερη επίσκεψη σε Πάτμο, Λειψούς, Αγαθονήσι και Σύμη θα
πραγματοποιήσει κλιμάκιο της ΔΟΥ Ρόδου στο τέλος του μήνα

forin.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

41

Σφίγγει ο ηλεκτρονικός κλοιός για τις επιχειρήσεις κόντρα στη
φοροδιαφυγή

forologikanea.gr

Web

24-Οκτ-18

Link

42

ΑΑΔΕ: Σε εφαρμογή από Δευτέρα ο εφοριακός της γειτονιάς

forologikanea.gr

Web

24-Οκτ-18

Link

43

Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα μειώσει η Νέα Δημοκρατία

globalview.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

44

Φοροελαφρύνσεις λόγω ενιαίου rebate προτείνουν οι ορκωτοί

healthmag.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Α/Α
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57

Τίτλος
Φοροελαφρύνσεις λόγω ενιαίου
rebate προτείνουν οι ορκωτοί
Ποιους φόρους θα μειώσει ο
Μητσοτάκης
Ποιους φόρους θα μειώσει ο
Μητσοτάκης
Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα
μειώσει η Νέα Δημοκρατία -Κόβει τον
ΕΝΦΙΑ κατά 30%
Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα
μειώσει η Νέα Δημοκρατία- Κόβει τον
ΕΝΦΙΑ κατά 30%
Πάνω από 85 εκατ. ευρώ έφερε στα
ταμεία ο φόρος διαμονής
5th Athens Law Forum on Taxation: Η
τεχνολογία συμβάλλει στην
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Από τα Δωδεκάνησα ξεκινάει ο
«εφοριακός της γειτονιάς»
Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα
μειώσει η Νέα Δημοκρατία- Κόβει τον
ΕΝΦΙΑ κατά 30%
Γ. Πιτσιλής: Κλιμάκια θα μεταβούν σε
ακριτικά νησιά για να καταγράψουν
προβλήματα με το TAXIS
Ολοκληρώθηκε το 5th Athens Law
Forum on Taxation
ΕΥ: Η θεσμοθέτηση της ανταλλαγής
πληροφοριών στο επίκεντρο
ΝΔ: Τολμηρό πρόγραμμα στην
οικονομία με μειώσεις φόρων και
εισφορών

Μέσο

Υπηρεσία

Ημ/νία Δημ/σης

Link

healthmag.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

iapopsi.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

iapopsi.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

iefimerida.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

inboxnews.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

insider.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

insurancedaily.gr

Web

29-Οκτ-18

Link

kathimerini.gr

Web

24-Οκτ-18

Link

kerdos.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

kerdos.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

kontranews.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

liberal.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

liberal.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Α/Α

58
59

60
61
62
63
64
65
66

67
68

69

Τίτλος
Σε εξέλιξη το 5th ATHENS LAW
FORUM ON TAXATION - Γ. Πιτσιλής:
«Προχωράει η ηλεκτρονική
τιμολόγηση»
Το σχέδιο του Μητσοτάκη για τις
φόρο ελαφρύνσεις - Ποιοι θα
ευνοηθούν
Γ. Πιτσιλής: Κλιμάκια θα μεταβούν
σε ακριτικά νησιά για να
καταγράψουν προβλήματα με το
TAXIS
Ασπασία Μάλλιου: Μέτρα
διασφάλισης οφειλών προς το
Δημόσιο, τι και ποιόν αφορούν
Η ΕΥ Ελλάδος στο 5ο Athens Law
Forum on Taxation
Σε εξέλιξη το 5th ATHENS LAW
FORUM ON TAXATION
Αυτοί είναι οι φόροι που θα
καταργήσει ή θα μειώσει η ΝΔ
Γ. Πιτσιλής στο 5ο Athens Law
Forum on Taxation: «Προχωράει η
ηλεκτρονική τιμολόγηση»
Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα βιβλία
της Εφορίας από το 2019
ΕΥ: Η θεσμοθέτηση της ανταλλαγής
πληροφοριών και οι
υποχρεωτικές εκπτώσεις των
φαρμακευτικών εταιρειών στο
επίκεντρο
Με e-βιβλία κατά της
φοροδιαφυγής το 2019
Γ. Πιτσιλής: Κλιμάκια θα μεταβούν
σε ακριτικά νησιά για να
καταγράψουν προβλήματα με το
TAXIS

