
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Αγαπητοί Σύνεδροι,

Aπλουστευτική άποψη ότι με την μείωση των φόρων και μόνο θα έρθει η ανάπτυξη αλλά και ότι η φορολογική πολιτική πρέπει να

αποκτήσει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι μερικά από τα συμπεράσματα, στα οποία κατέληξαν οι ομιλητές στο ATHENS LAW

FORUM ΟΝ ΤΑΧΑΤΙΟΝ, το οποίο διοργάνωσε η Palladian Conferences για έκτη συνεχή χρονιά με την υποστήριξη των χορηγών

εταιρειών ΕΥ, Praxia bank, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ (Εταιρεία της Philip Morris International), KLC, ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Scientific Partner τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε. και με Knowledge Partner την Altium Training.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε 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.

Συντονιστής του συνεδρίου ήταν ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης.

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

http://palladianconferences.gr/alf18.php


Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Partner, Palladian Conferences



Αντώνης Παπαγιαννίδης
Δημοσιογράφος



Γρηγόρης Πελεκάνος
Συντονιστής της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών – Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου, Senior Partner – «Μπάλλας , Πελεκάνος και Συνεργάτες, Αστική Επαγγελματική Δικηγορική 

Εταιρεία»

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Γρηγόρης Πελεκάνος, σημείωσε μεταξύ άλλων

ότι είναι απλουστευτική η άποψη ότι με την μείωση των φόρων και

μόνο θα έρθει η ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι μια πολύπλοκη χώρα,

χαρακτηρίζεται από κλειστές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, από

ένα ακριβό δημόσιο και έχει στις πλάτες της δημοσιονομικούς

περιορισμούς που λέγονται πλεονάσματα, τα οποία δυστυχώς προς το

παρόν δεν μπορούμε να αποφύγουμε, αλλά και έχει και κοινωνικές

ιδιαιτερότητες.



Απόστολος Βεσυρόπουλος
Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Στον χαιρετισμό του ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ανέφερε ότι η φορολογική

πολιτική πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακό χαρακτήρα, γιατί τα προηγούμενα

χρόνια είχε έναν ακραία εισπρακτικό και σε πολλές περιπτώσεις έναν

αντιαναπτυξιακό προσανατολισμό. Η φορολογική πολιτική όμως πρέπει να έχει

και αναπτυξιακή διάσταση, κάτι που επιτυγχάνεται με την μείωση των φόρων,

την απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών για πολίτες και επιχειρήσεις και

την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.



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

Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, στον χαιρετισμό του επεσήμανε ότι ο ψηφιακός

μετασχηματισμός είναι η κεντρική έννοια για το αύριο της φορολογικής διοίκησης και

είναι μεταρρυθμίσεις που τις χρειάζεται όλη η χώρα. Είναι θετικό πρόσημο αξιοπιστίας

και η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων αυτών θα εντάξει την χώρα σε μια πορεία

πολύ λίγων κρατών, τα οποία έχουν να προσφέρουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό

περιβάλλον στις επιχειρήσεις για την εκπλήρωση των φορολογικών τους

υποχρεώσεων. Πρόσθεσε δε ότι ο στόχος δεν είναι να γίνει κάτι βιαστικό, αλλά κάτι

μόνιμο και αποτελεσματικό, το οποίο να δουλεύει για όλους και να εξυπηρετήσει τόσο

τις επιχειρήσεις όσο και την ΑΑΔΕ. Τόνισε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνεται

ηλεκτρονικά η έκδοση για το φόρο της μεταβίβασης ακίνητων ενώ σημείωσε

χαρακτηριστικά, είναι πολύ σημαντικό μαζί με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να

υπάρξει και μια αλλαγή νοοτροπίας στον μηχανισμό.



Στέφανος Μήτσιος

Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΕΥ Ελλάδος

Στη συνέχεια ο κ. Στέφανος Μήτσιος, αναφέρθηκε σε μια σειρά πρόσφατων

εξελίξεων στο πεδίο της φορολογίας που εμπεδώνουν την εμπιστοσύνη μεταξύ

Φορολογικής Διοίκησης και φορολογουμένων, πολλές από τις οποίες προέρχονται

από τη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της

Επικρατείας. Κατέθεσε επίσης μια σειρά προτάσεων της ΕΥ ενόψει της

αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου που πρέπει να γίνει με γνώμονα τον

συνεπή φορολογούμενο.



ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Συντονιστής:

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος - Δικηγόρος

Ομιλητές:

Ιωάννης Σταυρόπουλος, Partner – Stavropoulos & Partners Law Office

Πέτρος Πανταζόπουλος, Partner – Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates (FDMA) Law Firm

Αικατερίνη Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, κάτοχος Έδρας Jean Monnet “Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση”, 

τ. Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων



ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Κατά την πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου με τίτλο «Φορολογία &

ανάπτυξη» ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος, Partner – Stavropoulos & Partners Law

Office, παρουσίασε τον ρόλο της Διαιτησίας στην φορολογική ανάπτυξη και

δικαιοσύνη. Αφού αναφέρθηκε στην εξέλιξη εκκρεμών υποθέσεων στη διοικητική

δικαιοσύνη, ανέλυσε τις διεθνείς και εσωτερικές διαφορές διαιτησίας και

καταλήγοντας στην παρουσίαση του τόνισε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη

φορολογικής συνείδησης.



