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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η φιλοσοφία μας αναφέρεται στην παροχή ελεγκτικών 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, στην απόκτηση και 

διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας και 
στην ανάπτυξη και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 
των ανθρώπων μας.
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DFK INTERNATIONAL

Η Εταιρεία μας είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου DFK  
International www.dfk.com, το οποίο αποτελεί ένα από 

μεγαλύτερα σε μέγεθος Διεθνή Δίκτυα ανεξαρτήτων εταιρειών 
παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, με δραστηριοποίηση στον κλάδο των επαγγελματικών 
υπηρεσιών για σχεδόν 50 χρόνια.
Το Διεθνές δίκτυο της DFK International, εξασφαλίζει την παροχή 
ομοιόμορφων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, από όλα τα 
γραφεία της στον κόσμο, ακολουθώντας παρόμοια ελεγκτικά 
και ποιοτικά πρότυπα.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της DFK παγκοσμίως ανέρχεται 
περίπου σε USD 1,24 Δις. περίπου, ενώ συνίσταται από 214 
εταιρείες – μέλη με 412 γραφεία σε 92 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Κάθε μέλος της DFK είναι Ανεξάρτητη Νομική Οντότητα στη 
χώρα την οποία δραστηριοποιείται, με αντίστοιχες υποχρεώσεις 
να ακολουθεί τις διαδικασίες και τα πρότυπα του Διεθνούς 
Οργανισμού.
Οι εταιρείες που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το όνομα 
της DFK θεωρούνται ως δίκτυο εταιρειών, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της IFAC.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ποιότητα των εργασιών μας 
ελέγχεται σε περιοδική βάση, εκτός από την αρμόδια εποπτική 
αρχή του ελεγκτικού επαγγέλματος (ΕΛΤΕ)  και από την DFK In-
ternational, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή ποιοτική προσφορά 
υπηρεσιών.
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ΟΡΑΜΑ

Τ ο Όραμά μας είναι να αναπτυσσόμαστε συνεχώς, με 
επαγγελματισμό, ακεραιότητα και ανεξαρτησία, για την 

παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών, με ανταγωνιστικές αμοιβές και 
τήρηση όλων των υποσχέσεών μας στο ακέραιο.
Θέλουμε να συνδέσουμε το όνομα της Εταιρείας μας χτίζοντας 
μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, θέτοντας 
ως προτεραιότητα την ικανοποίησή των προσδοκιών τους.
Αρχή και δέσμευσή μας είναι να προσθέτουμε συνεχή αξία (add-
ed value) στην κάθε ανατιθέμενη σε εμάς εργασία, παραμένοντας 
προσηλωμένοι στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε 
συνεχή βάση.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 Υπηρεσίες Φορολογικής Υποστήριξης

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Our Services
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το σύνολο των ελεγκτικών υπηρεσιών που προβλέπονται από 
την Ελληνική νομοθεσία και την πρακτική των οικονομικών μο-
νάδων και αναλύονται ως εξής:

 Τακτικοί έλεγχοι ατομικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Full Audits)

 Έλεγχοι φορολογικής συμμόρφωσης  
(Φορολογικό Πιστοποιητικό)

 Οικονομικοί έλεγχοι περιορισμένης έκτασης  
(Limited Reviews)

 Οικονομικοί έλεγχοι προσυμφωνημένων διαδικασιών 
(Agreed Upon Procedures)

 Ειδικοί Διαχειριστικοί έλεγχοι  
(Due Diligences)

 Έλεγχοι για σκοπούς εξαγοράς επιχειρήσεων  
(Purchase investigations)

 Έλεγχοι για την επάρκεια των διαδικασιών  
εσωτερικού ελέγχου
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία του 
Ομίλου μας DFK Global Tax Advisory.
Τα στελέχη της DFK Global Tax Advisory,  με βάση την πολυετή 
εμπειρία τους, παρέχουν εξειδικευμένες φορολογικές συμβου-
λευτικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες 
των πελατών και τις παραμέτρους του εκάστοτε κλάδου, καθώς 
και του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Έτσι, η εται-
ρεία μας είναι σε θέση να προτείνει ουσιαστικές λύσεις είτε για 
εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα, είτε για εταιρείες που στο-
χεύουν σε διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδι-
κότερα οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 Συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και έλεγχος 
ορθότητας συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων

 Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών

 Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους και συμβιβασμούς

 Προσφυγή στα Φορολογικά Δικαστήρια

 Σύσταση επιχειρήσεων

 Εκμετάλλευση φορολογικών κινήτρων

 Διεθνείς συμβάσεις φορολογίας

 Συμβουλές σε θέματα αμοιβών και λοιπών παροχών
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται από στελέχη της DFK, 
με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση ανταποκρινόμενοι στις 
ανάγκες και στους στόχους των πελατών μας.
Τα στελέχη μας κάνουν πράξεις τις σκέψεις και τις ιδέες των πε-
λατών μας, με εφαρμόσιμες προτάσεις και λύσεις, με κατανόηση 
του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται και των αναγκών 
τους για ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας τους με πα-
ράλληλη ανάπτυξη των εργασιών και βελτίωση των εσωτερικών 
διαδικασιών τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες συμβου-
λευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας:

