


























































SPONSORS



Με 50 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, παρέχουμε μέσω 4 εταιρειών, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Απασχολούμε στα γραφεία μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη περισσότερα από 700 άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με σημαντική και 
εξειδικευμένη εμπειρία. Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 27001:2013 και ISO 9001:2015 ενώ παράλληλα διαθέτουμε και 

εσωτερικό Διεθνές Σύστημα Ποιότητας καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργων που 
αναλαμβάνουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες:
KPMG στην Ελλάδα - KPMG Greece (home.kpmg)

https://home.kpmg/gr/el/home.html


Η Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών κυρίως στο πεδίο του αστικού & του εμπορικού 
δικαίου καθώς και του δικαίου των επιχειρήσεων. Συνδυάζοντας νομική κατάρτιση και γνώση του σύγχρονου επιχειρηματικού γίγνεσθαι, παρέχουμε δημιουργικές και αποτελεσματικές 

λύσεις για τους πελάτες μας. Το πεδίο εργασίας της εταιρείας περιλαμβάνει κυρίως τους εξής τομείς: 
Δικαστική Επίλυση Αστικών & Εμπορικών Διαφορών, Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, 

Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Private Equity & Venture Capital), Χρηματοοικονομικό Δίκαιο & Κεφαλαιαγορά, Τραπεζικό & Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Ναυτιλιακό Δίκαιο, 
Πτωχευτικό Δίκαιο & Δίκαιο Αναδιάρθρωσης, Κληρονομικό Σχεδιασμό & Διαδοχή, Ακίνητα, Εργατικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Πνευματική Ιδιοκτησία/Προσωπικά Δεδομένα. 
Επιπροσθέτως, οι εταίροι και οι συνεργάτες της εταιρείας δραστηριοποιούνται σε πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες, που περιλαμβάνουν τη δημοσίευση νομικών άρθρων,

συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και συμμετοχή ως ομιλητές σε συνέδρια και Ελληνικά ή διεθνή fora. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
A.S. Papadimitriou & Partners (saplegal.gr)

https://saplegal.gr/
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