ΕΝΟΤΗΤΑ I: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Στη συνέχεια, ο κ. Πέτρος Πανταζόπουλος, Partner – Fortsakis,

Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates (FDMA) Law Firm

παρουσίασε τον θεσμό των Special Tax Zones θέτοντας το ερώτημα αν

μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό τρόπο άσκησης φορολογικής

πολιτικής στην εποχή της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας.



ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συντονιστής:

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος - Δικηγόρος

Ομιλητές:

Κώστας Σφακάκης, Σύμβουλος Διοίκησης επί Φορολογικών Θεμάτων - ΣΕΒ

Παναγιώτης Δαβέρος, Ταχ & Customs Group Director – Όμιλος Εταιριών Ελληνικά Πετρέλαια

Δρ. Χάρης Τσαβδάρης, Digital Architect WW Community Lead for Tax and Revenue – Microsoft

Ιωάννης Γουλιάς, Partner – Φορολογικές Υπηρεσίες, ΕΥ Ελλάδος



ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στη δεύτερη θεματική ενότητα του συνεδρίου, ο κ. Ιωάννης Γουλιάς, Partner

στο τμήμα των Φορολογικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, επικεντρώθηκε

στη σχέση της φορολογίας με την τεχνολογία, αναφέροντας το παράδειγμα

της Ελλάδας και τις διεθνείς πρακτικές. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε στοιχεία

για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων

σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως προκύπτουν από μελέτη της ΕΥ και

προβληματισμούς αλλά και προτάσεις για την επικείμενη διαβίβαση

δεδομένων από τις επιχειρήσεις προς τη Φορολογική Διοίκηση στην Ελλάδα



ΕΝΟΤΗΤΑ II: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Γιώργος Μυλωνογιάννης, Νομικός Σύμβουλος

του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρθηκε στην ασφάλεια

δικαίου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να συνταχθεί με τρόπο

σαφή και κατανοητό, λαμβάνοντας υπόψιν τις αποφάσεις περί

Συνταγματικότητας των Δικαστηρίων. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην

αδράνεια της νομοθετικής εξουσίας και στις ποινικές διατάξεις που σχετίζονται

με φορολογικά αδικήματα.



ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Συντονιστής:

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος – Δικηγόρος

Ομιλητές:

Δρ. Κατερίνα Πέρρου, Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτης Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών,

Νομική Σύμβουλος Διοικητή ΑΑΔΕ

Μαρία Θεοδουλίδου, Group Financial Director, Controlling & Planning – Fourlis Group of Companies

Γιάννης Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων – Παπαστράτος



ΕΝΟΤΗΤΑ III: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Μεταξύ άλλων, στην τελευταία θεματική ενότητα του συνεδρίου, ο κ. Γιάννης

Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων της εταιρείας

Παπαστράτος, στην παρουσίαση του με τίτλο «Υπερφορολόγηση: Το καύσιμο

της Παραοικονομίας», αναφέρθηκε στα έσοδα που έχασαν τα κρατικά ταμεία

από το παράνομο εμπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα προτείνοντας ένα σχέδιο

δράσεων, το οποίο περιλαμβάνει την ενημέρωση, την καταστολή της

παραοικονομίας και θέτοντας την φορολογική σταθερότητα ως μονόδρομο για

τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της νόμιμης αγοράς και της προστασίας των

δημοσίων εσόδων.
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ



TO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρουσία 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 ικανοποιητική κάλυψη του συνεδρίου από τα

ΜΜΕ.

ΆΛΛΑ
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ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΜΕΣΑ
13%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
12%

ΚΛΑΔΙΚΑ 
2%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΕΣΑ
22%

ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΣΑ
17%



ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

1

ΑΡΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Press 10-Οκτ-19 Link

2

6th TAXATION LAW FORUM: ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ERNST YOUNG ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΓΗ Press 10-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=2278363689&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/press.php?id=2278348923&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΈΝΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΥΓΗΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

1

Προς κατάργηση ο έλεγχος των καταθέσεων - Ομιλία του νομικού 

συμβούλου του πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνογιάννη στο 6ο «ΑΤΗENS 

LAW FORUM ON TAXATION» blog.gr Web 14-Οκτ-19 Link

2

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - Ομιλία του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, 

Γιώργου Μυλωνογιάννη στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON TAXATION» kinima-ypervasi.gr Web 14-Οκτ-19 Link

3

Προς κατάργηση ο έλεγχος των καταθέσεων! - Ομιλία του νομικού 

συμβούλου του πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνογιάννη στο 6ο «ΑΤΗENS 

LAW FORUM ON TAXATION» sofokleousin.gr Web 14-Οκτ-19 Link

4

Τα δικαστήρια «σβήνουν» σωρηδόν τα φορο-πρόστιμα των πλουσίων! 

