
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Αγαπητοί Σύνεδροι,

Το «3RD ATHENS LAW FORUM ON TAXATION», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 από

την Palladian, στο N.J.V Athens Plaza, υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ),

του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Ελληνογερμανικού

Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Το πλαστικό χρήμα και οι ηλεκτρονικές πληρωμές παρουσιάστηκαν ως λύσεις στην αντιμετώπιση της

φοροδιαφυγής, ενώ η υπέρμετρη φορολόγηση εμποδίζει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως

σημείωσαν οι ομιλητές 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 και κατ’ επέκταση της δημοσιότητας που έλαβε από τα ΜΜΕ.

Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences



ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ, MANAGING PARTNER, PALLADIAN CONFERENCES



ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ



Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ότι

για άλλη μια φορά οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι

υποφέρουν, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρηματικοί τζίροι συνεχώς

μειώνονται. Καυτηρίασε το φαύλο κύκλο των εισπρακτικών

μέτρων, ενώ επισήμανε ότι δεν παρέχονται κίνητρα για την

προσέλκυση νέων επενδύσεων. Έθεσε ως ζητούμενο την αύξηση

του ΑΕΠ, ενώ στάθηκε στην ανάγκη να πραγματοποιηθούν

γενναίες μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία. Επισήμανε

τέλος ότι μια προσεκτικά δομημένη φορολογική πολιτική μπορεί

να αποτελέσει μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας,

ώστε η ελληνική οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική στο

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε.

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, Πρόεδρος - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας



Ο βουλευτής Ημαθίας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών

της Νέας Δημοκρατίας, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, σημείωσε

ότι η φοροκεντρική δημοσιονομική πολιτική δεν βοηθάει στην

ανάπτυξη και οδηγεί σε αδιέξοδο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε

«η χώρα και η οικονομία χρειάζονται οξυγόνο». Τόνισε δε, ότι ως

χώρα έχουμε το υψηλότερο ποσοστό οφειλών στο Δημόσιο σε

όλη την ευρωζώνη και επισήμανε ότι το ιδιωτικό χρέος δεν μπορεί

να αποπληρωθεί στο σύνολό του. Πρότεινε επέκταση του

πλαστικού χρήματος για την καλύτερη καταπολέμηση της

φοροδιαφυγής. Τέλος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για την ακραία

υπερφορολόγηση και την ολιγωρία της σε αρκετά ζητήματα, η

οποία οδηγεί σε απώλειες εσόδων.

Απόστολος Βεσυρόπουλος, Βουλευτής Ημαθίας, Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών -
Νέα Δημοκρατία



Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής, επισήμανε

ότι είναι η πρώτη φορά που η φορολογική Διοίκηση στελεχώνεται με

αξιοκρατικά κριτήρια και στους κόλπους της εισέρχονται άνθρωποι

μορφωμένοι , με εμπειρία και ικανότητες. Έθεσε δε ως ένα σημαντικό

ζήτημα την εκπαίδευση των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων

Εσόδων. Παράλληλα, σημείωσε ότι προχωρά η επικαιροποίηση του κώδικα

δεοντολογίας των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας και η κωδικοποίηση

των εγκυκλίων. Υποστήριξε ότι η αποτελεσματική διαχείριση των κόκκινων

δανείων θα δώσει ανάσα στους πολίτες, ενώ για την αντιμετώπιση της

φοροδιαφυγής και τον έλεγχο του μαύρου χρήματος, στάθηκε στη

σημασία των ηλεκτρονικών πληρωμών και στην περαιτέρω επέκταση της

διεθνούς συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας. Τέλος, απηύθυνε κάλεσμα

στους πολίτες να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια της, ενώ τόνισε ότι

και η Γενική Γραμματεία θα είναι δίπλα στους φορολογούμενους, για να

κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη.

Γιώργος Πιτσιλής, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 



Ο Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων της

Παπαστράτος ΑΒΕΣ (Εταιρεία της Philip Morris

International), κ. Γιάννης Αθανασιάδης, αναφέρθηκε

στην υπερφορολόγηση των καπνικών προϊόντων, η

οποία θα επιφέρει υπερβολικές αυξήσεις τιμών, κατά

μέσο όρο 0,45 ευρώ ανά πακέτο. «Η πολιτική ηγεσία θα

πρέπει να απεμπλακεί από την έννοια του πολιτικού

κόστους σταματώντας την περαιτέρω αύξηση, καθώς η

καπνοπαραγωγή είναι ένας σημαντικός πυλώνας της

ελληνικής οικονομίας», όπως είπε.

