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Σύμβουλοι ελληνογερμανικά και διεθνή νομικά και επιχειρηματικά 

Ως εταιρεία εξειδικευμένων νομικών συμβούλων με έδρα την Θεσσαλονίκη, η  KPAG δραστηριοποιείται στα 
ελληνογερμανικά και διεθνή νομικά ζητήματα από το 1992. Λόγω της εξειδίκευσής μας σε διεθνείς νομικές υποθέσεις, 
εγγυώμαστε 

Δικηγορική εταιρία KPAG έτος ίδρυσης 1992
Δικηγόροι - Φοροτεχνικοί - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Μόναχο

- βέλτιστες συνθήκες παροχής συμβουλών και συνοδείας των πελατών μας κατά την επένδυσή τους
στην Ελλάδα ή στη Γερμανία  και προσφέρουμε
- τις αναγκαίες δομές για την αποτελεσματική και επιτυχή επίλυση ελληνικών και διεθνών νομικών υποθέσεων. 

Η εμπειρία μας στις διεθνείς συναλλαγές εξασφαλίζει σιγουριά για τα εγχειρήματά σας και εγγυάται επιτυχή 
χειρισμό των διεθνών  νομικών σας υποθέσεων

Ό,τι ανήκει από κοινού αναπτύσσεται από κοινού, ωστόσο η διαρκώς αναπτυσσόμενη εσωτερική αγορά της ΕΕ 
αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα μια μη εναρμονισμένη, ακόμη, κατάσταση σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας και νομικών 
ιδιαιτεροτήτων στον ευρύ κύκλο των κρατών μελών. Μέχρι σήμερα, μόνο οι μεγάλοι όμιλοι και επιχειρήσεις έπρεπε να 
κατέχουν τις εκάστοτε τοπικές ιδιαιτερότητες. Ωστόσο, συνεχώς αυξάνονται - λόγω των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά 
της ΕΕ - και οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με τα διαφορετικά νομικά συστήματα και τις 
τοπικές εθνικές ιδιαιτερότητες των κρατών στα οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν.

Κατά την επέκταση μιας επιχείρησης στο εξωτερικό είναι αναγκαία η ύπαρξη συμβούλων με εξειδικευμένες γνώσεις στα 
διεθνή νομικά θέματα, από την αρχική νομική κατάστρωση έως και την εκτέλεση του εγχειρήματος, ώστε αυτό να τεθεί σε 
σωστές βάσεις εξαρχής. Οι εσφαλμένες βάσεις κατά τον σχεδιασμό του εγχειρήματος μπορούν να καθυστερήσουν και 
δυσκολέψουν σημαντικά την ολοκλήρωσή του. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές λόγω άγνοιας των ιδιαιτεροτήτων κάθε 
χώρας. Για την αξιόπιστη παροχή συμβουλών σε τέτοια διεθνή επιχειρηματικά εγχειρήματα είναι ιδιαίτερα σημαντική η 
κατανόηση των προσδοκιών του εντολέα, που θα πρέπει να εναρμονιστούν με τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Μόνο με ένα 
σχέδιο δουλεμένο μ' αυτόν τρόπο είναι δυνατόν να αποκτήσει ο εντολέας μια εικόνα περί του εφικτού και των 
ιδιαιτεροτήτων του εγχειρήματός του, ώστε να αποφευχθούν εξαρχής σφάλματα.

Επίσης, υπάρχει και στην περίπτωση μιας δικαστικής διαμάχης στο εξωτερικό ή μιας διεθνούς κληρονομικής υπόθεσης η 
αναγκαιότητα ελαχιστοποίησης των δυσκολιών και των κινδύνων μιας δικαστικής διαδικασίας στο εξωτερικό μέσω 
αξιόπιστων και εμπείρων δικηγόρων. 

Η KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες δικηγορική εταιρία είναι μια από τις πρώτες δικηγορικές εταιρίες που έχουν εξειδικευτεί 
στην παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν στο εξωτερικό. Επί τη βάσει της γνώσης 
διαφόρων νομικών συστημάτων και διαφορετικών πολιτισμών, η KPAG είναι σε θέση να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες 
και υπερεθνικές συμβουλές ως καθολικός νομικός και επιχειρησιακός σύμβουλος στην Ελλάδα.