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» Αμεινίας ο Παλληνεύς Web 11-Οκτ-19 Link

5Στο 6ο Taxation Law Forum συμμετείχε η ΕΥ globalsustain.org Web 10-Οκτ-19 Link

6

Σβήνονται τα φορο-πρόστιμα των πλουσίων! - Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή

στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON TAXATION» synpeka.gr Web 11-Οκτ-19 Link

7

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» zeidoron.blogspot.gr Web 10-Οκτ-19 Link

8

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» Διόνιος Web 11-Οκτ-19 Link

9

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION»

kafeneio-

gr.blogspot.gr Web 10-Οκτ-19 Link

10

Προς άρση του αξιόποινου της φοροδιαφυγής με την εξόφληση φόρων-

προστίμων - Ομιλία του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, Γιώργου 

Μυλωνογιάννη στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON TAXATION» foroline.gr Web 11-Οκτ-19 Link

11

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» klydonas.blogspot.gr Web 10-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2281014840&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2280993796&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2280879154&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2279384045&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2279302686&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2279174769&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278957848&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278957217&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278924595&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278916274&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278884723&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

12

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» thepressproject.gr Web 10-Οκτ-19 Link

13

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» fonaklas.blogspot.gr Web 10-Οκτ-19 Link

14Ολοκληρώθηκε το 6th Athens Law Forum on Taxation eretikos.gr Web 10-Οκτ-19 Link

15

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» patrastimes.gr Web 10-Οκτ-19 Link

16

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» kinima-ypervasi.gr Web 10-Οκτ-19 Link

17

Ομιλία του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, Γιώργου 

Μυλωνογιάννη στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON TAXATION» thesspress.gr Web 10-Οκτ-19 Link

18

Ομιλία του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, Γιώργου 

Μυλωνογιάννη στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON TAXATION» messinialive.gr Web 10-Οκτ-19 Link

19

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» agonaskritis.gr Web 10-Οκτ-19 Link

20

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION» palo.gr Web 10-Οκτ-19 Link

21

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» daypress.gr Web 10-Οκτ-19 Link

22

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» dailythess.gr Web 10-Οκτ-19 Link

23

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION»

Η ΦΑΡΜΑΚΟΓΛΩΣΣΑ 

ΚΙΡΚΗ Web 10-Οκτ-19 Link

24Άρση αξιόποινου της φοροδιαφυγής  με την εξόφληση φόρων-προστίμων newsall.gr Web 10-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278757849&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278754172&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278720990&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278682913&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278671108&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278668836&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278627518&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278614174&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278603708&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278601385&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278597354&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278592242&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278587950&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

25

Ομιλία του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, Γιώργου 

Μυλωνογιάννη στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON TAXATION»

magnesianews.gr Web 10-Οκτ-19 Link

26

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» imerodromos.gr Web 10-Οκτ-19 Link

27

Ομιλία του νομικού συμβούλου του πρωθυπουργού, Γιώργου 

Μυλωνογιάννη στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON TAXATION» naftemporiki.gr Web 10-Οκτ-19 Link

28

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» makeleio.gr Web 10-Οκτ-19 Link

29

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» crete-news.gr Web 10-Οκτ-19 Link

30

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION» moneypress.gr Web 10-Οκτ-19 Link

31

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» blog.gr Web 10-Οκτ-19 Link

32

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» topontiki.gr Web 10-Οκτ-19 Link

33

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION»

tragikogreece.blogsp

ot.gr/ Web 10-Οκτ-19 Link

34

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» msn.com/el-gr Web 10-Οκτ-19 Link

35Παράθυρο κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος από φέτος agro24.gr Web 10-Οκτ-19 Link

36

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» palo.gr Web 10-Οκτ-19 Link

37

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» verianet.gr Web 10-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278580449&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278576796&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278574063&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278573749&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278554937&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278553658&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278545668&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278539336&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278514814&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278478803&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278478628&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278451437&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278437030&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

38

Ομιλία του Γιώργου Πιτσιλή στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM ON 

TAXATION» sofokleousin.gr Web 10-Οκτ-19 Link

39

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION» e-daily.gr Web 9-Οκτ-19 Link

40

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION»

parapona-

rodou.blogspot.gr Web 9-Οκτ-19 Link

41

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION» daypress.gr Web 9-Οκτ-19 Link

42

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION» flashnews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

43

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION» newsnowgr.com Web 9-Οκτ-19 Link

44Ολοκληρώθηκε το 6th Athens Law Forum on Taxation

logistikoskosmos.blog

spot.gr Web 9-Οκτ-19 Link

45

Επίδομα γέννας 2.000 ευρώ, καταργούνται τέλος επιτηδεύματος, εισφορά 

αλληλεγγύης, τεκμήρια roufixtra.gr Web 9-Οκτ-19 Link

46

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION» lykavitos.gr Web 9-Οκτ-19 Link

47

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION» insider.gr Web 9-Οκτ-19 Link

48

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION» liberal.gr Web 9-Οκτ-19 Link

49

Καταργούνται τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και τεκμήρια 

εισοδήματος 1069.gr Web 9-Οκτ-19 Link

50

Ποιες είναι οι φοροελαφρύνσεις που φέρνει το νέο φορολογικό ν/σ: 