Γιάννης Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων – Παπαστράτος ΑΒΕΣ 
(Εταιρεία της Philip Morris International)



ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συντονιστής

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

Ομιλητές

Γιάννης Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών

Υποθέσεων – Παπαστράτος ΑΒΕΣ

(Εταιρεία της Philip Morris International)

Γιώργος Μαυραγάνης, Πρώην Υφυπουργός

Οικονομικών, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,

Δικηγορικά γραφεία MKlegal Μαυραγάνης –

Κουτνατζής & Συνεργάτες

Γιώργος Ξηρογιάννης, Διευθυντής Τομέα

Αναπτυξιακών Πολιτικών – Σύνδεσμος

Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)



ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γιάννης Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων

– Παπαστράτος ΑΒΕΣ (Εταιρεία της Philip Morris International)

Ο Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Παπαστράτος

ΑΒΕΣ (Εταιρεία της Philip Morris International), κ. Γιάννης

Αθανασιάδης, αναφέρθηκε στην υπερφορολόγηση των

καπνικών προϊόντων, η οποία θα επιφέρει υπερβολικές αυξήσεις

τιμών, κατά μέσο όρο 0,45 ευρώ ανά πακέτο. «Η πολιτική ηγεσία

θα πρέπει να απεμπλακεί από την έννοια του πολιτικού κόστους

σταματώντας την περαιτέρω αύξηση, καθώς η

καπνοπαραγωγή είναι ένας σημαντικός πυλώνας της ελληνικής

οικονομίας», όπως είπε.



ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γιώργος Μαυραγάνης, Πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, Δικηγόρος παρ’

Αρείω Πάγω, Δικηγορικά γραφεία MKlegal Μαυραγάνης – Κουτνατζής &

Συνεργάτες

Ο Πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω των

Δικηγορικών γραφείων MKlegal Μαυραγάνης - Κουτνατζής & Συνεργάτες, κ.

Γιώργος Μαυραγάνης, υποστήριξε πως από το 2012 έγιναν αρκετές

μεταρρυθμίσεις συμβάλλοντας στη μείωση της φορολογίας, βελτιώνοντας

ταυτόχρονα και τις υποδομές του Δημοσίου, ενώ πραγματοποιήθηκε μία

ολοκληρωμένη αναδιοργάνωση στις Δ.Ο.Υ. «Πλέον, χρειάζονται πολλά

χρόνια, για να ξαναγίνει η χώρα μία κανονική κοινωνία, αφού η

υπερφορολόγηση εμποδίζει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της οικονομίας

με την πολιτεία να δημιουργεί παθογένειες», όπως σημείωσε.



ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γιώργος Ξηρογιάννης, Διευθυντής Τομέα Αναπτυξιακών

Πολιτικών – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)

Ο Διευθυντής του Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών του

Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), κ. Γιώργος

Ξηρογιάννης, σημείωσε πως η συνεχής από-επένδυση που

βιώνει η χώρα είναι δραματική, αφού οι ετήσιες καθαρές

επενδύσεις αγγίζουν τα 13 δις δημιουργώντας ένα κενό της

τάξεως των 70 δις τα τελευταία 7 χρόνια. Ολοκληρώνοντας την

ομιλία του, τόνισε την ανάγκη έξυπνης επενδυτικής λογικής με τα

οφέλη του δημοσίου και των επιχειρήσεων να βρίσκονται στην

ίδια μεριά της εξίσωσης.



Yannis Manuelides, Partner - Allen & Overy – London

Ο Partner της Allen & Overy στο Λονδίνο, κ.

Yannis Manuelides, τόνισε πως η Ελλάδα

έχει ανάγκη από επενδύσεις ώστε να

αναπτυχθεί η οικονομία της. «Πρέπει να

δημιουργηθεί από το κράτος μία σωστή

φορολογική συνείδηση, αφού η μόνη λύση

για την αποπληρωμή του χρέους είναι η

φορολογία», όπως υπογράμμισε.