Κατά την επέκταση της επιχείρησής σας απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σε διεθνή θέματα, από τον νομικό σχεδιασμό 
έως και την υλοποίηση του σχεδίου. Οι εντολείς μας επωφελούνται από την εξειδίκευση ενός εκάστου δικηγόρου μας, αλλά 
και από την πολυετή εμπειρία ολόκληρης της ομάδας μας από Έλληνες και Γερμανούς δικηγόρους σε διεθνείς νομικές 
υποθέσεις. Η KPAG δικηγορική εταιρία, ως μία από τις πρώτες δικηγορικές εταιρίες στην Ελλάδα, έχει επικεντρώσει την 
προσοχή της στην συνεχή και εξειδικευμένη νομική συμβουλή επιχειρήσεων σε υποθέσεις με αλλοδαπό χαρακτήρα.



Γραφεία στη Θεσσαλονίκη, παραρτήματα στην Αθήνα και στο Μόναχο, διεθνές δίκτυο δικηγόρων

Με την κεντρική μας έδρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και δύο παραρτήματα στην Αθήνα και το Μόναχο, η KPAG Κοσμίδης & 
Συνεργάτες διαθέτει δομές που δίνουν τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και τη Γερμανία. 
Διά της συνεργασίας μας με την WirtschaftsTreuhand GmbH από την Στουτγκάρδη, μπορούμε να προσφέρουμε επιπλέον 
στη Γερμανία φοροτεχνικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών. Διαθέτουμε δε διεθνή παρουσία μέσω 
συμμετοχής μας σε διεθνή δίκτυα συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό είναι η KPAG εις θέσιν να χειρίζεται με ευκολία 
επιχειρηματικά εγχειρήματα και νομικές υποθέσεις σε τοπικό επίπεδο και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο, είτε απαιτείται η 
συμβουλή ενός δικηγόρου, ή για ένα πιο σύνθετο αντικείμενο απαιτείται μια ολόκληρη ομάδα δικηγόρων, φοροτεχνών, 
ορκωτών ελεγκτών, συμβούλων επιδοτήσεων, συμβολαιογράφων ή λοιπών παρόχων υπηρεσιών στην Γερμανία ή στην 
Ελλάδα.   

Η KPAG απασχολεί μια μεγάλη ομάδα από δικηγόρους (partners και συνεργάτες) και προσωπικό
γραφείου  

Διαθέτουμε δικηγόρους με ικανότητα παράστασης στα γερμανικά και ελληνικά δικαστήρια.  

Οι περισσότεροι συνεργάτες της KPAG μιλούν αγγλικά και γερμανικά, κάποιοι και ως μητρική γλώσσα.  

Η KPAG Κοσμίδης και Συνεργάτες είναι μια δικηγορική εταιρία ελληνικού δικαίου, καταχωρημένη στο μητρώο
 δικηγορικών εταιριών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με αριθμό 90010. 

Επενδύοντας στο εξωτερικό

Η εμπειρία κατά την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις στο 
εξωτερικό έχει δείξει ότι η παροχή συμβουλών από 
δικηγόρους, ορκωτούς ελεγκτές και φοροτεχνικούς από κοινού 
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και σημαντικά οφέλη. 
Έχουμε χτίσει, με τα χρόνια, ένα δίκτυο στο οποίο ανήκουν:

Είμαστε έτσι σε θέση να προσφέρουμε γρήγορες, πρακτικές 
και αποτελεσματικές λύσεις για όλες τις εταιρικές υποθέσεις 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Συμβολαιογράφοι
Ορκωτοί ελεγκτές
Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Σύμβουλοι επιδοτήσεων
Μηχανικοί
Πραγματογνώμονες
Μεσίτες ακινήτων
Εθνικά και διεθνή δίκτυα δικηγόρων και λογιστών
Τεχνικοί IT

