
 

Τετάρτη 24.11.2021 | Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, στις 15-

16 Νοεμβρίου, το “17th Tax Forum Athens – Thessaloniki”, το οποίο αποτελεί έναν θεσμό με πολυετή και 

επιδραστική πορεία  στα επίκαιρα φορολογικά θέματα.  

Το 17ο Tax Forum, μέσα από μια ολοκληρωτικά καινοτόμα προσέγγιση κατάφερε να συνδέσει την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, ενώνοντας τη δυναμική των δύο πόλεων σε ένα διαδραστικό διάλογο 

με φυσική παρουσία.  

Κατά τη διάρκεια του διήμερου υβριδικού συνεδρίου, παρουσιάστηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις, 

αναδεικνύοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού της φορολογικής πολιτικής και τη συμπόρευση της με τις τάσεις της 

παγκόσμιας οικονομίας. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 17ο Tax Forum, σε αυτή τη 

μεταβατική περίοδο που διανύουμε, οι γενναίες φορολογικές μεταρρυθμίσεις θεωρούνται απαραίτητες σε εγχώριο 

και διεθνές επίπεδο, ενώ οι οργανισμοί προετοιμάζονται για τις φορολογικές αλλαγές, προσαρμόζοντας την 

στρατηγική τους στη διεθνή κατανομή φορολογικών εσόδων, λόγω των φορολογικών μεταρρυθμίσεων του ΟΟΣΑ και 

της ΕΕ.  

Το “17th Tax Forum Athens – Thessaloniki”, φιλοξένησε απόψεις διακεκριμένων προσωπικοτήτων για τα φορολογικά 

θέματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας την ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία τους για τη διαμόρφωση 

προτάσεων για τη φορολογική πολιτική το προσεχές διάστημα.  

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου, δήλωσε: “ Στη 17χρονη πορεία του, το Tax Forum, έχει καθιερωθεί σε ένα θεσμό, ο οποίος έχει 

αφήσει μια ισχυρή παρακαταθήκη και έχει διαμορφώσει έναν ουσιαστικά και εποικοδομητικά παρεμβατικό ρόλο, 

συνδεόμενο με τις καίριες εξελίξεις που σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού μας συστήματος και την 

προσαρμογή του στις απαιτήσεις μιας οικονομίας που μετασχηματίζεται και λειτουργικά και ψηφιακά, με έμφαση 

στη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και με ιδιαίτερη βαρύτητα ως προς τα αναγκαία μέτρα για την προσέλκυση  

άμεσων ξένων επενδύσεων και την ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 

αναδεικνύεται η σημασία που αποδίδεται στον σχεδιασμό και εφαρμογή μιας φορολογικής πολιτικής, που λαμβάνει 

υπόψιν της ένα περιβάλλον διεθνούς σύγκλισης και συνεργασίας ανάμεσα στις φορολογικές αρχές στην κατεύθυνση 

διαμόρφωσης μια φορολογικής φιλοσοφίας, ορθολογικής απλής και συνεπούς”.   

 



Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός  Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, επεσήμανε: “Το Tax 

Forum, θεωρείται το σπουδαιότερο και εγκυρότερο θεσμικό γεγονός που πραγματεύεται με διεξοδικό και χρήσιμο 

τρόπο, θέματα φορολογικής πολιτικής και νομοθεσίας. Οι οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις σε συνδυασμό  με 

τις αναπόφευκτες και επιτακτικές πολιτικές για την κλιματική αλλαγή απαιτούν γενναίες πρακτικές και πολιτικές σε 

όλα τα επίπεδα. Στη χώρα μας γίνονται σημαντικά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση και για αυτό τον λόγο είναι 

ευκαιρία, μέσα σε αυτό το παγκόσμιο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να τεθούν οι βάσεις για την φιλοσοφία και 

αντίληψη μιας σωστής φορολογικής πολιτικής”.  