Yannis Manuelides, Partner - Allen & Overy – London

Η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της DIAGEO HELLAS S.A. κ.

Αναστασία Αγγελή, υποστήριξε πως πρέπει να αλλάξουν οι

επιλογές πολιτικής αναφορικά με τη φορολογία αλκοολούχων

ποτών διότι ο συγκεκριμένος κλάδος έχει σημαντική

συνεισφορά στην ελληνική οικονομία. Ο υψηλός Ειδικός

Φόρος Κατανάλωσης λειτουργεί ως μαγνήτης για το

λαθρεμπόριο των αλκοολούχων ποτών, αφού οι φόροι

αντιπροσωπεύουν το 60% με 70% της λιανικής τιμής ενός

τυπικού αλκοολούχου ποτού. Η πρότασή της είναι η

διεύρυνση της φορολογικής βάσης, η επιχειρησιακή

ετοιμότητα και η ανάπτυξη των ελέγχων για την πάταξη του

λαθρεμπορίου.



ΕΝΟΤΗΤΑ IΙ

ΝΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Συντονιστής

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

Ομιλητές

Ευάγγελος Αμπελιώτης, Πρόεδρος - Abeliotis &

Associates

Ιωάννης Σταυρόπουλος, Managing Partner,

Stavropoulos & Partners Law Office

Στυλιανός – Ιωάννης Γ. Κουτνατζής, Δικηγόρος παρ’

Αρείω Πάγω, Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου Νομικής

Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,

Δικηγορικά γραφεία MKlegal Μαυραγάνης –

Κουτνατζής & Συνεργάτες



ΕΝΟΤΗΤΑ IΙ

ΝΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Ευάγγελος Αμπελιώτης, Πρόεδρος - Abeliotis &

Associates

Από την μεριά του, ο Πρόεδρος της Abeliotis &

Associates, κ. Ευάγγελος Αμπελιώτης, τόνισε πως ο

πολίτης πρέπει να αποκτήσει φορολογική συνείδηση

και αυτό θα γίνει πραγματικότητα μόνο αν το κράτος

μπορεί να τον αντιμετωπίσει δίκαια και ισότιμα.



ΕΝΟΤΗΤΑ IΙ

ΝΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Ιωάννης Σταυρόπουλος, Managing Partner, Stavropoulos &

Partners Law Office

Ο Managing Partner του Stavropoulos & Partners Law Office, κ.

Ιωάννης Σταυρόπουλος, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που

αντιμετωπίζει το Υπουργείο Οικονομικών με τη φοροδιαφυγή και

εμφανίστηκε βέβαιος ότι όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να

ανταπεξέλθουν στο έργο τους. Επικαλούμενος πρόσφατη

σχετική έρευνα της EY, σημείωσε ότι στην Ελλάδα του 2016, για να

μπορεί να γίνει συζήτηση για τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές

θα πρέπει να περιοριστούν οι υποχρεωτικές αποτιμήσεις, ενώ

διευκρίνισε ότι η υπερφορολόγηση δεν βοηθάει στην ανάπτυξη

της εγχώριας οικονομίας.



ΕΝΟΤΗΤΑ IΙ

ΝΕΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Στυλιανός – Ιωάννης Γ. Κουτνατζής, Δικηγόρος παρ’ Αρείω

Πάγω, Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Δημοκριτείου

Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγορικά γραφεία MKlegal

Μαυραγάνης – Κουτνατζής & Συνεργάτες

Ο Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω των Δικηγορικών γραφείων

MKlegal Μαυραγάνης – Κουτνατζής & Συνεργάτες και Λέκτορας

Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου

Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Στυλιανός - Ιωάννης Γ. Κουτνατζής,

παρουσίασε την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία

απολαμβάνει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική

αυτοτέλεια, καθώς και έλλειψη ελέγχου και εποπτείας από

κυβερνητικά όργανα και κρατικούς φορείς.



Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης Διαφθοράς - Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης

Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ.

