
 
 

Δελτίο Τύπου 
 

To 12o Ετήσιο Athens Tax Forum στο επίκεντρο των εξελίξεων  
 
 
Αθήνα, 02.03.2016 - Το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει, την 
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, το 12o Athens Tax 
Forum με τον επίκαιρο τίτλο: “Χρηστή Φορολογική Διακυβέρνηση-Εργαλείο Οικονομικής 
Ανάπτυξης και Απασχόλησης”. 
  
Το Athens Tax Forum έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο ετήσιο θεσμό φορολογικού 
ενδιαφέροντος, που στοχεύει να δημιουργήσει συνεδριακό περιβάλλον ελεύθερης και 
δημιουργικής επικοινωνίας, πρόσφορο για να ακουστούν αξιοποιήσιμες απόψεις και θέσεις 
από κατεξοχήν γνώστες και ειδικούς. 
 
Η θεματολογία του 12oυ Athens Tax Forum, σε κρίσιμο χρονικό σημείο για την επανεκκίνηση 
της ελληνικής οικονομίας, υπό την ασφυκτική πίεση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας 
και άλλων διεθνών εξελίξεων, ικανών να απειλήσουν τη μακροοικονομική συγκυρία,  θα 
εστιάσει στις εξελισσόμενες δομικές μεταρρυθμίσεις και παραμετρικές πολιτικές, που θα 
επιτρέψουν ώστε η φορολογία να αναδειχθεί αποτελεσματική και αγώγιμη, για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή. 
 
Λαμβάνοντας  υπόψη και τους προωθούμενους σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας για 
θέσπιση πρωτοποριακών μέτρων (καθιέρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, πλαστικό 
χρήμα, διευρυμένο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο), οι εργασίες του συνεδρίου θα καλύψουν 
αναλόγως κρίσιμες επίκαιρες ενότητες θεμάτων, που ανάγονται στην πραγματική οικονομία, 
όπως: 
 

 Η ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης, με όρους ταχείας 
απονομής και ασφάλειας δικαίου, αλλά και προϋποθέσεων ανεμπόδιστης 
προσφυγής στο συνταγματικό δικαίωμα της δικαστικής προστασίας 

 
 Απεμπλοκή από τη συνεχή εμμονή σε ασύμφορη και καθ’όλα ασφυκτική φορολογική 

πολιτική, εγκλωβισμένη στη μονόπλευρη αύξηση δημοσίων εσόδων, από την 
εργασία και την ακίνητη περιουσία 

 
 Ανταπόκριση στις προκλήσεις των καιρών, με προωθημένες μεθόδους τεχνολογίας 

αιχμής, αλλά και αξιοποίηση δοκιμασμένων έξυπνων εργαλείων με βάση τις 
οικονομικές συμπεριφορές, ώστε να απαλοιφεί το μέχρι τώρα έλλειμμα «δράσης» 
για διεύρυνση και προστασία της φορολογικής βάσης 

 



 Αναφορά στον σχεδιαζόμενο νέο επενδυτικό νόμο και την απαιτούμενη 
αρχιτεκτονική του, με στόχο τη διαμόρφωση ενός καινοτόμου, ανταγωνιστικού και 
κοινωνικά δίκαιου μοντέλου ανάπτυξης, σε κεντρικό και περιφερειακό εθνικό πεδίο 

 
Στις εργασίες του Athens Tax Forum 2016 έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν ως βασικοί 
ομιλητές, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Εσόδων και ο Διευθυντής Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας του Υπουργείου 
Οικονομικών.  
 
Χορηγοί: Deloitte, EY, JT International Hellas, KPMG, PwC 
 
Υποστηρικτές: AS Network, Κυριακίδης-Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρία, Sol Crowe 
Horwarth, Σταυρόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία και Φορτσάκης, Διακόπουλος 
Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία 
 
Χορηγοί Επικοινωνίας: Η εφημερίδα Ναυτεμπορική και τα περιοδικά: Business Partners – 
Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας -  Epsilonet – Επιχείρηση – Λογιστικός, Ασφαλιστικός 
Φοροτεχνικός & Νομικός Σύμβουλος – Οικονομική Επιθεώρηση 
 
Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας: CNN Greece – Dikaiologitika.gr – ForologikaNea.gr – 
Naftemporiki.gr – Taxheaven.gr- Voria.gr  
 
Τηλεοπτικός Χορηγός: SBC  
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