
 

Το όραμά μας είναι να είμαστε η πρώτη επαφή που θα αναζητήσετε για κάθε 
επιχειρηματικό σχέδιό σας, για κάθε ερώτηση ή ζήτημα, μόλις αυτά προκύψουν.

Για τους πελάτες μας, υψηλού κύρους επιχειρήσεις και ιδιώτες, η ανάληψη 
ρίσκου και οι ευκαιρίες της νέας εποχής είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.

Είμαστε ένα νομικό γραφείο με τη φιλοδοξία να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες 
των πελατών μας, αναλαμβάνοντας να ανοίξουμε μαζί τους νέες 
επιχειρηματικές διαδρομές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΥΠΟΣΧΕΣΗ

 Εμπορικό Δίκαιο

 Δίκαιο Εταιριών

 Φορολογικό Δίκαιο

 Εργατικό Δίκαιο 

 Compliance

 Προστασία Καταναλωτών

 Δημόσια Έργα & Προμήθειες

 Πνευματική & Βιομηχανική 
Ιδιοκτησία

 Ποινικό Δίκαιο

 Συμβάσεις Πρακτορείας / 
Αντιπροσωπείας

 Ομολογιακά δάνεια

 Συμβάσεις Διανομής, Δικαιόχρησης 
[franchising]

 Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης

 Συμβάσεις Leasing

 Ανάκτηση Οφειλών 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΙΔΙΩΤΕΣ

ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ

Π Ο Υ  Χ Ρ Ε Ι Α Ζ Ο Ν Τ Α Ι

Οι πελάτες μας, είτε είναι 

επιχειρήσεις είτε ιδιώτες, 

αναγνωρίζουν καθημερινά τόσο την 

αξία της άμεσης και εξειδικευμένης 

ανταπόκρισής μας, όσο και τις 

ενέργειες των δικηγόρων του 

γραφείου μας για την προστασία 

των συμφερόντων τους.

Για να ενδυναμώσουμε τους 

δεσμούς συνεχούς συνεργασίας  

στις σημαντικές και γεμάτες 

προκλήσεις συναλλαγές των 

εντολέων μας, δίνουμε μεγάλη 

σημασία στη διαρκή νομική και 

επιστημονική μας εξέλιξη, με σκοπό 

τη συνεχή ανάπτυξη της ποιότητας  

των υπηρεσιών μας.

Μας επιλέγουν:

για την άμεση ανταπόκριση

για τις πρακτικές λύσεις

για τις καινοτόμες νομικές συμβουλές

για την προσωπική επαφή

για τις οικονομικά προσιτές υπηρεσίες

Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ

 ΧΡΙΣΤΟΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, DESS, Msc

 ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ, LLM

 ΛΙΛΑ ΠΑΠΑΙΛΙΟΥ, LLM (City)

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑ, Msc

 ΚΑΛΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ, ΜΑ (Harvard)

 ΕΛΕΝΑ ΓΙΑΝΝΙΚΗ, DES

 ΑΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, DEA, Συμβ/φος

Πατησίων 46, Αθήνα, ΤΚ 10682, Τηλ 210.8695005, Fax 210.8695006
Email: contact@christopoulosadvocates.com WWW.CHRISTOPOULOSADVOCATES.COM

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Σας ανοίγουμε νέους δρόμους