Ο Πρόεδρος Φορολογικής Επιτροπής του  Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Σταύρος Κώστας, ανέφερε: 

“Στοχεύοντας στην επόμενη ημέρα, απαιτούνται αναπτυξιακά αντίβαρα αντιμετώπισης της κρίσης στην οικονομία 

και την κοινωνία. Η οικονομική σκέψη θα πρέπει να αναζητήσει νέα εργαλεία οικονομικής πολιτικής, απέναντι στις 

πρωτόγνωρες αλλαγές, στον τρόπο ζωής, στην εργασία, στις καταναλωτικές συνήθειες, ώστε να επιστρέψουμε στην 

κανονικότητα. Σκοπός και σε αυτό το Forum, όπως και στα προηγούμενα, είναι να αναδειχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα και αξιοποιήσιμες εισηγήσεις για την επόμενη ημέρα, στο πεδίο σχεδιασμού και εφαρμογής 

φορολογικών πολιτικών και ανάλογων μέτρων, με πρόνοια, για την άριστη και συνετή εναρμόνιση των φορολογικών 

συμπεριφορών των πολιτών μας, με την οικονομική λειτουργία και απόδοση.'' 

Κάθε ενδεχόμενο για επιβολή lockdown απέκλεισε ο υπουργός Υγείας, Αθανάσιος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν περιοριστικά μέτρα για τους εμβολιασμένους αντιστοίχως, λοιπόν όπως 

είπε η κοινωνία και η οικονομία θα λειτουργεί κανονικά. “Δεν θα βιώσουμε τοπικά ή γενικά lockdown στο κομμάτι 

του εμβολιασμένου πληθυσμού. Πρόκειται για μία σταθερή θέση της κυβέρνησης. Διανύουμε το 4ο κύμα της 

πανδημίας το οποίο είναι και το πιο δύσκολο καθώς έχουμε και μία κοινωνικά που λειτουργεί κανονικά για αυτό και 

το εθνικό σύστημα πιέζεται”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος υπουργός. Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε 

στη προστιθέμενη αξία της φαρμακοβιομηχανίας για την ελληνική οικονομία καθώς όπως είπε είναι στη βούληση 

της κυβέρνησης να δοθούν κίνητρα ώστε να έχουμε και άλλες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες άνω του 70% να διαθέτουν 

εξαγώγιμο προϊόν και τότε θα μπορούμε να μιλάμε για προστιθέμενη αξία στη χώρα μας. Επιπλέον, τόνισε την 

ανάγκη εξορθολογισμού του clawback ενώ δήλωσε ότι οι κλινικές δοκιμές θα συνδυαστούν με το αναπτυξιακό 

clawback και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές στο κομμάτι της γραφειοκρατίας. Τέλος, αναφορικά 

με την αναθεώρηση των κανόνων της θετικής λίστας, δηλαδή των φαρμάκων που αποζημιώνονται από την κοινωνική 

ασφάλιση, ο υπουργός διευκρίνισε πως κάποια φάρμακα χαμηλής θεραπευτικής αξίας, κυρίως βιταμίνες, θα 

περιοριστεί η συνταγογράφησή τους εκεί που χρειάζεται. 

Τη δημιουργία ενός νέου φορέα που θα δημιουργηθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο θα λύσει το θέμα της 

γραφειοκρατίας των δυνητικών επενδυτών στην Ελλάδα εξήγγειλε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες 

ημέρες. “Δημιουργούμε έναν νέο φορέα στο υπουργείο Ανάπτυξης που θα κάνει όλη τη δουλειά για τον 

επιχειρηματία που θέλει να επενδύσει στη χώρα μας”, ανέφερε ο υπουργός. Στους κλάδους που προσελκύουν -κατά 

προτεραιότητα- νέες επενδύσεις στη χώρα μας αναφέρθηκε ο υπουργός προσθέτοντας ότι “«για πρώτη φορά στις 

προχθεσινές προβλέψεις της ευρωπαϊκής επιτροπής υπάρχει ειδική αναφορά για την ανάπτυξη στην Ελλάδα κυρίως 

λόγω της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Δεν έχει ξαναγίνει να γραφτεί τόσο ρητά σε μία έκθεση της επιτροπής. 