Κωνσταντίνος Χρήστου, αναφέρθηκε στη

φορολογική διοίκηση, η οποία θα μετατραπεί σε

Ανεξάρτητη Αρχή από την 1η Ιανουαρίου 2017 και

θα είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιεί ελέγχους,

αφού μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, όπως

υποστήριξε, ο φορολογικός μηχανισμός ήταν

διεφθαρμένος δημιουργώντας αρκετά

προβλήματα.



ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συντονιστής

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

Ομιλητές

Αντώνης Μακρής, Πρόεδρος - Σύνδεσμος

Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος

(Σ.Ε.Λ.Π.Ε.)

Αντώνης Μουζάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός,

Μέλος Δ.Σ. – Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών

Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Γιώργος Μυλωνογιάννης, Senior Partner –Fortsakis,

Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates (FDMA) Law

Firm



ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αντώνης Μακρής, Πρόεδρος - Σύνδεσμος

Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος

(Σ.Ε.Λ.Π.Ε.)

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων &

Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (Σ.Ε.Λ.Π.Ε.), κ.

Αντώνης Μακρής, τόνισε ότι η πολιτεία πρέπει

να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας

προτείνοντας την επιβολή μικρής φορολογίας

στις αγορές αγαθών.



ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αντώνης Μουζάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Μέλος Δ.Σ.

– Πανελλήνια

Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών

(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Ο Λογιστής – Φοροτεχνικός, Μέλος Δ.Σ. της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών

(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), κ. Αντώνης Μουζάκης, σημείωσε ότι δεν

υπάρχει κράτος δικαίου, κάνοντας εκτενή αναφορά στη μη

ύπαρξη ενημέρωσης από το κράτος στους πολίτες για το

φορολογικό καθεστώς της χώρας μας, καθώς και για τις

χώρες του εξωτερικού που κάποιοι θέλουν να επενδύσουν.



ΕΝΟΤΗΤΑ IΙΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Γιώργος Μυλωνογιάννης, Senior Partner –Fortsakis,

Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates (FDMA)

Law Firm

Σύμφωνα με τον Senior Partner της Fortsakis,

Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates (FDMA)

Law Firm, κ. Γιώργο Μυλωνογιάννη, στην Ελλάδα

επικρατεί ανασφάλεια για το φορολογικό δίκαιο,

ενώ υπάρχουν διατάξεις που τροποποιούνται

συχνά εμποδίζοντας το φορολογικό σύστημα να

εξελιχθεί και να αναπτυχθεί.



TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ -ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρουσία εκπροσώπων των θεσμικών φορέων και εκπροσώπων των μεγαλύτερων εταιρειών του

κλάδου, μαζί με τα φλέγοντα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των θεματικών ενοτήτων του

συνεδρίου είχαν ως αποτέλεσμα την σε βάθος κάλυψη του συνεδρίου από τα ΜΜΕ, με συνολικά 93

δημοσιεύματα, εκ των οποίων τα 86 ήταν δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, τα 5 ήταν δημοσιεύματα στο γραπτό

τύπο, ενώ συνεντεύξεις δύο ομιλητών δημοσιοποιήθηκαν μέσω Web TV.



TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ -ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Από το σύνολο των 93 δημοσιευμάτων τα 88 βρέθηκαν 
στο διαδίκτυο και 5 σε έντυπη μορφή.

Υπήρξαν 7 δημοσιεύματα πριν το συνέδριο και 86 

απολογιστικά μετά το συνέδριο.



ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

Γ Πιτσιλήςς ΓΓ Δημοσίων Εσόδων οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές 
Συμβάλουν στην Πάταξη της Φοροδιαφυγής

Net Fax Έντυπο 25/11/2016 Link

Προϋπόθεση για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής η 
Επέκταση της Χρήσης Πλαστικού Χρήματος

Αυγή Έντυπο 26/11/2016 Link

ΓΓΔΕ Σχέδιο Έξι Σημείων για το Μαύρο Χρήμα Δημοκρατία Έντυπο 28/11/2016 Link

Οκτώ Νέα Όπλα Κατά της Φοροδιαφυγής από τη ΓΓΔΕ Ναυτεμπορική Έντυπο 26/11/2016 Link

Σημαντικές οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές για την Πάταξη της 
Φοροδιαφυγής

Ο Λόγος Έντυπο 26/11/2016 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=1450225957&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=1450044712&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=1451598017&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=1450011460&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=1449978439&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a


ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΔημοκρατίαNet Fax

Αυγή



ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Ναυτεμπορική



ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Ο Λόγος



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

Πιτσιλής: Κλειδί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής forin.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Την Παρασκευή στην Αθήνα το 3ο ATHENS LAW FORUM ON TAXATION iapopsi.gr Διαδίκτυο 21/11/2016 Link

25/11/2016  Λύση στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής το πλαστικό χρήμα και  οι ηλεκτρονικές πληρωμές ictplus.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Πιτσιλής: Σημαντικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για την πάταξη της φοροδιαφυγής iefimerida.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: "Η υπερφορολόγηση διαλύει την οικονομία"

IMATHIA FREE 

BLOGGERS 

(AMMOSIMATHIA 

BLOG) Διαδίκτυο 29/11/2016 Link

Απόστολος Βεσυρόπουλος: "Η υπερφορολόγηση διαλύει την οικονομία" imerisia-ver.gr Διαδίκτυο 30/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής imerisia.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Πιτσιλής: Κλειδί για την οικονομία η διαχείριση των κόκκινων δανείων insider.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Το πλαστικό χρήμα και οι ηλεκτρονικές πληρωμές  απάντηση στη φοροδιαφυγή insurancedaily.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

3rd ATHENS LAW FORUM ON TAXATION insurancedaily.gr Διαδίκτυο 21/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής kerdos.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: "Η υπερφορολόγηση διαλύει την οικονομία" laikoyra.gr Διαδίκτυο 29/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής left.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές «κλειδί» για την πάταξη της φοροδιαφυγής liberal.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Πιτσιλής: Σημαντικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για την πάταξη της φοροδιαφυγής livester.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Το "κλειδί" για την φοροδιαφυγή είναι οι ηλεκτρονικές πληρωμές livester.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής livester.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Πλαστικό χρήμα και ηλεκτρονικές αποδείξεις «όπλα» εναντίον της φοροδιαφυγής livester.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Το πλαστικό χρήμα και οι ηλεκτρονικές πληρωμές στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής livester.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

ΓΓΔΕ: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής livester.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: Σημαντικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για την πάταξη της φοροδιαφυγής livester.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Πιτσιλής: Σημαντικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για την πάταξη της φοροδιαφυγής lykavitos.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: Σημαντικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για την πάταξη της φοροδιαφυγής mikrometoxos.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Σήμερα το 3ND ATHENS LAW FORUM ΟΝ ΤΑΧΑΤΙΟΝ στο Ξενοδοχείο N.J.V. ATHENS PLAZA mikrometoxos.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Πιτσιλής: Σημαντικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για την πάταξη της φοροδιαφυγής moneypress.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Συγκλονιστική δήλωση του πρόεδρου του ΟΕΕ: Οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι υποφέρουν! mononews.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

[Ημερησία]: Γ. Πιτσιλής: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής multi-news.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

[Real]: Πιτσιλής: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για πάταξη της φοροδιαφυγής multi-news.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

[Ελεύθερος Τύπος]: Πλαστικό χρήμα και ηλεκτρονικές αποδείξεις «όπλα» εναντίον της φοροδιαφυγής multi-news.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

[Newsbeast]: ΓΓΔΕ: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής multi-news.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449254677&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1445667658&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449927046&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449302572&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1452822156&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1453395042&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449245660&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449298117&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449248290&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1445264214&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449266584&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1452930106&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449246981&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449243442&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1451125025&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1451124980&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1451124966&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449481891&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449351299&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449351220&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449351147&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449388567&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449252739&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449205740&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449402956&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449281218&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1451033233&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449382912&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449373212&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=1449353673&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

[Πρώτο Θέμα]: Πιτσιλής: Οι ηλεκτρονικές πληρωμές «κλειδί» ενάντια στη φοροδιαφυγή multi-news.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