 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, Απόσχιση κλάδων

 Σύνταξη εκθέσεων με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
Ν.2166/1993, Ν.1297/1972, Ν.4172/2013

 Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Fist 
time adoption)

 Aνάλυση και επεξήγηση των διαφορών από προηγούμενα 
λογιστικά πρότυπα (Gap Analysis)

 Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με βάση τα νέα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S)

 Συμβουλές επί πολύπλοκων λογιστικών θεμάτων των 
Ελληνικών και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

 Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου 
(Internal Controls)

 Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)

 Μελέτες για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων (Debt 
Restructuring)

 Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων και Μελέτες 
βιωσιμότητας οικονομικών μονάδων (Visibility Studies)
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα έμπειρα στελέχη της DFK διοργανώνουν εξειδικευμένα σε-
μινάρια για τους κρίσιμους τομείς των οικονομικών υπηρεσιών 
των επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια αυτά διοργανώνονται και στο 
χώρο των επιχειρήσεων εξειδικεύοντας περισσότερο τα θέματα 
προς συζήτηση. Ειδικότερα οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αναφέ-
ρονται σε:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 Ανάλυση και επεξήγηση των νέων Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων

 Ανάλυση και επεξήγηση των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.)

 Ανάλυση και επεξήγηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
Δημοσίου Λογιστικού

 Ανάλυση των διαδικασιών του Εσωτερικού Ελέγχου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
    Φορολογικά σεμινάρια σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα 

όπως : Φορολογία εισοδήματος, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.), Λοιποί έμμεσοι φόροι, Ενδοομιλικές Συναλλαγές     
(Transfer Pricing), Φορολογία Πλοίων, Φόροι Ακίνητης 
Περιουσίας κλπ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων

 Μελέτες Βιωσιμότητας

 Σύνταξη Προϋπολογισμών

 Διαχείριση Ταμειακών Ροών
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Το επιστημονικό προσωπικό μας έχει στο σύνολό τους 
εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου, ενώ ορισμένοι από 
αυτούς κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Η εξειδίκευση σε κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας του 
προσωπικού μας,   καλύπτει τις απαιτήσεις των περισσοτέρων 
αναγκών των οικονομικών μονάδων, σε θέματα οικονομικών και 
διαχειριστικών ελέγχων, αναμόρφωσης χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, παροχής φορολογικών και επιχειρησιακών 
συμβουλών, παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, 
συγχωνεύσεων, εξαγορών κ.λπ.

Παράλληλα και μέσα στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της 
τεχνογνωσίας των ανθρώπων μας, επιβάλλουμε, σε συνεχή 
βάση, τη συμμετοχή τους σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια. Με τον τρόπο αυτό τους παρέχεται η δυνατότητα 
να ενημερώνονται για τα τρέχοντα θέματα του κλάδου και 
να εξελιχθούν επαγγελματικά προς όφελος των πελατών 
μας, προσφέροντας σε αυτούς υπηρεσίες υψηλού επιπέδου 
καλύπτοντας τις προσδοκίες τους.

Κατωτέρω παραθέτουμε βιογραφικά της ηγετικής ομάδας της 
Εταιρείας μας:

OUR TEAM
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Νικόλαος Τσιμπούκας
Audit Partner - Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ο κ. Τσιμπούκας έχει  πάνω από 28 χρόνια εμπειρία στην παροχή 
ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συναφείς 
εταιρείες του κλάδου (KPMG, ANDERSEN και ΣΟΛ). Για 5 χρόνια 
περίπου διετέλεσε Audit Partner στη KPMG ενώ αυτή τη στιγμή 
είναι Πρόεδρος Δ.Σ. της ελεγκτικής εταιρείας DFK PD AUDIT A.E. 

Η κύρια ευθύνη του είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κυρίως στο 
χρηματοπιστωτικό, βιομηχανικό και εμπορικό τομέα. Επίσης, 
ασχολείται με ειδικούς οικονομικούς ελέγχους για αυξήσεις 
κεφαλαίων, εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Ο 
ρόλος του ως  Audit Partner περιλαμβάνει την επίβλεψη και 
καθοδήγηση της ομάδας ελέγχου σύμφωνα με τις πολιτικές 
της DFK, καθορίζοντας τη σημαντικότητα για το σχεδιασμό 
των ελέγχων και της επισκόπησης όλων των σημαντικών 
παραδοτέων σε πελάτες. Ως πρόεδρος του Δ.Σ. έχει την γενική 
εποπτεία τήρησης των κανόνων της ελεγκτικής δεοντολογίας και 
της ποιότητας του έργου που παρέχεται. Παράλληλα συμμετέχει 
σε επιτροπές εντός της εταιρείας για την ανάλυση και επεξήγηση 
διαφόρων λογιστικών και ελεγκτικών θεμάτων.