Αυτές λοιπόν οι επενδύσεις κυρίως έρχονται από τον κλάδο των: τουρισμού, real estate, της υψηλής τεχνολογίας που 

αποτελεί και την μεγαλύτερη έκπληξη των τελευταίων δύο ετών, των logistics, της αγροτικής παραγωγής και της 

αμυντικής βιομηχανίας”. Για το θέμα των δομικών προβλημάτων που ταλανίζουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες 

μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης τόσο στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων όσο και στο κομμάτι της δικαιοσύνης. 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι: “με τους νόμους που φέραμε έχουν απλοποιηθεί κατά πολύ οι αδειοδοτήσεις των 

επιχειρήσεων και σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ψηφιοποίηση του κράτους άρα σε αυτό τον τομέα τρέχουμε με μεγάλη 

ταχύτητα. Όσον αφορά το κομμάτι της δικαιοσύνης, μέχρι το 2024 θα έχει αλλάξει άρδην και αυτός ο τομέας τόσο με 

τις μεταρρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης όσο και με τη δημιουργία ειδικών δικαστηρίων για 

επιχειρηματικά θέματα”. 

Τα φορολογικά μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρέθεσε κατά τη 

διάρκεια του συνεδρίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής. Παράλληλα, μίλησε για την 

προσέλκυση επενδύσεων και την ηλεκτροκίνηση τονίζοντας βέβαια ότι θα πρέπει να υπάρξει κοινωνική συνοχή ως 

προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Όσον αφορά το εθνικό σχέδιο και πως αυτό θα είναι 



συνυφασμένο με τους κανόνες της Ε.Ε. ανέφερε ότι υπάρχει σε εξέλιξη το μέτρο που έχει να κάνει με τα οχήματα και 

στο πλαίσιο αυτό υπάρχει σχέδιο του υπουργείου το οποίο έχει να κάνει με το στόλο τω επιβατικών οχημάτων τόσο 

με τα λεωφορεία όσο και με τα επιβατικά οχήματα συμπληρώνοντας ότι: “σύντομα πρέπει να υλοποιηθεί η 

ανανέωση του στόλου αυτού όσο και η ανάπτυξη δικτύου υποδομών για ηλεκτρική φόρτιση”. Τέλος, ανέφερε ότι ένα 

από τα ζητήματα που απασχολεί και απασχολεί τα αρμόδια συμβούλια της Ε..Ε είναι πως θα καταστεί προσβάσιμη 

η ηλεκτροκίνηση σε όλους τους πολίτες. 

Για την παροχή φορολογικών κινήτρων και την προσέλκυση επενδύσεων και φυσικών προσώπων με φορολογική 

κατοικία στο εξωτερικό μίλησε ο υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, 

Απόστολος Βεσυρόπουλος κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Όπως αποκάλυψε, ο υφυπουργός με τον νόμο 

4778/2001 που θεσπίστηκαν σαφείς κανόνες για τη σύσταση και λειτουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης 

οικογενειακής περιουσίας, τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα δείχνουν ποσά ύψους 9,4 εκατ. ευρώ με αιτήσεις 75 

επενδυτών και 23 συγγενών από 21 χώρες.  

Ηλεκτρονικά θα γίνεται η δήλωση φόρου μεταβίβασης για δωρεές και γονικές παροχές μέχρι το τέλος του έτους 

σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε μέσω του συνεδρίου ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος 

Πιτσιλής τονίζοντας ότι στις προθέσεις της ΑΑΔΕ είναι η επέκταση της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων εκτός 

από τις αγοραπωλησίες και για τις δωρεές και γονικές παροχές. Όσον αφορά τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης 

ακινήτων ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν αυξηθεί σημαντικά οι συναλλαγές στις συγκεκριμένες δηλώσεις. 

Παράλληλα, ο διοικητής περιέγραψε ότι στα άμεσα σχέδια τους είναι να εντάξουν στο ΕΣΠΑ, ένα έργο για τη 

διαχείριση για τη δημιουργία μητρώου-βάσης δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών.  