Μέσο

Υπηρεσία

Ημ/νία Δημ/σης

Link

logistikoskosmos.blogspot.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

loutrakiblog.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

magnesianews.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

mikrometoxos.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

mikrometoxos.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

mikrometoxos.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

mononews.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

mononews.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

msn.com/el-gr

Web

24-Οκτ-18

Link

mywaypress.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

naftemporiki.gr

Web

24-Οκτ-18

Link

naftemporiki.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Α/Α
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Τίτλος
Δωδεκάνησα: Ερχεται (από 29/10) ο
"Εφοριακός της γειτονιάς σας"
Η ΕΥ Ελλάδος στο 5ο Athens Law Forum
on Taxation
Σε εξέλιξη το 5th ATHENS LAW FORUM ON
TAXATION
Η ΕΥ Ελλάδος στο 5ο Athens Law Forum
on Taxation
Σε εξέλιξη το 5th ATHENS LAW FORUM ON
TAXATION
Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα
μειώσει η Νέα Δημοκρατία -Κόβει τον
ΕΝΦΙΑ κατά 30%
Γ. Πιτσιλής: Κλιμάκια θα μεταβούν σε
ακριτικά νησιά για να καταγράψουν
προβλήματα με το TAXIS
Ποιους φόρους θα μειώσει η ΝΔ – Το
σχέδιο Μητσοτάκη για τις
φοροελαφρύνσεις
Ποιους φόρους θα μειώσει η ΝΔ – Το
σχέδιο Μητσοτάκη για τις
φοροελαφρύνσεις
Φοροελαφρύνσεις λόγω ενιαίου rebate
προτείνουν οι ορκωτοί
Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα
μειώσει η Νέα Δημοκρατία- Κόβει τον
ΕΝΦΙΑ κατά 30%
EY: Η θεσμοθέτηση της ανταλλαγής
πληροφοριών στο επίκεντρο
EY: Η θεσμοθέτηση της ανταλλαγής
πληροφοριών στο επίκεντρο
Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα
μειώσει η Νέα Δημοκρατία

Μέσο

Υπηρεσία

Ημ/νία Δημ/σης

Link

naxospress.gr

Web

24-Οκτ-18

Link

nea-epoxi.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

nea-epoxi.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

neasamos.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

neasamos.gr

Web

23-Οκτ-18

Link

neodimokratis.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

newpost.gr

Web

24-Οκτ-18

Link

newsit.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

newsit.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

newsnowgr.com

Web

27-Οκτ-18

Link

newsone.gr

Web

25-Οκτ-18

Link

nextdeal.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

nextdeal.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

nonpapernews.gr

Web

26-Οκτ-18

Link

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Α/Α
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94
95
96