H δικηγορική εταιρία και οι συνεργάτες της

Οικειότητα με περισσότερα νομικά συστήματα και κουλτούρες

‘Ολοι οι συνεργάτες της KPAG χαρακτηρίζονται από τη διαμονή τους σε περισσότερες χώρες. Το στοιχείο αυτό 
χρησιμοποιούμε για την βάση της παροχής υπηρεσιών μας: για να μπορούμε να παρέχουμε στην επιχείρησή σας τις 
κατάλληλες λύσεις για όλα τα νομικά θέματα μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού. Ενώνουμε τα διαφορετικά νομικά συστήματα 
από το 1992, μαζί με τους συνεργάτες μας σε ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας.

Ικανότητα παράστασης στα ελληνικά και γερμανικά δικαστήρια 

Οι δικηγόροι μας έχουν ειδικές ικανότητες ώστε να χειρίζονται υποθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό: 



Αβραάμ Κοσμίδης
Δικηγόρος, με άδεια παράστασης ενώπιον των 
ελληνικών και γερμανικών δικαστηρίων, Senior Partner 

Προσωπικά στοιχεία: 
Γεννήθηκε το 1960 στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 

Διορισμοί: 
Παρ' Αρείω Πάγω στην Ελλάδα, παρ' Εφέταις στη Γερμανία 

Αρμόδιοι Δικηγορικοί Σύλλογοι: 
Δικηγορικός Σύλλογος Στουττγκάρδης και Θεσσαλονίκης

Σπουδές: 
Σπουδές νομικής στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης 
(Γερμανία) εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου (2. 
Staatsexamen στη Στουτγκάρδη της Γερμανίας) 

Γλώσσες: 
Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά 

Τιμητικές θέσεις: 
1996 - 2000 μέλος της Επιτροπής Αλλοδαπών του Δήμου 
της Στουτγκάρδης  

Τομείς δραστηριότητας: 
Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Συγχωνεύσεις & 
Εξαγορές, ίδρυση εταιριών

Θεμιστοκλής Τοσουνίδης
Δικηγόρος παρ’εφέταις - Θεσσαλονίκη,
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Προσωπικά στοιχεία: 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) 

Διορισμοί: 
Δικηγόρος παρ’ εφέταις – Θεσσαλονίκη, 
δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Αρμόδιοι Δικηγορικοί Σύλλογοι: 
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 

Σπουδές: 
Σπουδές νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, LL.M. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο  

Γλώσσες: 
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά 

Τομείς δραστηριότητας: 
Δίκαιο συμβάσεων, Μισθώσεις, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο 
Εμπορικών Αντιπροσώπων, Πνευματική Ιδιοκτησία, 
Ακίνητα, Κληρονομικό Δίκαιο

Προφίλ των συνεργατών της έδρας μας στη Θεσσαλονίκη



Άρης Καψάλης
Δικηγόρος, εταίρος

Προσωπικά δεδομένα: 
Γεννήθηκε στο Neustadt - Ανόβερο (Γερμανία) 

Διορισμοί: 
Διορισμένος στα ελληνικά και γερμανικά δικαστήρια 

Αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος: 
Δικηγορικοί Σύλλογοι Αννοβέρου και Θεσσαλονίκης 

Σπουδές: 
Σπουδές νομικής στο πανεπιστήμιο του Αννοβέρου, 
δικηγόρος Αννοβέρου 

Γλώσσες: 
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά

Τομείς δραστηριότητας: 
Eταιρικό δίκαιο, Διεθνές ιδιωτικό δίκαιο, Δίκαιο ενέργειας 

Μάρθα Σπαθάρα
Δικηγόρος

Προσωπικά στοιχεία: 
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Διορισμοί: 
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος: 
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 

Σπουδές: 
Σπουδές νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, LL.M. Bristol (εμπορικό δίκαιο) 

Γλώσσες: 
Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά 

Τομείς δραστηριότητας: 
Εμπορικό δίκαιο, Εταιρικό δίκαιο, Είσπραξη απαιτήσεων  



Γεωργία Παπαλιάγκα
Δικηγόρος

Προσωπικά Στοιχεία:
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη

Διορισμοί:
Δικηγόρος παρ’εφάταις Θεσσαλονίκη

Αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος:
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Σπουδές:
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κομοτηνής.

