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Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δραστηριοποιούμαστε σε 146 χώρες και περιοχές και για το οικονομικό έτος 2020 απασχολήσαμε περίπου 227 000 άτομα, σε εταιρείες-μέλη

παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. H KPMG International Limited

είναι ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. H KPMG International Limited και οι σχετικές εταιρίες με αυτή δεν

παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες.

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 600 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.

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



Η Space Hellas είναι κορυφαίος System Integrator με διεθνή παρουσία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και της ασφάλειας. Η εταιρεία βρίσκεται στο
επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων από το 1985, προσφέροντας στην αγορά μια ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, τις οποίες
υποστηρίζει με ένα υπερσύγχρονο τεχνικό δίκτυο. Στόχος της εταιρείας είναι να δημιουργεί νέα δεδομένα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ διαθέτει υποκαταστήματα σε όλες τις μεγάλες Ελληνικές πόλεις και στην Κύπρο, θυγατρικές σε πέντε χώρες του
εξωτερικού και δραστηριότητες που εκτείνονται από την Ευρώπη έως και τη Μέση Ανατολή. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000.
Στην πολυετή πορεία της η Space Hellas, έχει συνάψει στρατηγικές συμφωνίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς τεχνολογικούς οίκους και έχει στο ενεργητικό της μια
εντυπωσιακή λίστα από ολοκληρωμένα σύνθετα έργα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η δέσμευσή της για συνεχή επένδυση στον χώρο της τεχνολογίας και στην
επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της, της προσφέρει ένα σημαντικό προβάδισμα στην αγορά και την τοποθετεί ανάμεσα στις πρώτες επιλογές, ενός διευρυμένου και
μακροχρόνια πιστού πελατολογίου.
Πάνω από 35 χρόνια, η Space Hellas επιβεβαιώνει συνεχώς τον κορυφαίο ρόλο της στην αγορά ICT, είτε πρόκειται για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση
σύνθετων υποδομών Πληροφορικής και Ασφάλειας, είτε για την υλοποίηση και ολοκλήρωση απαιτητικών έργων System Integration.
Η Space Hellas είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013, ISO 20000-1:2018 για το
Σύστημα Υπηρεσιών Διαχείρισης της Τεχνολογίας Πληροφοριών (IT Service Management System), ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
(Business Continuity Management System), ISO 45001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στο χώρο Εργασία, και εφαρμόζει Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο με το διεθνές πρότυπο ISO14001:2015.

www.space.gr 



Η Saplegal - Α.Σ Παπαδημητρίου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών κυρίως στο πεδίο του αστικού δικαίου, του
εμπορικού δικαίου καθώς και του δικαίου των επιχειρήσεων.
Η εταιρεία αποτελείται από μία δυναμική ομάδα δραστήριων δικηγόρων, με εκτενή εμπειρία και υψηλού επιπέδου κατάρτιση. Οι δικηγόροι της εταιρείας συνεργάζονται με
τους πελάτες, αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και παρέχουν ρεαλιστικές και δημιουργικές λύσεις προσαρμοσμένες σε αυτές, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν ότι ο χρόνος
είναι καθοριστικής σημασίας.
Το πεδίο εργασίας της εταιρείας περιλαμβάνει 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, Ιδρύματα, Κληρονομικό Σχεδιασμό & Διαδοχή, Ακίνητα & Επενδυτικά
Έργα, Εργατικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Ιατρικό Δίκαιο/Δίκαιο της Υγείας, 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.

https://saplegal.gr/



Η εταιρεία atc Ορκωτοί Ελεγκτές είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου MGI Worldwide, με έδρα τo Ηνωμένο Βασίλειο, στελεχώνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, Συμβούλους
Επιχειρήσεων και Φοροτεχνικούς, με εικοσαετή και πλέον επαγγελματική εμπειρία. Σταθερή μας προσήλωση είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με δυναμικές τεχνικές και
μεθόδους με σκοπό την υλοποίηση των στόχων των επιχειρήσεων, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Στόχος της atc είναι, η διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη των πελατών μας με την εφαρμογή νέων διαδικασιών και μεθόδων. Η atc αποτελεί μία διαφορετική πρόταση στην
αγορά. Εφαρμόζουμε νέες τεχνικές και μεθόδους, οι οποίες προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στις επιχειρήσεις. Αυτό που πραγματικά μας ξεχωρίζει είναι η εμπειρία των
πελατών μας, όταν συνεργάζονται με τους ανθρώπους της atc.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

https://atcaudit.gr/

• Ελεγκτικές Υπηρεσίες • Φορολογικές Υπηρεσίες • Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης • Υπηρεσίες Outsourcing

• Υπηρεσίες Reporting • Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου • Υπηρεσίες Κοστολόγησης • Payroll & HR



Στην LogisticsWay εδώ και 13 χρόνια εστιάζουμε αποκλειστικά στην παροχή μιας οικονομικά βιώσιμης αξίας στους πελάτες μας. Τους βοηθούμε να κατανοήσουν τις βαθύτερες 
αιτίες της ανεπάρκειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και να καθορίσουν μια στρατηγική μετασχηματισμού και έναν οδικό χάρτη για τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Έχουμε 
τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις δεξιότητες για να στηρίξουμε τους πελάτες μας από τις αρχικές τους ανάγκες έως τη βιώσιμη προσφορά αξίας στην επιχείρηση.
Ο ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισής μας είναι η διαχείριση αλλαγών και η εκπαίδευση, τα οποία είναι τα κλειδιά της επιτυχίας, γιατί πιστεύουμε ότι η τεχνολογία δεν είναι η 
μόνη απάντηση.
Ανακαλύψτε πώς η εξειδικευμένη μας ομάδα, μπορεί να υποστηρίξει τη βιώσιμη αλλαγή για να προσφέρει πραγματική αξία στην επιχείρησή σας με το επιχειρησιακό μοντέλο  
PEITHΩΣ .
Η P E I T H Ω S, ως ένας μηχανισμός Σκέψης όπως ακριβώς το έπραξαν οι αρχαίοι Έλληνες , χρησιμοποιώντας λογικά και πρακτικά επιχειρήματα και τεκμήρια. Αποτυπώνει 
σκέψεις, επιχειρήματα, γεγονότα, εμπειρικές αλήθειες και παραδείγματα, βοηθώντας να προσφέρουμε βέλτιστους τρόπους και πρακτικές, που μπορούν να εφαρμοστούν στον 
οργανισμό της κάθε επιχείρησης και να συνεισφέρουν σε πρακτικό επίπεδο στην βελτίωση της Αλυσίδας Εφοδιασμού και στην μείωση του κόστους λειτουργίας της κατά 30%.

https://www.logistics-way.gr/