97

Τίτλος
Μέσο
Όλοι οι φόροι που θα καταργήσει ή
θα μειώσει η Νέα Δημοκρατία
nonpapernews.gr
Ποιους φόρους θα μειώσει η ΝΔ – Το
σχέδιο Μητσοτάκη για τις
φοροελαφρύνσεις
odysseaschios.blogspot.gr
Το σχέδιο του Μητσοτάκη για τις
φόρο ελαφρύνσεις - Ποιοι θα
ευνοηθούν - [Dikaiologitika.gr]
palo.gr
Φορολογική διάκριση rebate και
clawback
palo.gr
ΕΥ: Τι συζητήθηκε στο 5ο Athens Law
Forum on Taxation - [Euro2day.gr]
palo.gr
ΝΔ: Τολμηρό πρόγραμμα στην
οικονομία με μειώσεις φόρων και
εισφορών - [Liberal.gr]
palo.gr
Σφίγγει ο ηλεκτρονικός κλοιός για τις
επιχειρήσεις κόντρα στη
φοροδιαφυγή - [Perivolos.gr]
palo.gr
Με e-βιβλία κατά της φοροδιαφυγής
το 2019 - [Naftemporiki.gr]
palo.gr
Το σχέδιο του Μητσοτάκη για τις
φοροελαφρύνσεις - Ποιοι θα
ευνοηθούν - [Dikaiologitika.gr]
palo.gr
Φορολογική διάκριση rebate και
clawback
palo.gr
ΝΔ: Πρόγραμμα στην οικονομία με
μειώσεις φόρων και εισφορών
parapolitika.gr
Έσοδα 85,4 εκατ. ευρώ από το φόρο
διαμονής στο 9μηνο 2018
parapona-rodou.blogspot.gr
Γ. Πιτσιλής: Κλιμάκια θα μεταβούν σε
ακριτικά νησιά για να καταγράψουν
προβλήματα με το TAXIS
parapona-rodou.blogspot.gr
Γ. Πιτσιλής: Δεκαήμερη επίσκεψη σε
Πάτμο, Λειψούς, Αγαθονήσι και Σύμη
θα πραγματοποιήσει κλιμάκιο της
ΔΟΥ Ρόδου στο τέλος του μήνα
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Η ΝΔ υπόσχεται ότι θα μειώσει τον ΕΝΦΙΑ
κατά 30% και τον πρώτο φορολογικό
συντελεστή από το 22% στο 9%
ΕΥ: Θεσμοθέτηση ανταλλαγής
πληροφοριών και rebate για φαρμακευτικές
στο επίκεντρο
Σε εξέλιξη το 5ο Athens Law Forum On
Taxation
Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα
μειώσει η Νέα Δημοκρατία- Κόβει τον ΕΝΦΙΑ
κατά 30%
Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τα βιβλία της
Εφορίας από το 2019
Κλιμάκια της ΑΑΔΕ σε ακριτικά νησιά για τα
προβλήματα του ΤAXIS

Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει η Νέα
Δημοκρατία – Μειώνει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%
Ολοκληρώθηκε το 5th Athens Law Forum on
Taxation
Σε εξέλιξη το 5th ATHENS LAW FORUM ON
TAXATION - Γ. Πιτσιλής: «Προχωράει η
ηλεκτρονική τιμολόγηση»
ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και άλλα... Ποιους φόρους
προαναγγέλλει ότι θα καταργήσει ή θα
μειώσει η ΝΔ άμα τη εκλογή της
Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα
μειώσει η Νέα Δημοκρατία -Κόβει τον ΕΝΦΙΑ
κατά 30%
Έσοδα 85,4 εκατ. ευρώ από το φόρο
διαμονής στο 9μηνο 2018
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Μείωση φόρων από την ΝΔ
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Το οικονομικό σχέδιο του Μητσοτάκη
για τις φοροελαφρύνσεις - Ποιοι θα
ευνοηθούν

topontiki.gr
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Ολοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα
μειώσει η Νέα Δημοκρατία- Κόβει τον
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Φορολογική διάκριση rebate και
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118
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Ποιους φόρους θα καταργήσει ή θα
μειώσει η Ν.Δ.
ΝΔ: Τολμηρό πρόγραμμα στην
οικονομία με μειώσεις φόρων και
εισφορών

Όλοι οι φόροι που θα καταργήσει ή θα
μειώσει η Νέα Δημοκρατία - Κόβει τον
ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κεντρική
121
ΕΝΦΙΑ κατά 30%
Μακεδονία
ΜΕ Ε-ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ (TAX122
ΤΟ 2019
ANALYSIS)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
athensvoice.gr

Capital.gr

EΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
cnn.gr

dimokratiki.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
e-forologia.gr

euro2day.gr

forologikanea.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
iefimerida.gr

insurancedaily.gr

insider.gr

kathimerini.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
kontranews.gr

liberal.gr

mononews.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
naftemporiki.gr

parapolitika.gr

reporter.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ POST ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ POST ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

UNDER THE AUSPICES

SUPPORTERS

GOLD SPONSORS

SCIENTIFIC PARTNER

COMMUNICATION SPONSORS

CONTRIBUTOR

KNOWLEDGE PARTNER

GOLD SPONSOR

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στο χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά
γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε

ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις
κοινωνίες μας.
To λογότυπο ΕΥ αναφέρεται στον παγκόσμιο οργανισμό, και μπορεί να αναφέρεται σε μία ή περισσότερες, από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young
Global Limited, καθεμία από τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited, μια βρετανική εταιρεία περιορισμένης
ευθύνης δια εγγυήσεως, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε το
ey.com

GOLD SPONSOR

H ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Η Παπαστράτος κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες. Το 2017