Γλώσσες:
Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Τομείς Δραστηριότητας:
Αστικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο, Είσπραξη απαιτήσεων.

Φώτης Φίλιος
Δικηγόρος

Προσωπικά Στοιχεία:
Γεννήθηκε στο Kirchheim u. Teck / Γερμανία

Διορισμοί:
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος:
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Σπουδές :
Πτυχιούχος Νομικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ)

Γλώσσες:
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά

Τομείς Δραστηριότητας:
Δίκαιο Συμβάσεων, Διεθνές ιδιωτικό Δίκαιο, Εισπράξεις 
οφειλών.

Νάντια Παπακώστα
Δικηγόρος

Προσωπικά στοιχεία: 
Γεννήθηκε στη Νυρεμβέργη, Γερμανία 

Διορισμοί: 
Δικηγόρος παρ' εφέταις

Αρμόδιος Δικηγορικός Σύλλογος:  
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 

Σπουδές: 
Σπουδές νομικής στην Αθήνα  

Γλώσσες: 
Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά 

Τομείς δραστηριότητας: 
Αστικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο, Είσπραξη απαιτήσεων, 
Νομική 



Αγγελική Αμανατίδου
Γραμματεία

Προσωπικά στοιχεία
Γεννήθηκε στο ΄Εσσεν, Γερμανία

Σπουδές :
Απόφοιτος Γενικού Λυκείου στη Θεσσαλονίκη
Μεταφραστικό Τμήμα Göthe Institut Θεσσαλονίκη
Σχολή Γραμματέων

Γλώσσες:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Nicole Kosmidis
Γραμματεία δικηγορικού γραφείου

Προσωπικά στοιχεία: 
Γεννήθηκε στο Pforzheim, Γερμανία 

Σπουδές: 
Γραμματειακή υποστήριξη δικηγορικού 
γραφείου 

Γλώσσες: 
Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά 

Αθηνά Χατζηθεοδώρου
Γραμματεία 

Προσωπικά στοιχεία:  
Γεννήθηκε στην Αθήνα

Σπουδές: 
Δημοτικό και γυμνάσιο στο Oberhausen 
- Γερμανία
ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο Hagen

Γλώσσες: 
Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά



Τομείς δραστηριότητας

Για εντολείς φυσικά πρόσωπα παρέχουμε επίσης υπηρεσίες στους τομείς:

Διεθνές κληρονομικό δίκαιο

Συμβουλευτική κατά τη διαχείριση περιουσίας

Η εταιρία παροχής φοροτεχνικών υπηρεσιών παρέχει:

Φορολογικές συμβουλές

Τήρηση βιβλίων - μισθοδοσία

Συμβουλευτική κατά τη διενέργεια διεθνών συναλλαγών (αποφυγή διπλής φορολογίας κλπ)

Η KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες προσφέρει τις υπηρεσίες της στους ακόλουθους τομείς

Εταιρικό δίκαιο

 Ίδρυση και μετασχηματισμοί
επιχειρήσεων 

Εκκαθαρίσεις εταιριών

Συμβουλευτική επιχειρήσεων

Mergers & Acquisitions
(due diligence, συμβάσεις)

Προστασία βιομηχανικής ιδιοκτησίας
(σήματα, δίκαιο ανταγωνισμού)

Εμπορικό δίκαιο

Δίκαιο εμπορικών αντιπροσώπων
και διανομέων

Δίκαιο περί ακινήτων

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Είσπραξη απαιτήσεων και εκτέλεση
αποφάσεων

Εθνικό και διεθνές φορολογικό δίκαιο

Δικαστική διευθέτηση διαφορών

Κατάρτιση συμβάσεων στα ελληνικά,
αγγλικά και γερμανικά

Ποινικό οικονομικό δίκαιο

Τραπεζικό δίκαιο

Καθολική συμβουλευτική για την εκτέλεση
projects, σχεδιασμό επενδύσεων και υλοποίηση