Μεγάλη «ανάσα» για επιχειρήσεις και πολίτες ellinilatris.blogspot.gr Web 9-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278395158&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278307443&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278256657&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278251072&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278222854&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278216127&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278150234&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278149442&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278133041&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278119069&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278061856&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278056344&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278027932&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

51Ολοκληρώθηκε το 6th Athens Law Forum on Taxation - [Taxheaven.gr] palo.gr Web 9-Οκτ-19 Link

52Ολοκληρώθηκε το 6th Athens Law Forum on Taxation taxheaven.gr Web 9-Οκτ-19 Link

53Σειρα προτασεων της ΕΥ ενοψει αναμορφωσης του φορολογικου πλαισιου blog.gr Web 9-Οκτ-19 Link

54

Καταργούνται τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και τεκμήρια 

εισοδήματος cretalive.gr Web 9-Οκτ-19 Link

55

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος planetnews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

56

Σημαντικός ο ρόλος της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και της υπερφορολόγησης nextdeal.gr Web 9-Οκτ-19 Link

57

ΕΥ: Σειρά προτάσεων ενόψει της αναμόρφωσης του φορολογικού 

πλαισίου bankwars.gr Web 9-Οκτ-19 Link

58Οι προτάσεις της EY για την αναμόρφωση του φορολογικού δικαίου news.makedonias.gr Web 9-Οκτ-19 Link

59Σειρά προτάσεων της ΕΥ ενόψει αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου mywaypress.gr Web 9-Οκτ-19 Link

60

Βεσυροπουλος: Εκπτωση φορου στο 40% της δαπανης για αναβαθμιση 

κτιριων blog.gr Web 9-Οκτ-19 Link

61

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος lamiafm1.gr Web 9-Οκτ-19 Link

62

Αναθεωρημένες κλίμακες και κατάργηση τεκμηρίων - Ποιες παρεμβάσεις 

σχεδιάζει η κυβέρνηση στη φορολογία daypress.gr Web 9-Οκτ-19 Link

63

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος mykonosdaily.gr Web 9-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278011964&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278005124&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2278002473&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277940219&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277930609&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277922123&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277912109&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277909346&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277907061&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277905797&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277903305&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277902643&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277902512&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

64Σειρά προτάσεων της ΕΥ ενόψει αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου 365news.gr Web 9-Οκτ-19 Link

65

Ernst & Young: 9 προτάσεις για την αναμόρφωση του φορολογικού 

δικαίου mononews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

66Σειρά προτάσεων της ΕΥ ενόψει αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου nea-epoxi.gr Web 9-Οκτ-19 Link

67Σειρά προτάσεων της ΕΥ ενόψει αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου mikrometoxos.gr Web 9-Οκτ-19 Link

68

Έρχεται «καταιγίδα» φοροελαφρύνσεων σε εκατομμύρια νοικοκυριά και 

χιλιάδες επιχειρήσεις fnews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

69Προτάσεις από την ΕΥ ενόψει αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου fpress.gr Web 9-Οκτ-19 Link

70

Προαναγγελία φοροελαφρύνσεων: Το πλάνο με τις μειώσεις, τις θετικές 

αυξήσεις και τις καταργήσεις newsbreak.gr Web 9-Οκτ-19 Link

71Οι προτάσεις της EY για την αναμόρφωση του φορολογικού δικαίου thebanker.gr Web 9-Οκτ-19 Link

72Οι προτάσεις της EY για την αναμόρφωση του φορολογικού δικαίου report247.gr Web 9-Οκτ-19 Link

73Σειρά προτάσεων της ΕΥ ενόψει αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου energy2day.gr Web 9-Οκτ-19 Link

74Σειρά προτάσεων της ΕΥ ενόψει αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου dytikielladanews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

75Σειρά προτάσεων της ΕΥ ενόψει αναμόρφωσης του φορολογικού πλαισίου dexia.gr Web 9-Οκτ-19 Link

76

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος agrinionews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277900347&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277899391&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277898868&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277898519&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277895110&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277894508&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277893453&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277893273&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277893131&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277893086&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277893076&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277892837&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277891650&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

77Οι προτάσεις της EY για την αναμόρφωση του φορολογικού δικαίου palo.gr Web 9-Οκτ-19 Link

78ΕΥ: Οι προτάσεις της στο 6ο Taxation Law Forum businessnews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

79

Σειρά προτάσεων της ΕΥ ενόψει αναμόρφωσης του φορολογικού 

πλαισίου epixeiro.gr Web 9-Οκτ-19 Link

80Οι προτάσεις της EY για την αναμόρφωση του φορολογικού δικαίου fortunegreece.com Web 9-Οκτ-19 Link

81Οι προτάσεις της EY για την αναμόρφωση του φορολογικού δικαίου indicator.gr/ Web 9-Οκτ-19 Link

82

B2Green

Οι προτάσεις της EY για την αναμόρφωση του φορολογικού δικαίου b2green.gr Web 9-Οκτ-19 Link

83

Σειρά προτάσεων της ΕΥ ενόψει αναμόρφωσης του φορολογικού 

πλαισίου sofokleousin.gr Web 9-Οκτ-19 Link

84Οι προτάσεις της EY για την αναμόρφωση του φορολογικού δικαίου euro2day.gr Web 9-Οκτ-19 Link