γύρισε σελίδα στην ιστορία της υλοποιώντας μια σημαντική επένδυση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για την μετατροπή του εργοστασίου της στον
Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής των θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το πρώτο νέο καπνικό προϊόν δυνητικά μειωμένου
κινδύνου σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα, το IQOS. Το εργοστάσιο της Παπαστράτος, γίνεται το τρίτο εργοστάσιο παγκοσμίως στο δίκτυο της
μητρικής Philip Morris International (PMI) που παράγει τις ράβδους καπνού και αναμένεται να έχει σημαντικά ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα.
Από τη νέα αυτή επένδυση της εταιρείας δημιουργούνται 400 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό των άμεσα και
έμμεσα εργαζομένων της Παπαστράτος στους 1.200. Η Παπαστράτος και η ΡΜΙ απορροφούν παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής
παραγωγής ανατολικών καπνών. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανακούφιση ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η Παπαστράτος έχει βραβευτεί επανειλημμένα ως Best
Work Place και Top Employer για το δυναμικό εργασιακό της περιβάλλον, ενώ έχει αναδειχθεί ως η «No 1 Αξιοθαύμαστη Εταιρεία στην Ελλάδα» και
ως η «Νο 1 Αξιοθαύμαστη Βιομηχανία» από το περιοδικό Fortune.

CONTRIBUTOR

Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων η εταιρεία Samos Business Development IKE καθοδηγεί τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη βελτίωση των πωλήσεων,

στην οργάνωση και διοίκησή καθώς και τη φορολογική συμμόρφωση τους, αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια τους. Με την συμβουλευτική
καθοδήγηση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση από τους συμβούλους της Samos Business Development IKE, η MME επικεντρώνεται σε αυτά
που είναι πραγματικά σημαντικά στην λειτουργία της επιχείρησής και στον επαναπροσδιορισμό των στόχων που έχει θέσει για το κάθε τμήμα της
εταιρείας.
Με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της Samos Business Development IKE, όπως business coaching, marketing coaching, tax compliance, sales
consultancy, financial coaching, family business coaching αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα που έχουν οι περισσότερες εταιρείες και καθιστά

εφικτή την ανάπτυξη της εταιρείας παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν.

SUPPORTER

Η Δικηγορική Εταιρεία «Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης & Συνεργάτες» παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες καλύπτοντας όλο το
φάσμα του δικαίου των επιχειρήσεων, καθώς και το δημόσιο δίκαιο. Η Εταιρεία διαθέτει 20 μέλη - δικηγόρους, εταίρους (partners) και συνεργάτες
(associates). Όλα τα μέλη της Εταιρείας μας είναι εξειδικευμένα στο ιδιαίτερο αντικείμενο της ενασχόλησής τους. Πολλά μέλη έχουν μετεκπαιδευθεί
στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, ενώ ορισμένα διαθέτουν πρακτική εμπειρία άσκησης της δικηγορίας και εκτός Ελλάδος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η
εξειδίκευση και εμπειρία μας σε ζητήματα δικαίου των εταιρειών και των επιχειρήσεων, στις εμπορικές συμβάσεις, στο δίκαιο των εμπορικών σημάτων,
στο δίκαιο του ανταγωνισμού, στο δίκαιο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στο δίκαιο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, στο
εργατικό δίκαιο, στο δημόσιο και διοικητικό δίκαιο και ειδικότερα στους δημόσιους διαγωνισμούς και στις δημόσιες συμβάσεις, στα χωροταξικάπολεοδομικά ζητήματα, στο μεταλλευτικό δίκαιο, στο περιβαλλοντικό δίκαιο, στο δίκαιο της ενέργειας, στο φορολογικό δίκαιο, στις ιδιωτικοποιήσεις,
στις συμβάσεις ανάθεσης κατασκευής και διαχείρισης μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα και γενικότερα στις επενδύσεις, καθώς και στο
χρηματιστηριακό δίκαιο. Επίσης, η Εταιρεία μας έχει αποκτήσει μοναδική εξειδίκευση σε ζητήματα που σχετίζονται με την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη των
Ολυμπιακών Αγώνων (Αθήνα 2004, Πεκίνο 2008). Ορισμένα μέλη της Εταιρείας μας εξειδικεύονται στη διαιτησία. Η Εταιρεία μας αποδίδει εξαιρετική
σημασία στο συνδυασμό των νομικών πτυχών των υποθέσεων των πελατών της με την εμπορική προσέγγισή τους. Φιλοδοξεί να ικανοποιήσει τις
ανάγκες των πελατών μας, παρέχοντας έγκαιρες και αποτελεσματικές υπηρεσίες, δημιουργικές και πρακτικά άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις, ακόμη και
στις πλέον πολύπλοκες συναλλαγές και συμφωνίες.