Συμβουλευτική επιδοτήσεων



 SCHAEFFLER ΕΛΛΑΣ

 CREDITREFORM

 CHOPARD 

 DELMONTE

 EUROLEASING GMBH

 BOSCH  (EVI Audio GmbH)

 BTI GmbH (Berner-Gruppe)

 A. KOEHLER Papierfabrik AG

 DRF Deutsche Rettungsflugwacht eV

IFM Electronic GmbH

 AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
(όμιλος DELHAIZE)

 INTERAMERICAN Ασφαλιστική Α.Ε.

 ALDI

 TENGELMANN 

 PLUS (Tengelmann Gruppe)

 STRABAG AG

 SCHMITZ CARGOBULL SE 

 HDI Versicherungs-AG

 ALLTOURS Flugreisen GmbH

 HERLITZ PBS AG

 HERMA GmbH

 TRANSA GmbH (DB Tochter)

VBH Holding AG

ENGEL UND VÖLKERS (Δωδεκάνησα)

 BELAS Foods 

 MERCEDES BENZ Παπαδόπουλος A.E.

HELL Energy drinks

Verschiedene KSK und VOBA

Οι πελάτες μας βασίζονται στην πολυετή μας εμπειρία και εξειδίκευση σε εθνικά και διεθνή νομικά θέματα. 
Εκπροσωπούμε μια πλειάδα ελληνικών και ξένων εταιρειών από διάφορους τομείς, όπως είναι γνωστές 
αλυσίδες -  discounters τροφίμων, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, βιομηχανίες μετάλλων και αυτοκινήτων, 
ταξιδιωτικά γραφεία, επιχειρήσεις μεταφορών, υποδομών και περιβάλλοντος, εταιρείες σχεδιασμού, εμπορικές 
εταιρείες και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το ακόλουθο είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πελατών 
μας: 

Συστάσεις 

Επίσης ανήκουν στο πελατολόγιό μας ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 
Γερμανία και εξωτερικό, όπως για παράδειγμα:



GlobalLawExperts Annual Award Winners 2016,2017, 2019 KPAG Kosmidis & Partners 
Cross Border Commercial and Company Law Firm of the Year in Greece

Η εξασφάλιση των ποιοτικών στάνταρντ με την πιστοποίηση ISO εγγυάται την αψεγάδιαστη εκτέλεση της εντολής του 
πελάτη ιδίως σε διεθνείς υποθέσεις. Η δικηγορική εταιρία KPAG υπήρξε η πρώτη δικηγορική εταιρία στην Ελλάδα που 
εφάρμοσε ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το EN ISO 9001 και πέρασε με επιτυχία την αντίστοιχη εξέταση 
πιστοποίησης. Η πιστοποίηση αφορά τα πεδία εταιρικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, διεθνές κληρονομικό δίκαιο, δίκαιο περί 
ακινήτων. Το πιστοποιημένο σύστημα ποιότητάς μας καθώς εγγυάται ένα υψηλό και ενιαίο επίπεδο ποιότητας των 
επιχειρησιακών διαδικασιών κατά την διαχείριση της υπόθεσης του εντολέα σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν και στο 
εξωτερικό.  

Πιστοποίηση της δικηγορικής εταιρίας KPAG σύμφωνα με το DIN EN ISO 9001 : 2008

Εκδόσεις από και με την συμμετοχή της KPAG Κοσμίδης & Συνεργάτες δικηγορική εταιρία:

-  Widmann / Mayer – Umwandlungsrecht, Länderteil 'Umwandlungsrecht Griechenland' (δίκαιο μετασχηματισμών 
επιχειρήσεων : Ελλάδα), συγγραφείς: Αβραάμ Κοσμίδης, δικηγόρος, με συνεργασία των Θεμιστοκλή Τοσουνίδη, 
δικηγόρου και Αριστείδη Καψάλη, δικηγόρου. Αποτελεί το σημαντικότερο έργο σχετικά με τους μετασχηματισμούς 
επιχειρήσεων ελληνικού δικαίου στα γερμανικά, το τμήμα που αφορά την Ελλάδα δημοσιεύτηκε το 2011 από τον εκδοτικό 
οίκο Stollfuß.
 