85Οι προτάσεις της EY για την αναμόρφωση του φορολογικού δικαίου kerdos.gr Web 9-Οκτ-19 Link

86

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος thepaper.gr Web 9-Οκτ-19 Link

87

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος

dexiextrem.blogspot.

gr Web 9-Οκτ-19 Link

88

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος taxydromos.gr Web 9-Οκτ-19 Link

89

Ποιες είναι οι φοροελαφρύνσεις που φέρνει το νέο φορολογικό ν/σ: 

Μεγάλη «ανάσα» για επιχειρήσεις και πολίτες national-pride.org Web 9-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277891468&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277883768&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277883607&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277883586&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277879521&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277878408&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277875865&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277875792&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277875750&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277871927&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277869824&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277868172&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277865816&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

90

Ομιλία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στο 6ο «ΑΤΗENS LAW FORUM 

ON TAXATION» politika-gr Web 9-Οκτ-19 Link

91Ετοιμάζουν και νέες ελαφρύνσεις μετά την κατάθεση του φορολογικού crete-news.gr Web 9-Οκτ-19 Link

92

Προς κατάργηση τέλος επιτηδεύματος και εισφοράς αλληλεγγύης αλλά 

με... αστερίσκο dikaiologitika.gr Web 9-Οκτ-19 Link

93

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος kalavrytapress.gr Web 9-Οκτ-19 Link

94Ποιες αλλαγές ετοιμάζει η κυβέρνηση στη φορολογία προσεχώς 5wnews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

95

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος lamianow.gr Web 9-Οκτ-19 Link

96

ΥΠΟΙΚ: Νέες φορολογικές μειώσεις, κατάργηση εισφοράς 

αλληλεγγύης και τεκμηρίων meaculpa.gr Web 9-Οκτ-19 Link

97Αναθεωρημένες κλίμακες και κατάργηση τεκμηρίων magnesianews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

98Φορολογικές πολίτικες με γνώμονα τον συνεπή φορολογούμενο capital.gr Web 9-Οκτ-19 Link

99

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος sfirixtra.gr Web 9-Οκτ-19 Link

100

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος neodimokratis.gr Web 9-Οκτ-19 Link

101

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος politisonline.com Web 9-Οκτ-19 Link

102

Υπό κατάργηση, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος ipaideia.gr Web 9-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277863102&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277861754&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277861690&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277856037&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277841260&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277840165&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277840061&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277838361&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277831218&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277828727&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277827794&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277826245&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277824994&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Α/Α Τίτλος Μέσο Υπηρεσία Ημ/νία Δημ/σης Link

103

Φορονομοσχέδιο: Προς κατάργηση Τέλος Επιτηδεύματος, Εισφορά 

Αλληλεγγύης, τεκμήρια εισοδήματος msn.com/el-gr Web 9-Οκτ-19 Link

104

Αναθεωρημένες κλίμακες και κατάργηση τεκμηρίων - Ποιες 

παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση στη φορολογία topontiki.gr Web 9-Οκτ-19 Link

105

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος; cna.gr Web 9-Οκτ-19 Link

106

Προς κατάργηση το τέλος επιτηδεύματος, η εισφορά αλληλεγγύης και 

τα τεκμήρια argonafplia.gr Web 9-Οκτ-19 Link

107

Έρχεται μείωση ΦΠΑ και προκαταβολής φόρου – «Υπό κατάργηση» 

τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και τεκμήρια εισοδήματος europost.gr Web 9-Οκτ-19 Link

108

Υπό κατάργηση, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος daypress.gr Web 9-Οκτ-19 Link

109

ΦΟΡΟΙ: «Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά 

αλληλεγγύης και τεκμήρια εισοδήματος allanea.gr Web 9-Οκτ-19 Link

110

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ν/Σ: ΜΕΓΑΛΗ «ΑΝΑΣΑ» ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ makeleio.gr Web 9-Οκτ-19 Link

111

«Ανάσα» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις: Τι αλλάζει σε τέλος 

επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και τεκμήρια mononews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

112Αναθεωρημένες κλίμακες και κατάργηση τεκμηρίων sepe.gr Web 9-Οκτ-19 Link

113Αναθεωρημένες κλίμακες και κατάργηση τεκμηρίων - [Naftemporiki.gr] palo.gr Web 9-Οκτ-19 Link

114

Προς κατάργηση Τέλος Επιτηδεύματος, Εισφορά Αλληλεγγύης, 

τεκμήρια διαβίωσης

eisodima -

OIKONOMIKA NEA Web 8-Οκτ-19 Link

115

Ποιες είναι οι φοροελαφρύνσεις που φέρνει το νέο φορολογικό ν/σ: 

Μεγάλη "ανάσα" για επιχειρήσεις και πολίτες palo.gr Web 9-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277822245&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277818671&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277817902&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277815273&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277814610&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277807319&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277798348&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277786935&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277786275&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277785780&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277784424&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277782797&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277780050&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
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116

