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Λύσεις μπροστά
Στις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις ξένων και Ελλήνων
επιχειρηματιών μπορούν πλέον να ανταποκριθούν μόνο σύγχρονες
δικηγορικές εταιρίες με έμφαση στην εξέλιξη, στην εξειδίκευση και
στην παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών. Η Δικηγορική
Εταιρία Αθανασιάδης- Πήλιος-Γκενεράλης (AP & Generalis) στηρίζεται
στην ειδίκευση των συνεργατών της σε Ελλάδα και Γερμανία και
επενδύει συνεχώς στην εξέλιξη των υπηρεσιών της και στην ανάπτυξη
καινοτόμων λύσεων.
Η παρακολούθηση νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων και η
διαρκής ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με νομικές και
φορολογικές επισφάλειες, καθώς και η προσαρμογή εμπορικών
συμβάσεων στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού δικαιικού συστήματος,
αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς ειδίκευσης μας.
Η Δικηγορική μας Εταιρία προσφέρει στους εταιρικούς της πελάτες
την ηλεκτρονική διασύνδεση μέσω ψηφιακού φακέλου, παρέχοντας
τους πλήρη Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση (Καταστατικό, Σήματα,
Συμβάσεις, Συμβόλαια, Άδειες), ασφάλεια στη επικοινωνία μέσα από
ειδική κωδικοποίηση και τη δυνατότητα απευθείας παρακολούθησης
της πορείας της υπόθεσης.
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Τομείς Ειδίκευσης
Ως εκπρόσωπος του πανευρωπαϊκού δικτύου δικηγορικών εταιριών
ΕUCONNEX και ως νομικός σύμβουλος του ελληνικού δικτύου
επενδύσεων INSENET (Μέλη: TÜV Austria Hellas, Plan EE Architects,
MSD Consult) η δικηγορική εταιρία Αθανασιάδης Πήλιος Γκενεράλης
(AP&Generalis) εκπροσωπεί και παρέχει νομική κάλυψη κυρίως σε
ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις σε όλα τα θέματα που προκύπτουν
στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Συγκεκριμένα
παρέχεται πλήρης κάλυψη σε θέματα:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δίκαιο Εταιρειών & θέματα εταιρικής συμμόρφωσης
Εμπορικές συμβάσεις
Κατοχύρωση Σημάτων
Εργατικό Δίκαιο
Δίκαιο Ακινήτων
Κατασκευαστικό Δίκαιο
Είσπραξη απαιτήσεων
Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο
Δίκαιο ΑΠΕ

5

Δίκτυο
Εξασφάλιση του πελάτη μέσα από λειτουργικές και διαχρονικές
συνεργασίες.
Η πολυδιάστατη και σύνθετη δομή των περισσότερων υποθέσεων
συμβουλευτικής και μαχόμενης δικηγορίας μπορούν πλέον να
αντιμετωπιστούν μόνο από σύγχρονες δικηγορικές εταιρίες και μόνο
στα πλαίσια δομημένων, μακροχρόνιων συνεργασιών με έμπειρους
συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων. Η δικηγορική εταιρία
Αθανασιάδης-Πήλιος-Γκενεράλης (AP & Generalis) έχει αναπτύξει σε
Ελλάδα και κεντρική Ευρώπη ένα δίκτυο λειτουργικών συνεργασιών
με :
•
•
•
•
•
•

Συμβολαιογράφους
Πολιτικούς Μηχανικούς / Αρχιτέκτονες
Κατασκευαστές
Φοροτεχνικούς και Ορκωτούς Λογιστές
Εκτιμητές Ακινήτων
Συμβούλους Επιχειρήσεων
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Austria
Belgium
Denmark
Germany
Greece
Italy
Spain
Switzerland

EUCONNEX
European Construction Law Networking Experts

Η EUCONNEX είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο εξειδικευμένων
δικηγορικών γραφείων που δραστηριοποιούνται με ιδιαίτερη
έμφαση στο κατασκευαστικό δίκαιο, στο δίκαιο αρχιτεκτόνων και
μηχανικών, στο δίκαιο αγοραπωλησίας ακινήτων, στο δίκαιο
ανάθεσης δημοσίων έργων, καθώς και σε συναφείς κλάδους δικαίου.
Μέσω της EUCONNEX είμαστε σε θέση να συστήσουμε στην εταιρεία
σας ειδικούς από πολλές χώρες της Ευρώπης, που θα δώσουν έγκυρες
απαντήσεις στα ερωτήματά σας και θα είναι στο πλευρό σας στη
διασυνοριακή επιχειρηματική σας δραστηριότητα στην Ευρώπη.
Οι συνεργάτες της EUCONNEX παρέχουν τις συμβουλευτικές τους
υπηρεσίες και εκπροσωπούν εργολάβους και εργοδότες τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
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INSENET
Your Advisory Network

- TÜV AUSTRIA HELLAS LTD
- MSD CONSULT EE
- PLAN EE
- AP & GENERALIS

Το δίκτυο συνεργασίας InSeNet συστάθηκε με σκοπό την ενιαία και
ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση ξένων και Ελλήνων επενδυτών σε
επενδύσεις τους στην Ελλάδα, την επιτάχυνση και διευκόλυνση της
πρόσβασης τους στην αγορά, καθώς και την μετέπειτα εύρυθμη
λειτουργία τους στη χώρα.
Μέλη του δικτύου είναι οι:
•

TÜV AUSTRIA HELLAS ΜΕΠΕ

•

MDS Consult ΕΕ

•

Plan EE

•

Aθανασιάδης Πήλιος Γκενεράλης Δικηγορική Eταιρεία

Προς κάλυψη των σύνθετων αναγκών Ελλήνων και ξένων επενδυτών
στην Ελλάδα το δίκτυο της InSeNet παρέχει ενδεικτικά τα εξής:
•

Διεκπεραίωση / υποστήριξη αδειοδοτικών διαδικασιών,
διαδικασιών υπαγωγής σε καθεστώς επενδυτικών κινήτρων

•

Έλεγχο, επιθεώρηση, αξιολόγηση και αποτίμηση
επιχειρήσεων, υλικών, προϊόντων, κατασκευών, έργων
υποδομής, δημοσίων και ιδιωτικών έργων, κτιριακών και
βιομηχανικών εγκαταστάσεων

•

Διεξαγωγή νομικών και φοροτεχνικών ελέγχων
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AP & GENERALIS LAW FIRM
Syggrou Ave 12 • GR–11742 • Athens Greece
Tel. +30 210 323 9800 • Fax. +30 210 323 9801
mail@apgp.eu • www.apgp.eu

Members of
EUCONNEX
European Construction Law
Networking Experts
www.euconnex.com

Your Advisory Network
www.insenet.eu