- Internationales Erbrecht Griechenland (Διεθνές κληρονομικό δίκαιο:Ελλάδα), Αβραάμ Κοσμίδης και Hans-Peter 
Schömmer, εκδοτικός οίκος Beck-Verlag, ISBN 978-3-406-56396-6 in 2007.

- Europa-Handbuch Inkasso [είσπραξη απαιτήσεων στην Ευρώπη], συγγραφή του τμήματος που αφορά την Ελλάδα 
από την KPAG, ISBN 3-9811386-0-0, in 2009.

- ZEV Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge [περιοδικό για την κληρονομική διαδοχή] άρθρα στα τεύχη 
10/2005, 03/2006, 05/2007, 09/2007, 09/2008, 10/2009, 2010, 2011, 2012, 2019.

Ο Αβραάμ Κοσμίδης είναι καταχωρημένος στο  
T H E    E X P E R T S ’    P O R T A L



iOS - i Phone: https://itunes.apple.com/us/app/kpag/id625153587?l=de&ls=1&mt=8 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.rechtsanwalt.android

 Internet - Social Media

www.kpag.com (in various languages e.g. GER, ENG, IT, FR, ES, RU,CN)Διεθνής Ιστοσελίδα:    

www.dikigoros.com.grΕλληνικό website:  

In the Social Media you can find us:

στο  facebook http://www.facebook.com/rechtsanwalt.griechenland

στο twitter https://twitter.com/K_P_A_G 

στο youtube http://www.youtube.com/user/KosmidisLawFirm 

Mobiles & APPS:

Το mobile site μας είναι προσβάσιμο στην εξής διεύθυνση www.rechtsanwalt-griechenland.mobi

Γερμανικό website: www.rechtsanwalt-griechenland.de

Στο διεθνές μας website μπορείτε να βρείτε:

- πλούσιο περιεχόμενο για πολλούς νομικούς κλάδους στην αριστερή πλευρά κάτω από το "τομείς δικαίου" 
- στο τμήμα downloads υπάρχουν αρχεία, φυλλάδια και έρευνες αγοράς με αξιόλογες πληροφορίες
-στο τμήμα service θα βρείτε:

ένα γερμανοελληνικό νομικό λεξικό 
τους ταχυδρομικούς κωδικούς και τους τοπικούς τηλεφωνικούς κωδικούς 

Στο blog μας http://  θα βρείτε άρθρα και πληροφορίες σε www.rechtsanwalt-griechenland.de/blog/english/
τρέχοντα θέματα νομικού, φορολογικού, οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος. Μπορείτε να συζητήσετε για 
αυτά και να κάνετε ερωτήσεις, τις οποίες θα απαντήσουμε γρήγορα και χωρίς αμοιβή.

Το application της δικηγορικής μας εταιρίας σας παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά ενδιαφερουσών βάσεων πληροφοριών 
και άλλων στοιχείων, όπως τα νέα του blog μας, τηλεφωνικούς κωδικούς και ταχυδρομικούς κώδικες Ελλάδας, ένα 
γερμανοελληνικό νομικό λεξικό, downloads. Το application μπορείτε να κατεβάσετε στα παρακάτω link: 



Παράρτημα Μονάχου:
KPAG Δικηγορική Εταιρία
 
Unsöldstraße 2
80538 München
Deutschland

Tel.: +49 (0) 089 25557 420
DIN EN ISO 9001:2008
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Τ.Θ. 17
Τ.Κ. 57 004, Νέα Μηχανιώνα - Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Tηλ:  +30 23920 57167
Fax:  +30 23920 57619

Email:  info@kpag.com
Web:    www.rechtsanwalt-griechenland.de
            www.greece-lawyer.com

Παράρτημα Αθήνας:
KPAG Δικηγορική Εταιρία
 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 105
11475 Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ.: +30 23920 57167


