
Έχεις Start-up? Έλα σε εμάς 
να σε βοηθήσουμε!  



Ποιοι είμαστε 

• Η εταιρεία Σαχάς & Συνεργάτες ιδρύθηκε το 1986 και από τότε παρέχει 
Λογιστικές, Φορολογικές, Συμβουλευτικές και Νομικές υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

• Οι πελάτες μας αποτελούνται τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλο το φάσμα της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας 

• Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων 
επιχειρήσεων και οργανισμών σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, καθώς και 
να βοηθάμε τους πελάτες μας στον στρατηγικό σχεδιασμό για μελλοντική 
ανάπτυξη 

• Το ευρύ δίκτυο επαφών και συνεργατών που διαθέτουμε στην Ελλάδα μάς 
επιτρέπει να διαχειριζόμαστε γρήγορα και αποτελεσματικά τα διάφορα 
ζητήματα των πελατών μας 

 
 



Οι υπηρεσίες μας 

Λογιστικές Φοροτεχνικές Συμβουλευτικές Νομικές 

• Συστάσεις και 
μετατροπές εταιρειών 

• Τήρηση λογιστικών 
βιβλίων (Εμπορική και 
Λογιστική Διαχείριση) 

• Σύνταξη, επεξεργασία 
και ανάλυση 
ενοποιημένων 
οικονομικών καταστά-
σεων 

• Ολοκληρωμένη 
υποστήριξη σε 
μισθολογικά - 
εργατικά θέματα 

 

• Επεξεργασία, 
σύνταξη και 
υποβολή των 
φορολογικών 
δηλώσεων μίας 
επιχείρησης 

• Σχεδιασμός 
φορολογικής 
στρατηγικής 

• Υποστήριξη των 
επιχειρήσεων κατά 
τη διάρκεια 
φορολογικών 
ελέγχων 

• Υπηρεσίες 
φορολογικού 
αντιπροσώπου 

• Αξιολόγηση 
ελκυστικότητας 
κλάδου / αγοράς 

• Ανάλυση 
ανταγωνισμού 

• Μελέτη κερδοφορίας 
προϊόντων 

• Εκπόνηση 
επιχειρηματικών 
σχεδίων (Business 
Plan) 

• Στρατηγικές 
Μάρκετινγκ 

 
 

• Συναλλαγές με 
Τράπεζες 

• Μισθωτήρια αστικής 
και επαγγελματικής 
στέγης 

• Διαπραγμάτευση 
Δανείων 

• Αναχρηματοδοτήσεις 
– Ρυθμίσεις δανείων 

• Έλεγχος τίτλων 
ιδιοκτησίας 

• Διαπραγμάτευση και 
σύνταξη συμβολαίων 
αγοραπωλησίας 

 
 



Οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν ανάγκη ένα σύνολο υπηρεσιών για την ανάπτυξή τους. Μπορούμε 
να παράσχουμε ένα one-stop-shop για όλες αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες θα προσαρμόσουμε 

ειδικά στις ανάγκες τις επιχείρησής σας 

Ίδρυση εταιρειών 
όλων των μορφών 

Ειδικές υπηρεσίες για start-ups 

Λογιστική & 
Φοροτεχνική 
υποστήριξη 

Branding & Growth 
Marketing 

Πνευματική 
ιδιοκτησία και 

συμβάσεις 



Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:  

Ίδρυση εταιρειών 
όλων των 
μορφών 

Λογιστική & 
Φοροτεχνική 
υποστήριξη 

Πνευματική 
ιδιοκτησία και 

συμβάσεις 

• Επιλογή της βέλτιστης μορφής εταιρείας και προετοιμασία όλων των 
εγγράφων που απαιτούνται για την ίδρυση της, συμπεριλαμβανομένου του 
Καταστατικού 

• Υποβολή των εγγράφων στο Γ.Ε.Μ.Η. και παρακολούθηση της διαδικασίας 
ώστε η εταιρεία να λάβει A.Φ.Μ. το συντομότερο δυνατόν 

• Αξιολόγηση ελκυστικότητας αγοράς / κλάδου και ανάλυση ανταγωνισμού 

• Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) και επιλογή ΚPIs 

• Στρατηγική branding, σχεδίαση logo και δημιουργία brand manifesto 

• Στρατηγική social media strategy & growth hacking 

• Ενημέρωση λογιστικών βιβλίων και επίβλεψη λογιστηρίου 

• Προετοιμασία και υποβολή λογιστικών καταστάσεων  

• Παρακολούθηση μισθοδοσίας και παροχή συμβουλών σε εργατικά θέματα 

• Σχεδιασμός φορολογικής στρατηγικής 

Branding & 
Growth 

Marketing 

• Κατοχύρωση ονόματος, λογοτύπου και πνευματικής ιδιοκτησίας 

• Προετοιμασία συμβάσεων εργασίας, συμβάσεων μη ανταγωνισμού καθώς και 
συμφωνιών τήρησης απορρήτου (NDA) 

• Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές  



Σαχάς & Συνεργάτες 
Νοταρά 35 
Πειραιάς 18531 
Ελλάδα 

+30 2104120972 

info@forologica.gr 

Επικοινωνία 


