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Διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που οδηγούν στον δρόμο της 
ανάπτυξης 

Η ΣΟΛ Crowe μεγάλος χορηγός στο 11o Συνέδριο Thessaloniki Tax Forum 
Το Συνέδριο “Thessaloniki Tax Forum” πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο “The Met” 
στη Θεσσαλονίκη από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη Φορολογική του Επιτροπή 

Για 11η συνεχή χρονιά επιτυχούς διοργάνωσης, το Τhessaloniki Tax Forum αποτελεί την κορυφαία 
εκδήλωση φορολογικού περιεχομένου στη Βόρειο Ελλάδα. Με άξονα τον τίτλο του Συνεδρίου 
«Φορολογία και Οικονομική Ανάπτυξη με κλειδί την ψηφιακή ωριμότητα» αναλύθηκαν τα πιο 
κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την επιχειρηματικότητα. Το Συνέδριο 
φιλοξένησε εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας, εξειδικευμένους συμβούλους, στελέχη 
επιχειρήσεων, καθώς και στελέχη της αρμόδιας πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας της χώρας. 
Μεγάλος Χορηγός του Tax Forum ήταν η ΣΟΛ Crowe, συμμετέχοντας στη θεματική “Φορολογική 
Συνείδηση και Συμμόρφωση- Βήμα στην Ανάπτυξη” με τον Γιώργο Σταματίου, Αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου, να τοποθετείται στην ομιλία του με θέμα “Φορολογικό Πιστοποιητικό. 
Σκοπιμότητα και Εφαρμογή”. 

ΣΟΛ Crowe και HumanRights360 αποτελούν τους Fund Operators των Προγραμμάτων 
«Ανάπτυξη και Μείωση των Οικονομικών Ανισοτήτων» & «Άσυλο και Μετανάστευση» 
Η Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στο σύγχρονο Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού, Καινοτομίας του Δήμου 
Αθηναίων, Σεράφειο 

Ο Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΣΟΛ Crowe, κ. Χαρίλαος Φαλτσέτας, παρουσίασε 
τον ρόλο και τη σημασία της εταιρείας ως Fund Operator των Προγραμμάτων «Ανάπτυξη και 
Μείωση των Οικονομικών Ανισοτήτων» & «Άσυλο και Μετανάστευση» που χρηματοδοτούνται από 
τον Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην Ελλάδα – EEA Grants Greece (2019-
2024). Σκοπός των προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και η 
διασφάλιση της λειτουργίας του εθνικού συστήματος ασύλου και μετανάστευσης. 

Χρυσός Χορηγός η ΣΟΛ Crowe στο SME Networking Event 
Η CNL Capital γιόρτασε τα 5 χρόνια λειτουργίας της, οργανώνοντας ένα Networking Event για τις εταιρείες που 
απαρτίζουν το «οικοσύστημά» της. 

Στο κεντρικό πάνελ της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν εμπειρίες και ιστορίες των εταιρειών από την 
προσπάθειά τους να αναπτυχθούν μεσούσης της οικονομικής  κρίσης στη χώρα, ενώ σε ξεχωριστό 
πάνελ παρουσίασαν υπηρεσίες που μπορεί να συντελέσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη των Μμε. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Crowe, κ. Παναγιώτης Αλαμάνος, 
καθώς και στελέχη της εταιρείας, συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα «Κλειδιά για την Ανάπτυξη 
και τη Χρηματοδότηση των ΜΜΕ». Ο κ. Αλαμάνος ανέλυσε τις παρεμβάσεις και τις βελτιώσεις 
που αναμένονται για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επισημαίνοντας τα κενά που 
εντοπίζονται κυρίως στις διαδικασίες λήψης και υλοποίησης στρατηγικών αποφάσεων. 

Ημερίδα με κεντρικό θέμα την Εταιρική Διακυβέρνηση διοργανώθηκε από το 
Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΣΟΛ Crowe και 
την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

Το έντονο ενδιαφέρον των Διοικήσεων και των Ανεξάρτητων Επιτροπών Ελέγχου των εισηγμένων 
εταιρειών να κατανοήσουν και να πληροφορηθούν για την ορθή εφαρμογή, το πλαίσιο και τις νέες 
απαιτήσεις του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης αποτέλεσαν τα κύριο πλαίσιο συζήτησης 
της εκδήλωσης. Η ημερίδα για την εταιρική διακυβέρνηση φιλοξένησε πλήθος συμμετεχόντων 
και αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία να αναλυθούν εκτενώς επιμέρους θέματα από τα στελέχη 
της ΣΟΛ Crowe, κ. Σταμάτη Δρίτσα, Deputy Managing Director, Advisory Services, κα. Ειρήνη 
Ι. Παπαδοπούλου, Partner, Audit & Μέλος του Risk Management Committee, και κ. Σπύρο 
Καψοκαβάδη, Director, Risk Advisory Services.

