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18 Νοεμβρίου 2021 
 

Προς τον 

κύριο Δημήτριο Πανοζάχο 

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 

Ορθολογισμός A.E. 
 

Αξιότιμε κύριε Πανοζάχο, 
 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ευγενική χορηγία 

της ‘Ορθολογισμός Α.Ε.’ αλλά και για την προσωπική συμμετοχή σας ως ομιλητής στη 

θεματική ενότητα: “Taxation in succession of traditional Greek companies and its effect on 

creating credible economic entities“, του 17ου Tax Forum|Athens-Thessaloniki που 

διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στις 15-16 Νοεμβρίου, στα 

ξενοδοχεία Grand Hyatt στην Αθήνα και The MΕΤ στη Θεσσαλονίκη. 
 

Με βάση τις εκτιμήσεις του εξαιρετικά διευρυμένου και απαιτητικού κοινού του Tax Forum που 

παρακολούθησε την εκδήλωση διαδικτυακά ή δια ζώσης, η επιτυχία του Συνεδρίου εύλογα 

κρίθηκε απολύτως επιτυχής από κάθε άποψη, δικαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες των 

οργανωτών, των διακεκριμένων συμμετεχόντων και των χορηγών. 
 

Σας ευχαριστούμε και πάλι και θα θέλαμε να σημειώσετε ότι η συμμετοχή σας έχει προσθέσει 

αξία και κύρος στα συμπεράσματα του Tax Forum. Ευχόμαστε να ήταν και για εσάς μια 

εποικοδομητική εμπειρία και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας 

φιλοξενήσουμε σε μελλοντικές μας εκδηλώσεις. Σταθερός στόχος του Ελληνο-Αμερικανικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Φορολογικής του Επιτροπής, είναι να τοποθετούν τα 

ζητήματα της φορολογίας που απασχολούν τις επιχειρήσεις και την οικονομία στην καρδιά του 

δημόσιου διαλόγου.  
 

Με τη δέσμευση για μια συνεχή και επιτυχημένη παρουσία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις-μέλη του, σας 

ευχαριστούμε και πάλι για τη συνεχή υποστήριξή σας. 
 

Πληροφορίες και πρόσθετο υλικό από το 17th Tax Forum μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

  

 
 

Νικόλαος Μπακατσέλος Νικόλαος Τσαβδάρογλου 

Πρόεδρος  Συντονιστής Βορείου Ελλάδος 
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