Για το θέμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο μίλησε ο γενικός 

γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος κατά τη διάρκεια 

του συνεδρίου δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι από τις αρχές του 2022 ξεκινά η σταδιακή υποχρεωτικότητα σε 

ορισμένους κλάδους. Επιπλέον έκανε γνωστό ότι μέσα στα επόμενα σχέδια προβλέπεται έργο ύψους 2 εκατ. ευρώ 

για την ενίσχυση της δυναμικότητας της γενικής γραμματείας.  

Στο θέμα των ESG ζητημάτων και πως αυτά συνδέονται με το φορολογικό κομμάτι αναφέρθηκε η πρόεδρος της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου τονίζοντας ότι είναι ένα θέμα που δεν έχει συζητηθεί μέχρι σήμερα. 

Παράλληλα, σχολίασε ως θετική την κίνηση της Ελλάδας να προχωρήσει στο θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης 

τονίζοντας ότι: “μέχρι σήμερα όπως είπε δεν υπάρχουν κοινοί ομοιόμορφοι κανόνες σε ευρωπαϊκό πλαίσιο για το 

συγκεκριμένο θέμα όμως οποιαδήποτε προσπάθεια κάνει κάθε χώρα αξιολογείται ως σημαντική”. 

Ιδιαίτερα διαδραστική και εποικοδομητική ήταν και η δεύτερη ημέρα του “17ου  Tax Forum Athens – Thessaloniki”. 

Για ένα συνολικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στο χώρο της δικαιοσύνης που επιχειρείται από πλευράς 

πολιτείας έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, με στόχο όπως είπε να εκσυγχρονιστεί. “Ο χώρος 

της δικαιοσύνης δεν αφορά αποκλειστικά μόνο τους δικαστές και τους δικηγόρους, αλλά ως πυλώνας της 

δημοκρατίας θα πρέπει να αφορά όλη την κοινωνία. Θα πρέπει να βγούμε από τα στερεότυπα και να δούμε ότι είναι 

αδήριτη ανάγκη τόσο για τον ρόλο της λειτουργίας της δικαιοσύνης, της κοινωνίας όσο και των πολιτών”, επεσήμανε 

ο υπουργός προσθέτοντας ό,τι “η δικαιοσύνη θα πρέπει λοιπόν να επαναρρυθμιστεί μέσα από ένα εκσυγχρονιστικό 

πρόγραμμα και πάνω σε αυτή τη κατεύθυνση εργαζόμαστε. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που η 

δικαιοσύνη θα λειτουργεί αποτελεσματικότερα αντιμετωπίζοντας τις παθογένειες και την ίδια ώρα να τονίσω, ότι η 

δικαιοσύνη συνεχίζει το βηματισμό της προς την ψηφιακή εποχή”. Όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και το πως 

αυτό μπορεί να αναβαθμίσει την ελληνική δικαιοσύνη ο ίδιος είπε πως “το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μία τρομερή 

ευκαιρία. Πρόκειται για μία μεγάλη πρόκληση, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντλήσουμε πόρους για την 

επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων με τις νέες δομές που θα δημιουργηθούν 

αλλά θα μας δώσει την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε και τις κτιριακές υποδομές”. Τέλος, ο υπουργός κατά τη διάρκεια 

της ομιλίας του αποκάλυψε μία ακόμη αλλαγή που προωθείται από το υπουργείο αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: 

“την επόμενη εβδομάδα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη θα παρουσιάσουμε το 

ηλεκτρονικό πινάκιο, που είναι μία μεγάλη τομή για τον χώρο της δικαιοσύνης”. 