[Πρώτο Θέμα]: Συνέδριο για την… άβυσσο της φορολογικής νομοθεσίας multi-news.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Πιτσιλής: Σημαντικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για την πάταξη της φοροδιαφυγής mynews.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Απόστολος Βεσυρόπουλος: "Η υπερφορολόγηση διαλύει την οικονομία" naousanews.gr Διαδίκτυο 29/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: Σημαντικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για την πάταξη της φοροδιαφυγής nea-epoxi.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: Σημαντικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για την πάταξη της φοροδιαφυγής neasamos.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής, ΓΓ Δημοσίων Εσόδων: Oι ηλεκτρονικές πληρωμές συμβάλουν στην πάταξη της 
φοροδιαφυγής netweek.gr Διαδίκτυο 28/11/2016 Link

ΓΓΔΕ: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής newsbeast.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Απ. Βεσυρόπουλος: "Η υπερφορολόγηση διαλύει την οικονομία" opolitis.gr Διαδίκτυο 30/11/2016 Link

Πιτσιλής: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για πάταξη της φοροδιαφυγής palmosnews.com Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Σήμερα το 3ND ATHENS LAW FORUM ΟΝ ΤΑΧΑΤΙΟΝ στο Ξενοδοχείο N.J.V. ATHENS PLAZA palo.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Athens Law Forum on Taxation: Πλαστικό χρήμα και ηλεκτρονικές πληρωμές οι λύσεις για τη 
φοροδιαφυγή palo.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: Σημαντικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για την πάταξη της φοροδιαφυγής palo.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Την Παρασκευή το Athens Law Forum on Taxation palo.gr Διαδίκτυο 22/11/2016 Link

Πιτσιλής: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής pentapostagma.gr Διαδίκτυο 27/11/2016 Link

Πιτσιλής: Οι ηλεκτρονικές πληρωμές «κλειδί» ενάντια στη φοροδιαφυγή protothema.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Συνέδριο για την...  άβυσσο της φορολογικής νομοθεσίας protothema.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Πιτσιλής: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για πάταξη της φοροδιαφυγής real.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

ΓΓΔΕ: «Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής reporter.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Το πλαστικό χρήμα και οι ηλεκτρονικές πληρωμές στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής reporter.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής, ΓΓ Δημοσίων Εσόδων: Oι ηλεκτρονικές πληρωμές συμβάλουν στην πάταξη της 
φοροδιαφυγής sepe.gr Διαδίκτυο 28/11/2016 Link

3ο Law Forum & Taxation:Το πλαστικό χρήμα και οι ηλεκτρονικές πληρωμές  απάντηση στη 
φοροδιαφυγή sofokleousin.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Συνέδριο «ATHENS LAW FORUM ON TAXATION» από την Palladian sofokleousin.gr Διαδίκτυο 21/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, «κλειδί» για την πάταξη της φοροδιαφυγής sportandbusiness.gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

«Κλειδί» οι ηλεκτρονικές συναλλαγές για την πάταξη της φοροδιαφυγής
thessbomb.blogspot.
gr Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Γ. Πιτσιλής: Σημαντικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές για την πάταξη της φοροδιαφυγής tromaktiko.org Διαδίκτυο 25/11/2016 Link

Σήμερα το 3ND ATHENS LAW FORUM ΟΝ ΤΑΧΑΤΙΟΝ στο Ξενοδοχείο N.J.V. ATHENS PLAZA tromaktiko.org Διαδίκτυο 25/11/2016 Link
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WEB TV

Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

Υπεραποσβέσεις και φορολογική σταθερότητα καταλύτες για 
επενδύσεις

capital.gr Web TV 1/12/2016 Link

Τι αλλάζει το 2017 στις τιμές των τσιγάρων capital.gr Web TV 5/12/2016 Link

http://www.capital.gr/capitaltv/3173806/uperaposbeseis-kai-forologiki-statherotita-katalutes-gia-ependuseis
http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=1450044712&c=1812847&username=palladian9&password=fefab62a5fbd2f40b145a582f1bd4a6a


WEB TV

http://www.capital.gr/capitaltv/3173806/uperaposbeseis-kai-forologiki-statherotita-katalutes-gia-ependuseis
http://www.capital.gr/capitaltv/3174622/ti-allazei-to-2017-stis-times-ton-tsigaron


Το «3RD ATHENS LAW FORUM ON TAXATION», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 από την

Palladian, στο N.J.V Athens Plaza, υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), του Εμπορικού &

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.