Ποιες είναι οι φοροελαφρύνσεις που φέρνει το νέο φορολογικό ν/σ: 

Μεγάλη «ανάσα» για επιχειρήσεις και πολίτες sfairika.gr Web 9-Οκτ-19 Link

117Καταργούνται τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, τεκμήρια; athensvoice.gr Web 9-Οκτ-19 Link

118

Βεσυρόπουλος: Έκπτωση φόρου στο 40% της δαπάνης για 

αναβάθμιση κτιρίων 365news.gr Web 8-Οκτ-19 Link

119

Προς μείωση ο ΦΠΑ και η προκαταβολή φόρου: Όλες οι 

φοροελαφρύνσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση tomanifesto.gr Web 9-Οκτ-19 Link

120

Υπό κατάργηση, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος radiogamma.gr/ Web 9-Οκτ-19 Link

121

Φορονομοσχέδιο: Προς κατάργηση Τέλος Επιτηδεύματος, Εισφορά 

Αλληλεγγύης, τεκμήρια εισοδήματος newmoney.gr Web 9-Οκτ-19 Link

122

Επίδομα γέννας 2.000 ευρώ, καταργούνται τέλος επιτηδεύματος, 

εισφορά αλληλεγγύης, τεκμήρια fimes.gr Web 9-Οκτ-19 Link

123

Υπό κατάργηση, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος madata.gr Web 9-Οκτ-19 Link

124

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος banksnews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

125

Ειδήσεις

Αναθεωρημένες κλίμακες και κατάργηση τεκμηρίων mykosmos.gr Web 9-Οκτ-19 Link

126

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος kostoday.com Web 9-Οκτ-19 Link

127Αναθεωρημένες κλίμακες και κατάργηση τεκμηρίων naftemporiki.gr Web 9-Οκτ-19 Link

128

Ποιες είναι οι φοροελαφρύνσεις που φέρνει το νέο φορολογικό ν/σ: 

Μεγάλη «ανάσα» για επιχειρήσεις και πολίτες pronews.gr Web 9-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277779596&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277778684&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277777172&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277776114&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277775683&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277770990&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277768637&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277764581&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277763973&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277763047&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277763044&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277760596&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277757305&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
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129

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος newsone.gr Web 9-Οκτ-19 Link

130

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος protothema.gr Web 9-Οκτ-19 Link

131

«Υπό κατάργηση» τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και 

τεκμήρια εισοδήματος arouraios.gr Web 9-Οκτ-19 Link

132Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα iliaweb.gr Web 8-Οκτ-19 Link

133

Βεσυρόπουλος: Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει και αναπτυξιακό 

χαρακτήρα opolitis.gr Web 8-Οκτ-19 Link

134

B2Green

Ηλεκτρονικά η έκδοση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων έως το τέλος 

του έτους b2green.gr Web 8-Οκτ-19 Link

135

Βεσυρόπουλος: Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει και αναπτυξιακό 

χαρακτήρα pliroforiodotis.gr Web 8-Οκτ-19 Link

136

Ανάγκη αποκατάστασης της ασφάλειας δικαίου στις φορολογικές 

ρυθμίσεις protothema.gr Web 8-Οκτ-19 Link

137

Βεσυρόπουλος: Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει και αναπτυξιακό 

χαρακτήρα karfitsa.gr Web 8-Οκτ-19 Link

138

Ανάγκη αποκατάστασης της ασφάλειας δικαίου στις φορολογικές 

ρυθμίσεις banksnews.gr Web 8-Οκτ-19 Link

139

Ανάγκη αποκατάστασης της ασφάλειας δικαίου στις φορολογικές 

ρυθμίσεις

peloponnisosnews.g

r Web 8-Οκτ-19 Link

140

Ανάγκη αποκατάστασης της ασφάλειας δικαίου στις φορολογικές 

ρυθμίσεις news.makedonias.gr Web 8-Οκτ-19 Link

141

Βεσυρόπουλος: Έκπτωση φόρου στο 40% της δαπάνης για 

αναβάθμιση κτιρίων sofokleousin.gr Web 8-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277747701&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277746897&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277743667&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277676832&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277563962&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277516547&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277513621&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277485035&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277483959&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277471698&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277467229&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277465375&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277463634&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
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142

Α. Βεσυρόπουλος: Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει αναπτυξιακό 

χαρακτήρα - [Capital.gr] palo.gr Web 8-Οκτ-19 Link

143

Ανάγκη αποκατάστασης της ασφάλειας δικαίου στις φορολογικές 

ρυθμίσεις arouraios.gr Web 8-Οκτ-19 Link

144

Βεσυρόπουλος: «Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει και 

αναπτυξιακό χαρακτήρα» crete-news.gr Web 8-Οκτ-19 Link

145

Βεσυρόπουλος: Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει και αναπτυξιακό 

χαρακτήρα banksnews.gr Web 8-Οκτ-19 Link

146

Βεσυρόπουλος: Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει και αναπτυξιακό 

χαρακτήρα protothema.gr Web 8-Οκτ-19 Link

147

Πιτσιλής: Ηλεκτρονικά η έκδοση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων έως 

