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Δελτίο Τύπου
Το μεγάλο δίλημμα των εφοπλιστών για μεταφορά της έδρας τους στο
εξωτερικό στο επίκεντρο του 17ου συνεδρίου Annual Marine Money Greek
Ship Finance Forum
Η Deloitte χορηγός του Annual Marine Money Greek Ship Finance Forum
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015 – Να μείνω ή να φύγω είναι ο τίτλος μιας εκ των βασικών
συζητήσεων του 17ου συνεδρίου Annual Marine Money Greek Ship Finance Forum, του οποίου
χορηγός είναι η Deloitte. Εκπροσωπώντας τη Deloitte, ο κ. Θωμάς Λεβέντης, Partner στο
τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της Deloitte θα συντονίσει την συζήτηση στην οποία θα
συμμετέχουν σημαντικά στελέχη ελληνικών ναυτιλιακών, νομικών εταιριών και τραπεζών ο κ.
Ηρακλής Προκοπάκης, COO της Danaos Corporation, ο κ. Γεώργιος Παλαιοκρασσάς, Partner
της Watson, Farley & Williams, ο κ. Γιώργος Γουρδομιχάλης, CEΟ της Blue Wall Shipping
Limited, ο κ. Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Senior Vice President της Aegean Baltic Bank και
ο κ. Nigel Lowry, ανταποκριτής της Lloyd’s List στην Αθήνα.
Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στo δίλημμα με το οποίο ήρθαν αντιμέτωποι οι Έλληνες
εφοπλιστές μετά τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων στις τράπεζες και το ευρύτερο κλίμα
οικονομικής αβεβαιότητας της χώρας. Θα παρουσιαστούν οι λόγοι που θα ενθάρρυναν τους
Έλληνες εφοπλιστές να προχωρήσουν σε μεταφορά της έδρας των εταιριών τους στο
εξωτερικό, καθώς και οι παράγοντες που τους κρατούν στην Ελλάδα.
Το Annual Marine Money Greek Ship Finance Forum θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14
Οκτωβρίου στο Athens Ledra Hotel.
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Σχετικά με τη Deloitte στην Ελλάδα
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής
Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι
νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte
Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των
εταιριών-μελών της.
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. Με ένα
παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και
περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο
πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από 200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται
να γίνουν πρότυπα αριστείας.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές
(audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης
Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές
(consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.»
λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 550 άτομα προσωπικό και
γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους
κυρίαρχους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του
βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης
περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι
περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού,
βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα.
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