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H PKF ΕΛΛΆΔΆΣ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ & ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 
ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΆ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΆΤΟΣ



Η PKF Ελλάδας προσφέρει για πάνω από 20 έτη τις υπηρεσίες της, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον και την επίτευξη της 
μέγιστης ικανοποίησης των πελατών και συνεργατών της. Για το λόγο αυτό, στοχεύει στην κάλυψη των συνολικών αναγκών 
τους με την παροχή ενιαίων υπηρεσιών.  

Στο πλαίσιο αυτό, η PKF Ελλάδας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι το πλέγμα ελεγκτικών, 
λογιστικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και εν γένει εταιρικών υπηρεσιών που παρέχει διευρύνθηκε και 
ενισχύθηκε με τη δημιουργία και στελέχωση νομικού τμήματος. 

Έτσι, οι πελάτες και συνεργάτες της PKF Ελλάδας θα είναι πλέον σε θέση να λαμβάνουν ενιαία και μη αντιφατική πληροφόρηση 
και εξυπηρέτηση σε κεντρική βάση για το σύνολο των εταιρικών και επιχειρηματικών τους υποθέσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

www.pkf.gr

•     Διεξαγωγή νομικών ελέγχων (due diligence)

•      Διεξαγωγή εταιρικών αναδιαρθρώσεων και 
συγκεντρώσεων (συγχωνεύσεις, εξαγορές, 
διασπάσεις και απορροφήσεις εταιρειών και 
ομίλων εταιρειών

•     Δικαστηριακή υποστήριξη εταιρειών και την 
υποστήριξη στη διαιτητική επίλυση διαφορών 
τους

•      Υποστήριξη ενώπιον της Επιτροπής 
Άνταγωνισμού

•     Συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και 
δικαστικών ενεργειών στο πλαίσιο αυτών

•      Σύσταση εταιρειών

•     Τήρηση των πρακτικών (Διοίκησης και Γενικών 
Συνελεύσεων) των εταιρειών

•     Λύση και εκκαθάριση εταιρειών

•      Προσφυγές και ανακοπές ενώπιον των 
διοικητικών αρχών και δικαστηρίων

•     Δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων (επισφαλειών, 
επίδικων κ.λπ)

•     Δίκαιο των συμβάσεων

•     Δίκαιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (GDPR)

Για μία ακόμη φορά, η PKF Ελλάδας, παραμένει πιστή στο στόχο της  
και δεσμεύεται προς όλους εσάς για την αδιάκοπη και ανεμπόδιστη συνέχιση  

της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών. 

Σας ευχαριστούμε για την μακροχρόνια εμπιστοσύνη σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την PKF: 

PKF Συμβουλευτική ΙΚΕ 

Λ. Κηφισίας 124, 
115 26 Άμπελόκηποι Άττικής 
Τηλ.: 210 7480600 
Fαx: 2107483600 
Εmail: athens@pkf.gr

Υπεύθυνη Νομικού Τμήματος
Ματίνα Ν. Παναγοπούλου
Δικηγόρος, LLM, LLM

Εmail: m.panagopoulou@pkf.com.gr