το τέλος του έτους enikonomia.gr Web 8-Οκτ-19 Link

148

Βεσυρόπουλος: Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει αναπτυξιακή 

διάσταση magnesianews.gr Web 8-Οκτ-19 Link

149

Βεσυρόπουλος: «Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει και 

αναπτυξιακό χαρακτήρα» newmoney.gr Web 8-Οκτ-19 Link

150

Βεσυρόπουλος: Προσεχώς ηλεκτρονικά η υποβολή δηλώσεων φόρου 

μεταβίβασης insider.gr Web 8-Οκτ-19 Link

151

Βεσυρόπουλος: Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει αναπτυξιακή 

διάσταση cnn.gr Web 8-Οκτ-19 Link

152

Α. Βεσυρόπουλος: Έκπτωση φόρου στο 40% της δαπάνης για την 

αναβάθμιση των κτιρίων taxheaven.gr Web 8-Οκτ-19 Link

153

Βεσυρόπουλος στο 6th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION : Η 

φορολογική πολιτική πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακό χαρακτήρα bankwars.gr Web 8-Οκτ-19 Link

154

Α. Βεσυρόπουλος: Η φορολογική πολιτική πρέπει να έχει αναπτυξιακό 

χαρακτήρα capital.gr Web 8-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277461744&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277459837&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277459765&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277443802&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277443212&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277438542&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277431021&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277419714&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277414112&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277413829&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277405463&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277385163&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277383838&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
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155

Βεσυρόπουλος στο 6th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION : Η 

φορολογική πολιτική πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακό χαρακτήρα energy2day.gr Web 8-Οκτ-19 Link

156

Βεσυρόπουλος στο 6th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION : Η 

φορολογική πολιτική πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακό χαρακτήρα dytikielladanews.gr Web 8-Οκτ-19 Link

157

Βεσυρόπουλος στο 6th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION : Η 

φορολογική πολιτική πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακό χαρακτήρα dexia.gr Web 8-Οκτ-19 Link

158

Βεσυρόπουλος στο 6th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION : Η 

φορολογική πολιτική πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακό χαρακτήρα neasamos.gr Web 8-Οκτ-19 Link

159

Βεσυρόπουλος στο 6th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION : Η 

φορολογική πολιτική πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακό χαρακτήρα nea-epoxi.gr Web 8-Οκτ-19 Link

160

Βεσυρόπουλος στο 6th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION : Η 

φορολογική πολιτική πρέπει να αποκτήσει και αναπτυξιακό χαρακτήρα mikrometoxos.gr Web 8-Οκτ-19 Link

161

ΑΑΔΕ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΕ 

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ voria.gr Web 8-Οκτ-19 Link

162

Πάνω από 200 στελέχη του χώρου συμμετείχαν στο 2nd 

COMPLIANCE FORUM eretikos.gr Web 7-Οκτ-19 Link

163Agenda ekathimerini.com Web 6-Οκτ-19 Link

1646th Taxation Law Forum palo.gr Web 4-Οκτ-19 Link

1656th Taxation Law Forum eretikos.gr Web 4-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277351452&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277351351&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277350995&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277349670&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277349109&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277348912&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2277348037&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2276760787&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2276317023&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2274982772&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2274926516&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
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166

6th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION - Κορυφαίοι ομιλητές στο 

6ο φορολογικό συνέδριο palo.gr Web 1-Οκτ-19 Link

167

6th Athens Law Forum on Taxation: Κορυφαίοι ομιλητές στο 6ο 

φορολογικό συνέδριο fpress.gr Web 1-Οκτ-19 Link

168Φόρουμ για τη φορολογία eretikos.gr Web 1-Οκτ-19 Link

169

6th ATHENS LAW FORUM ON TAXATION - Κορυφαίοι ομιλητές στο 

6ο φορολογικό συνέδριο bankingnews.gr Web 1-Οκτ-19 Link

1706ο Taxation Law Forum στις 8 Οκτωβρίου taxheaven.gr Web 1-Οκτ-19 Link

http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2273454290&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2273449202&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2273369268&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2273319599&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891
http://new.palladian.gr/actions/popups/web.php?id=2273278055&c=2566650&username=sylleou&password=1adade64001c4f537ea2f18aa410b891


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

protothema.gr naftemporiki.gr
euro2day.gr



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sofokleousin.gr
naftemporiki.gr



EΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

sofokleousin.gr energy2day.gr bankwars.gr



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

businessnews.gr epixeiro.gr banksnews.gr



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

banksnews.gr newmoney.gr cnn.gr



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

energy2day.gr
mikrometoxos.gr reporter.gr



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. H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ εντάσσεται στην περιοχή της

ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία, Αφρική) και είναι μία από τις 31 χώρες που απαρτίζουν την περιοχή της CESA (Kεντρική, Ανατολική,

Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία) τη μεγαλύτερη περιοχή στην ΕΥ.

GOLD SPONSOR



Η Praxia bank εισέρχεται στην ελληνική αγορά με σκοπό να επαναπροσδιορίσει τα τραπεζικά δεδομένα, να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τις τράπεζες, να

προσφέρει μια απρόσκοπτη τραπεζική εμπειρία. Η Praxia bank καινοτομεί στην ελληνική αγορά.