Στο ετήσιο Συνέδριο του  Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών με θέμα «Ex-
pect the Unexpected» 
Παρουσία της ΣΟΛ Crowe ως Silver Sponsor

Το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με 
κορυφαία στελέχη από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επικεντρώθηκε στην ανάγκη συνεργασίας 
μεταξύ εσωτερικών και ανεξάρτητων ελεγκτών, καθώς και στον ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου 
στην ανίχνευση κινδύνων και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τον κ. Σταμάτη 
Δρίτσα, η εφαρμογή μιας επαρκούς και αποτελεσματικής διαδικασίας λογοδοσίας στο πλαίσιο 
της εταιρικής διακυβέρνησης μιας οντότητας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και την ορθολογική 
χρήση των ανθρώπινων πόρων, του χρόνου και του κόστους του ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών 
και των ανεξάρτητων ελεγκτών των οικονομικών καταστάσεων χρειάζεται να αποτελεί θέμα στην 
agenda της συζήτησης μεταξύ των ανεξάρτητων ελεγκτών των οικονομικών καταστάσεων με 
την Επιτροπή Ελέγχου σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων και το σχεδιασμό του ελέγχου των 
οικονομικών καταστάσεων. 

Κάθε κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει την δική της σφραγίδα «φοροελαφρύνσεων», ιδιαίτερα στη 
μεσαία τάξη, προσβλέποντας ταυτόχρονα στην διαμόρφωση  ευνοϊκότερου περιβάλλοντος  
για το επιχειρείν. Το πολυαναμενόμενο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στην 
Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις  επόμενες ημέρες, βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας 
συζήτησης και όχι τυχαία. Μελετώντας τις διατάξεις του σχεδίου νόμου εντοπίσαμε αυτές που 
θεωρούμε πιο σημαντικές ότι θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Αντώνης Πολυχρονίδης 
Director, HR Advisory Services

Πόσο σημαντικό είναι να εδραιώνονται οι 
στρατηγικές Ανθρώπινου Δυναμικού με 
τους γενικούς επιχειρηματικούς στόχους 
μιας εταιρείας;

Η απάντηση μάλλον μοιάζει αυτονόητη αλλά όχι 
απαραίτητα εύκολη στην υλοποίηση της. Το βασικό 
ζητούμενο είναι το κατά πόσο υπάρχει κουλτούρα να 
σχεδιάζονται οι στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού 
σε ίδιους χρόνους με τον γενικό στρατηγικό σχεδιασμό 
μιας εταιρείας. Πολλές φορές δίνεται η εντύπωση πως 
υπάρχει μια αναντιστοιχία τόσο σε ρυθμό όσο και σε 
εύρος στρατηγικών παρεμβάσεων που άπτονται του 

Αύξηση φορολογικών εσόδων από το κράτος του Γιώργου Σταματίου.

Λογιστική κατάταξη και αποτίμηση των κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων του 
Διονύση Παπαγεωργακόπουλου.

Νέος αναπτυξιακός νόμος με βασικό ζήτημα την προσέλκυση νέων μεγάλων επενδύσεων 
στην Ελλάδα του Παναγιώτη Αλαμάνου.

Λογιστική για τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια του Σταμάτη Δρίτσα.

Λογιστικός και Φορολογικός Ισολογισμός του Δημήτρη Κακούρα.

Αρχή Διαχείρισης Κινδύνων και Οικονομικές Καταστάσεις του Σπύρου Καψοκαβάδη.

Η ΣΟΛ, η μεγαλύτερη εταιρεία ορκωτών λογιστών στην Ελλάδα κινείται συνεχώς, μαζί με τους 
περισσότερους από τους 4.000 και πλέον πελάτες που συνεργάζεται κάθε χρόνο. Οι δράσεις της 
ΣΟΛ κάθε μήνα ενσωματώνουν, πέρα από την λειτουργία της, νέες συνεργασίες, αρθρογραφία για 
οικονομικά ζητήματα επικαιρότητας, παρουσία στελεχών της σε συνέδρια και οικονομικά φόρουμ 
καθώς και δράσεις που υλοποιούν την βασική της κατεύθυνση για κοινωνική υπευθυνότητα. 
Μέρος αυτής της δραστηριότητάς μας καταγράφεται στο νέο Newsletter έτσι ώστε να έχετε τη 
δυνατότητα να ενημερώνεστε κάθε μήνα για τις εξελίξεις της ΣΟΛ.
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Ανάβαση στον Όλυμπο 

Πεζοπορία στον Όλυμπο πραγματοποίησε 
η ομάδα της ΣΟΛ Crowe. Η επιχείρηση 
ανάβασης στο βουνό του Ολύμπου 
φανερώνει κάτι από τον τρόπο σκέψης και 
δράσης της εταιρείας, κατακτώντας μικρές 
κορυφές με τη δυναμική της ομάδας. Όλοι 
μαζί κατάφεραν να φτάσουν ψηλά και να 
κυματίσουν τη σημαία, έχοντας επιτύχει τον 
στόχο τους.  

ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο σχεδιασμός του που επιθυμείς να πας και με ποιο τρόπο, δεν θα πρέπει 
να «περιορίζεται» μόνο στο που θα βρεθούν επενδυτές, που θα εστιάσεις στην έρευνα, σε ποιες 
αγορές θέλεις να επεκταθείς ή με πόσα ISO θα πιστοποιηθείς ως εταιρεία, αλλά και με ποιους 
ανθρώπους θα τα κάνεις όλα αυτά, πως θα τους εμπνεύσεις, πως θα τους προετοιμάσεις, τι θα 
τους προσφέρεις και κυρίως τι πλαίσιο θα δημιουργήσεις για να υποστηρίξουν το όποιο εγχείρημα. 

Ποιες είναι οι πιο βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις σήμερα, υπό το πρίσμα του Ανθρώπινου Δυναμικού;

Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση, είναι να διαχειριστούν με σοβαρότητα και ειλικρίνεια τη 
μετάβαση από μια 10ετή περίοδο που κυριάρχησε η λογική του “employers market” σε μια περίοδο 
που η αγορά «ανοίγει» σταδιακά, και τόσο η διακράτηση όσο και η εύρεση  ικανών ανθρώπων, 
θα ανέβει στα σκαλοπάτια των προτεραιοτήτων της επιχειρησιακής ατζέντας. Το κλασικό βέβαια 
αντεπιχείρημα είναι ότι «ουδείς αναντικατάστατος», αλλά θα μου επιτρέψετε με όλο το σεβασμό 
να επιχειρηματολογήσω με δύο κλασικές λαϊκές ρήσεις της εμπορικής αγοράς, που δεν είναι 
άλλες από τις «ότι πληρώνεις παίρνεις» και «τα εργαλεία κάνουν το μάστορα». 

Πως κρίνετε σήμερα, την ανάγκη των εταιρειών να επενδύσουν σε μια τέτοια 
υπηρεσία;

Αν υποθέσουμε ότι οι βασικές περιοχές ενδιαφέροντος μιας εταιρείας σε σχέση με το ανθρώπινο 
δυναμικό είναι η προσέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξή του, τότε θα χρειαστεί να υιοθετεί ένας 
διαφορετικός τρόπος σκέψης ώστε τέτοιου είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες να θεωρούνται 
περισσότερο επένδυση και όχι κόστος. Ευθύνη σημαντική από τη μεριά των παρόχων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, είναι να κερδίσουν πρώτα το σεβασμό και την εμπιστοσύνη των 
επιχειρηματιών και κατόπιν να προσφέρουν ρεαλιστικές και σοβαρές προτάσεις, φροντίζοντας 
παράλληλα να μη μείνουν στα συρτάρια αλλά να αξιοποιηθούν σύμφωνα με τους σκοπούς που 
αρχικά σχεδιάστηκαν. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, η επένδυση στους 
ανθρώπους τους είναι μια «εκ των ων ουκ άνευ» επιλογή. 

The Art of Smart 2019

Η παγκόσμια έρευνα της Crowe αποκαλύπτει τα σημεία - κλειδιά για την 
επιτυχημένη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

• Η διαφορετικότητα  οδηγεί σε έξυπνες αποφάσεις και εκρηκτικές επιδόσεις
• Το ρίσκο προωθεί τις τολμηρές αποφάσεις και την καινοτομία
• Η βιοτεχνολογία θέτει τα πρότυπα για την έξυπνη λήψη αποφάσεων

Η ετήσια έρευνα της Crowe Global «The Art of Smart» αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μελέτη της 
επιχειρηματικής λήψης αποφάσεων στον κόσμο. Σκοπός της έρευνας, η οποία δημοσιεύτηκε στα 
τέλη Οκτωβρίου του 2019, ήταν να εξετάσει τα χαρακτηριστικά των ποιοτικών αποφάσεων υπό 
το πρίσμα της επιτυχημένης  επιχειρηματικής απόδοσης, διερευνώντας τέσσερις στρατηγικούς 
δείκτες: την Ανάπτυξη, τη Διαφορετικότητα, την Τόλμη και την Καινοτομία - προκειμένου να 
προσφέρει πληροφορίες και ιδέες στους CEOs και τους ηγέτες των επιχειρήσεων σχετικά με τον 
τρόπο λήψης βέλτιστων αποφάσεων. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Φωκ. Νέγρη 3 - 112 57 Αθηνα / Τ: 210 8691100 / F: 210 8617328 - 210 8618016 / E: solcrowe@solcrowe.gr
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