SUPPORTER

Η Δικηγορική Εταιρεία KLC ιδρύθηκε το 2000 και συγχωνεύει την παράδοση δεκαετιών τριών μεγάλων δικηγορικών γραφείων σε μια σύγχρονη
εταιρική μορφή. Από την ίδρυσή της η KLC αποτελεί σταθερά μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα.
Η εταιρεία παρέχει νομικές υπηρεσίες εντός και εκτός Ελλάδας σε επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, δημόσιους οργανισμούς και κυβερνήσεις. Οι
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της KLC είναι αποτέλεσμα βαθιάς γνώσης, επαγγελματισμού, επιχειρηματικά προσανατολισμένης
νομικής σκέψης και εκτενούς εμπειρίας της ομάδας.
Συγκριτικό πλεονέκτημα της KLC είναι η εξειδίκευση των συνεργατών σε διάφορους τομείς του δικαίου και συγχρόνως, η δυνατότητα σύνθεσης όλων
αυτών των τομέων έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται σφαιρικά τα θέματα των πελατών, πάντα με γνώμονα τις ανάγκες τους. Έτσι, ακόμα και στα πιο
σύνθετα νομικά ζητήματα η ομάδα της KLC προτείνει ουσιαστικές λύσεις μέσα από πρίσμα καινοτομίας με κορυφαίας ποιότητας νομική υποστήριξη
και τρόπο που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες.
www.klclawfirm.com

SUPPORTER

Η Δικηγορική Εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχει την έδρα της στην Αθήνα. Οι ιδρυτές εταίροι εργάζονται μαζί από το 1991. Η εταιρεία
προσφέρει ένα ευρύ πεδίο νομικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στο διεθνές και εγχώριο φορολογικό δίκαιο, στο δίκαιο του ανταγωνισμού, στο
εμπορικό/εταιρικό δίκαιο, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, σε θέματα εταιρικής αναδιάρθρωσης και σε θέματα
επίλυσης διαφορών. Στα 27 χρόνια λειτουργίας της η εταιρεία έχει αποκτήσει εξαιρετική φήμη για τις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου
που προσφέρει ενώ διακρίνεται ανά σειρά ετών από διεθνώς αναγνωρισμένους οδηγούς νομικών υπηρεσιών και νομικά περιοδικά.
Η βάση της πελατείας αποτελείται κυρίως από πολυεθνικές επιχειρήσεις που προέρχονται από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και έχουν
δραστηριότητες στην Ελλάδα και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο καθώς και από μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.
Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από δικηγόρους με σύγχρονες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που επικουρείται από γραμματειακό
και βοηθητικό προσωπικό υποστηριζόμενο από σύγχρονη μηχανοργάνωση.
Κύριος στόχος είναι η επιτυχής ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών διατηρώντας παράλληλα υψηλό βαθμό δυναμισμού, ευελιξίας
και στενής προσωπικής επαφής με κάθε υπόθεση.

ORGANIZER

Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις
υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management. Στα
15 χρόνια λειτουργίας της η PALLADIAN έχει να επιδείξει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων ολοκληρωμένων
εκστρατειών ενημέρωσης για μια σειρά από ευαίσθητα θέματα, οι οποίες άλλαξαν τις αντιλήψεις του κοινού και
επηρέασαν τις εξελίξεις. Η σημαντική εμπειρία που έχει η PALLADIAN στον τομέα της οργάνωσης εκδηλώσεων,

οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου business unit (Palladian Conferences) εντός της εταιρίας με
αντικείμενο τη διοργάνωση συνεδρίων.
www.palladian.gr
www.palladianconferences.gr