Τα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη, R&D περιέγραψε μέσω του 

συνεδρίου ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας ενώ μίλησε και για την ενίσχυση των νεοφυών 

επιχειρήσεων. “Το Elevate Greece είναι το απαραίτητο εργαλείο της Πολιτείας για τη στοχευμένη υποστήριξη των 



νεοφυών επιχειρήσεων, προσφέροντας εξειδικευμένα κίνητρα και ευεργετήματα” είπε ο υπουργός προσθέτοντας 

ότι “τα οφέλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που εγγράφονται στο Elevate Greece προέρχονται τόσο από το δημόσιο 

όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, θεσπίσαμε τα βραβεία νεοφυούς επιχειρηματικότητας και δώσαμε 

χρηματικά έπαθλα ύψους 252 χιλ. ευρώ αλλά προσφέραμε και υπηρεσίες μέσω των υποστηρικτών των βραβείων 

στις επιχειρήσεις ύψους 250 χιλ. ευρώ”. Όσον αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους τεχνοβλαστούς, ο κ. Δήμας 

ανακοίνωσε ότι: “την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στην επιτροπή της Βουλής η νομοθετική διάταξη για την 

αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των τεχνοβλαστών των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων. 

Ευελπιστούμε ότι την μεθεπόμενη εβδομάδα θα περάσει από το κοινοβούλιο”. 

Την έντονη παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις τόνισε η γενική γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και 

Δημόσιας Περιουσίας, Αθηνά Καλύβα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι “παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις, 

έχουμε ισχυρές θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη προστασία των ελληνικών συμφερόντων και της οικονομίας της 

πατρίδας μας”. Παράλληλα, η κα Καλύβα μίλησε για το νέο πλαίσιο της διεθνούς φορολογικής μεταρρύθμισης, που 

έχει συγκεντρώσει τη στήριξη 134 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα, του Περιεκτικού Πλαισίου 

BEPS του ΟΟΣΑ και των G20. “Στόχος είναι να εφαρμοστεί ένα σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο δίκαιο και με 

διαφάνεια. Μη ξεχνάτε ότι η Ελλάδα είναι στο τραπέζι των παγκόσμιων συζητήσεων, γεγονός ιδιαιτέρως σημαντικό. 

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις ώστε να διαμορφωθούν πυλώνες για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της 

αειφορίας και του εθνικού φορολογικού συστήματος” πρόσθεσε η γενική γραμματέας. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση 

προσβλέπει σε άμεσα και έμμεσα πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα μας, από την προσέλκυση φορολογουμένων 

από το εξωτερικό, γεγονός που επεσήμανε και η κα Καλύβα περιγράφοντας το νέο νομοθετικό πλαίσιο που 

θεσμοθετήθηκε όσον αφορά τη λειτουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, family 

offices. “Μπορεί η Ελλάδα να γίνει φορολογική κατοικία. Τα κίνητρα που έχουν θεσμοθετηθεί έχουν μία ολιστική 

προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο καθώς με τα φορολογικά κίνητρα συμβάλλουμε σημαντικά στη 

προσπάθεια του braid gain. Ειδικά, στην ειδική φορολόγηση εργαζομένων ή ελεύθερων επαγγελματιών έχουν ήδη 

υποβληθεί 1.000 αιτήσεις”, κατέληξε η ίδια. 

Οι εργασίες του “17th Tax Forum Athens – Thessaloniki”, ολοκληρώθηκαν με την συζήτηση του υπουργού 

Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα με τον Πρόεδρο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαο 

Μπακατσέλο, για τα καίρια ζητήματα της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, ο  υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 

Σταϊκούρας παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα, επισημαίνοντας ότι αυτό ξετυλίγεται σε 

έξι στόχους. “Πρώτος στόχος είναι η υψηλή ανάπτυξη για το 2021, ακολουθεί η βελτίωση της ποιότητας του πλούτου 

από το 2021, τρίτος στόχος είναι η έξοδος από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας από το 2022 –ήδη συζητάμε 

αυτή την προοπτική-, και ακολουθούν η μείωση του όγκου των κόκκινων δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό, η 

δημοσιονομική πολιτική, η επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023 και η επίτευξη 

επενδυτικής βαθμίδας μέχρι το 2023” περιέγραψε ο υπουργός. Σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα για την 

προσέλκυση κατοίκων εξωτερικού και το κατά πόσο αυτά έχουν αποδώσει, ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 

“περίπου 70 επενδύσεις έχουν έρθει στην Ελλάδα, περίπου 250 συνταξιούχοι έχουν κάνει αίτηση για να 

δημιουργήσουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και πάνω από 1.000 νέοι άνθρωποι επέστρεψαν στην Ελλάδα”.  

