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H Παπαστράτος, θυγατρική εταιρεία της Philip Morris International (PMI), κατέχει ηγετική θέση στην

παραγωγή και εμπορία προϊόντων καπνού στην Ελλάδα για εννέα δεκαετίες. Το 2017 μετασχηματίστηκε

ριζικά για την υλοποίηση του μεγάλου οράματος της PMI για έναν κόσμο απαλλαγμένο από το τσιγάρο.

Με μια επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, μετέτρεψε το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο σε μονάδα

αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το νέο, προϊόν δυνητικά μειωμένου

κινδύνου σε σχέση με το τσιγάρο, το IQOS, το πρώτο προϊόν της ΡΜΙ που θερμαίνει και δεν καίει τον

καπνό. Τον Ιούλιο του 2020 ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αδειοδότησε το

IQOS ως προϊόν διαφοροποιημένου κινδύνου. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, περίπου 12,7 εκατ.

ενήλικοι καπνιστές σε όλο τον κόσμο και περισσότεροι από 300.000 στην Ελλάδα είχαν επιλέξει τη νέα

τεχνολογία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της εταιρείας
στο www.papastratosmazi.gr

http://www.papastratosmazi.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/

https://saplegal.gr/


Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών,
εταιρικής στρατηγικής, συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά
γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο
τον κόσμο.

H EY λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1926. Η ΕΥ Ελλάδος διαθέτει γραφεία σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ εντάσσεται στην περιοχή της ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση

Ανατολή, Ινδία, Αφρική) και είναι μία από τις 31 χώρες που απαρτίζουν την

περιοχή της CESA (Kεντρική, Ανατολική, Νοτιοανατολική Ευρώπη & Κεντρική Ασία)

τη μεγαλύτερη περιοχή στην ΕΥ.

www.ey.com/el_gr

http://www.ey.com/el_gr


Η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, έχοντας έδρα στην Αθήνα, έχει εδραιωθεί ως κορυφαία εταιρεία παροχής νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
τυγχάνοντας ευρείας αναγνώρισης ιδίως για την αντιμετώπιση περίπλοκων και απαιτητικών υποθέσεων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1863 και σήμερα τελεί υπό την διαχείριση του διευθύνοντος εταίρου Κωνσταντίνου Λαμπαδάριου. Ανά τα χρόνια έχει εξελιχθεί από μια οικογενειακή

επιχείρηση σε μια εταιρεία σύγχρονη, με διεθνή πρακτική και με γνώμονα την επίλυση προβλημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της, ενώ παράλληλα διατηρεί τις

παραδοσιακές αξίες του σεβασμού, της ακεραιότητας και της παροχής προσωποποιημένων και ατομικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Η εταιρεία μας αποτελείται από πολλούς υψηλά καταρτισμένους εταίρους και μια ομάδα εξαιρετικά ικανών δικηγόρων και κατατάσσεται στις κορυφαίες ελληνικές δικηγορικές

εταιρείες σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται: στον τομέα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (M&A), στον Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό τομέα (Banking &

Finance), στη Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη Έργων (Project Finance), στον τομέα Επίλυσης Διαφορών (Litigation & Dispute Resolution), στον τομέα των Ακινήτων (Real Estate),

στον τομέα της Ενέργειας (Energy), στον τομέα της Κεφαλαιαγοράς (Capital Markets), στον τομέα της Τεχνολογίας, των Μέσων και Επικοινωνίας (TMT) και της Πνευματικής

Ιδιοκτησίας (Intellectual Property). Στο πλαίσιο της ανωτέρω δραστηριότητάς της, η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολλές σημαντικές συναλλαγές και

εμπορικές συμφωνίες που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως σε ιδιωτικοποιήσεις κρατικών οργανισμών κοινής ωφέλειας, σε σημαντικά έργα στον τομέα

της ενέργειας και των υποδομών, καθώς και σε υποθέσεις που αφορούν στο δίκαιο του διαδικτύου και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

https://www.lambadarioslaw.gr/

https://www.lambadarioslaw.gr/