Με σύμμαχο την τεχνολογία αλλά και ένα διαφορετικό, σύγχρονο τρόπο σκέψης, η Praxia bank κάνει τα πράγματα διαφορετικά ώστε να ανταποκριθεί απόλυτα στις

ανάγκες των ιδιωτών και εταιρικών πελατών της. Μια τράπεζα έξυπνη, απλή, εύκολα προσβάσιμη, όπου και αν βρίσκεσαι, η Praxia bank είναι 100% digital, 100%

ανθρώπινη.

Η αρχή έγινε τον Φεβρουάριο του 2017 με την εξαγορά της Credicom Consumer Finance SA από την Atlas Merchant Capital LP, με συνιδρυτές τους Bob Diamond

και David Schamis. Σήμερα, η Praxia bank εγκαινιάζει μια νέα εποχή. Το όνομα της προερχόμενο από τις λέξεις Πράξη και Αξία αποδίδει το στίγμα της φιλοσοφίας

της. Αυτό που μετράει είναι οι πράξεις γιατί αυτές έχουν αξία.

Είτε είσαι ιδιώτης, είτε επιχειρηματίας, η Praxia bank σου προσφέρει πολύ περισσότερα από νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Εισάγει μια νέα φιλοσοφία που θέλει την

τράπεζα πάντα στο πλευρό σου, προσφέροντας περισσότερη ευκολία στην καθημερινότητα σου και περισσότερη αξία στο μέλλον σου. Μία τράπεζα που

προσαρμόζεται στη ζωή σου για να κάνεις όσα ίσως τώρα μοιάζουν περίπλοκα, πιο απλά.

Η Praxia bank δραστηριοποιείται στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρέχοντάς τους χρηματοδότηση που θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν τις δυνατότητές

τους και να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες. Διαθέτοντας μια σύγχρονη ψηφιακή υποδομή και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, φιλοδοξεί να προσφέρει μια πρωτόγνωρη

εμπειρία ευκολίας και ταχύτητας των συναλλαγών σε επιχειρήσεις.

«Στην Praxia bank δημιουργήσαμε από την αρχή μία τράπεζα για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξελιχθούν. Μία σύγχρονη, ευέλικτη και

ανταγωνιστική τράπεζα, με απλά προϊόντα και υπηρεσίες που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και θα της επιτρέπουν να υλοποιήσει τα σχέδιά

της.» Αναστασία Σακελλαρίου, Praxia bank CEO.

GOLD SPONSOR



H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris international (PMI), κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή και εμπορία τσιγάρων και smoke-free προϊόντων

καπνού στην Ελλάδα για εννέα δεκαετίες. Το 2017 γύρισε σελίδα στην ιστορία της και πήρε πρωταγωνιστική θέση στον ριζικό μετασχηματισμό του κλάδου των

καπνικών προϊόντων και την υλοποίηση του μεγάλου οράματος της PMI για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο προς όφελος των ενήλικων καπνιστών που

έχουν επιλέξει να συνεχίσουν να καπνίζουν και της κοινωνίας γενικότερα. Με μια σημαντική επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, η Παπαστράτος μετέτρεψε το

εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το νέο, καινοτόμο προϊόν δυνητικά μειωμένου κινδύνου

σε σχέση με το τσιγάρο, το IQOS, το πρώτο προϊόν της ΡΜΙ που θερμαίνει και δεν καίει τον καπνό. Toν Απρίλιο του 2019, o Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και

Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την κυκλοφορία του IQOS στις ΗΠΑ και έκρινε το προϊόν ως κατάλληλο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Μέχρι τον Ιούνιο 2019,

περίπου 8 εκατ. ενήλικοι καπνιστές σε 48 χώρες και περισσότεροι από 200.000 στην Ελλάδα έχουν επιλέξει τη νέα τεχνολογία. Περισσότερες πληροφορίες στον

ιστότοπο www.pmi.com. Η Παπαστράτος με συνέπεια υλοποιεί τα τελευταία χρόνια ένα εκτεταμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την ανακούφιση

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Έχει βραβευτεί επανειλημμένα ως Best Work Place και Top Employer για το δυναμικό εργασιακό της περιβάλλον, ενώ αποτελεί και

την πρώτη ελληνική εταιρεία με την πιστοποίηση Equal Salary. Η Παπαστράτος έχει αναδειχθεί ως η «No 1 Αξιοθαύμαστη Εταιρεία στην Ελλάδα» και ως η «Νο 1

Αξιοθαύμαστη Βιομηχανία» από το περιοδικό Fortune, ενώ αποτελεί και την πρώτη πιστοποιημένη “Smoke-Free” εταιρεία στην Ελλάδα από την TéV Austria Hellas.

BRONZE SPONSOR



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

http://www.klclawfirm.com/


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 χωροταξικά-πολεοδομικά 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 «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 28 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.





Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS είναι εταιρία συμβούλων στρατηγικής επικοινωνίας με ειδίκευση στις

υπηρεσίες: communication strategy development, media relations, public affairs, crisis & issues management. Στα 18 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

ORGANIZER

http://www.palladian.gr/
http://www.palladianconferences.gr/