Για τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε ότι “στόχος της αναμόρφωσης για τον ΕΝΦΙΑ είναι να 

πληρώσουν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακόμη χαμηλότερο το 2022, από τον ήδη μειωμένο”. Μάλιστα, ο ίδιος έδωσε 

και μία είδηση της τελευταίας στιγμής για την ανάκαμψη της χώρας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “η χώρα, η κοινωνία 

και η οικονομία τα έχει καταφέρει ικανοποιητικά. Η οικονομία θα έχει μία υψηλή ανάκαμψη το 2021, στη περιοχή 

του 7%, πολύ υψηλότερο ποσοστό από τις αρχικές εκτιμήσεις. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε αυτό 

συγκλίνουν όλοι οι διεθνείς φορείς, με τελευταία την ευρωπαϊκή επιτροπή, η οποία λέει κάτι ουσιαστικό. Λέει, ότι 

βελτιώνεται από το 2021 και μετά, η σύνθεση του πλούτου. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ενισχύονται πολύ 

περισσότερο από την κατανάλωση. Άρα αποκτά η ανάπτυξη στοιχεία βιωσιμότητας”. Για την πρόσβαση των 

επιχειρήσεων στο τραπεζικό δανεισμό, ο υπουργός υπογράμμισε: “Θεωρώ εφικτό, με τις κατάλληλες πολιτικές και 

κινήσεις από την αγορά και τις τράπεζες σε ένα χρόνο 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό”.  

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Οικονομικών κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι 

των επενδύσεων περιγράφοντας ότι “σύμφωνα με την ευρωπαϊκή επιτροπή, όχι του υπουργείου Οικονομικών, οι 

επενδύσεις το 2021 και το 2022 στην Ελλάδα θα είναι οι υψηλότερες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Οι, δε εξαγωγές 



θα είναι στο 8% το 2022 και το 2023 όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος θα είναι μηδέν. Άρα υψηλότερος πλούτος, 

καλύτερη σύνθεση του πλούτου, χαμηλότερη ανεργία η οποία θα συνεχίσει να μειώνεται, αντιμετώπιση των 

κόκκινων δανείων και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας”. Για το θέμα των αποκρατικοποιήσεων δήλωσε ότι 

“στοχεύουμε στην υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων και διαρθρωτικών αλλαγών. Θα ήθελα να μελετήσετε το χθεσινό 

κείμενο που είδε το φως της δημοσιότητας και είναι το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του ΚΥΣΟΙΠ για τις 

αποκρατικοποιήσεις του 2022. Πολλά μέλη σας μπορούν να βρουν εξαιρετικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία θα 

μπορούσαν να επενδύσουν. Μάλιστα, υπάρχει ήδη εξαιρετικό ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για υφιστάμενα περιουσιακά 

στοιχεία που είναι στο σχέδιο όπως είναι ο λιμένας στην Αλεξανδρούπολη”. Τέλος, ο υπουργός θέλησε να απευθύνει 

ένα μήνυμα και προς την ελληνική κοινωνία λέγοντας ότι: “στόχος είναι να συνεχίζουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις, όσο υπάρχουν οι κρίσεις, μιλάω σε πληθυντικό γιατί έχουμε δει τι περνάμε το τελευταίο διάστημα”. 

 

Media Partners: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Οικονομικός Ταχυδρόμος  

Event Page: https://www.amcham.gr/events/event/tax-forum-2021-athens-thessaloniki/ 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το “17th Tax Forum Athens – Thessaloniki” στα παρακάτω links:  

https://www.youtube.com/watch?v=kPhkB7qXKv0 

https://www.youtube.com/watch?v=BG_H3-XNASY 
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