OUR TEAM
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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Δρ. Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου
Audit Partner - Διευθύνουσα Σύμβουλος

Η κα Παναγιωτοπούλου έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρία 
στην παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
συναφείς εταιρείες του κλάδου (ΣΟΛ α.ε.ο.ε). Είναι Διδάκτωρ του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στο γνωστικό αντικείμενο της Ελεγκτικής και Λογιστικής. Για 2 
χρόνια διετέλεσε Equity Partner στη ΣΟΛ α.ε.ο.ε., ενώ αυτή τη 
στιγμή είναι Equity Partner και κατέχει τη θέση της Διευθύνουσας 
Συμβούλου της ελεγκτικής εταιρείας DFK PD AUDIT A.E.

Η κύρια ευθύνη της είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κυρίως στο 
ασφαλιστικό, βιομηχανικό και εμπορικό τομέα.  Επίσης ασχολείται 
με ειδικούς, διαχειριστικούς και λογιστικούς ελέγχους για 
αυξήσεις κεφαλαίων, εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. 
Ο ρόλος της ως Audit Partner περιλαμβάνει την επίβλεψη και 
καθοδήγηση της ομάδας ελέγχου σύμφωνα με τις πολιτικές της 
DFK, καθορίζοντας τη σημαντικότητα για το σχεδιασμό των 
ελέγχων και της επισκόπησης όλων των σημαντικών παραδοτέων 
έργων σε πελάτες. Παράλληλα συμμετέχει σε επιτροπές εντός και 
εκτός της εταιρείας για την ανάλυση και επεξήγηση διαφόρων 
λογιστικών και ελεγκτικών θεμάτων.

OUR TEAM
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OUR TEAM

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Βαρβάρα Σαββίδη
Senior Audit Manager

Η κα Σαββίδη έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην παροχή 
ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συναφείς εταιρεί-
ες του κλάδου. Αυτή τη στιγμή είναι Senior Audit Manager στο 
ελεγκτικό τμήμα της DFK PD AUDIT Α.Ε.

Η κύρια ευθύνη της είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κυρίως στο βιο-
μηχανικό και εμπορικό τομέα.  

Επίσης, ασχολείται με ειδικού οικονομικούς ελέγχους για συγ-
χωνεύσεις,  απορροφήσεις, διασπάσεις  επιχειρήσεων, καθώς και 
τον μετασχηματισμό εταιριών σε άλλη νομική μορφή. 

Ο ρόλος της ως Senior Audit Manager περιλαμβάνει την επίβλεψη 
και καθοδήγηση της ομάδας ελέγχου σύμφωνα με τις πολιτικές 
της DFK, καθορίζοντας τη σημαντικότητα για το σχεδιασμό των 
ελέγχων και της επισκόπησης όλων των σημαντικών παραδοτέων 
σε πελάτες.

OUR TEAM
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OUR TEAM

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Παναγιώτα Κωστάκου
Senior Audit Manager

Η κα Κωστάκου έχει 16 χρόνια εμπειρία στην παροχή ελεγκτικών 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συναφείς εταιρείες του κλά-
δου. Αυτή τη στιγμή είναι Senior Audit Manager στο ελεγκτικό 
τμήμα της DFK PD AUDIT.

Η κύρια ευθύνη της είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών σε 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κυρίως στο βιο-
μηχανικό,  εμπορικό  και δημόσιο τομέα.   

Επίσης ασχολείται με ειδικούς οικονομικούς ελέγχους για  συγχω-
νεύσεις, απορροφήσεις, διασπάσεις επιχειρήσεων,  μετασχηματι-
σμό εταιριών σε άλλη νομική μορφή καθώς και σε ειδικούς διαχει-
ριστικούς ελέγχους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

Ο ρόλος της ως Senior Audit Manager περιλαμβάνει την επίβλεψη 
και καθοδήγηση της ομάδας ελέγχου σύμφωνα με τις πολιτικές 
της DFK, καθορίζοντας την σημαντικότητα για το σχεδιασμό των 
ελέγχων και της επισκόπησης όλων των σημαντικών παραδοτέων 
σε πελάτες. 

OUR TEAM
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OUR TEAM

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Δανάη Αναστασιάδου
Audit Manager 

Η κα Αναστασιάδου έχει 8 χρόνια εμπειρίας στην παροχή ελε-
γκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συναφείς εταιρείες 
του κλάδου (ΣΟΛ α.ε.ο.ε.). Είναι κάτοχος διπλώματος στα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (DipIFR ACCA) και με-
ταπτυχιακού διπλώματος στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση 
Πληροφοριακών Συστημάτων (L.S.E.). Αυτή τη στιγμή είναι Audit 
Manager στο ελεγκτικό τμήμα της DFK PD AUDIT Α.Ε.

Η κύρια ευθύνη της είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών (τα-
κτικούς και φορολογικούς ελέγχους) σε εταιρείες που δραστηρι-
οποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο των εμπορικών, βιομηχανι-
κών, φαρμακευτικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επίσης, 
συμμετέχει σε έργα πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και σε 
ειδικούς οικονομικούς ελέγχους. Ο ρόλος της ως Audit Manager 
περιλαμβάνει την επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας ελέγχου 
σύμφωνα με τις πολιτικές της DFK και τη συμμετοχή στον στρατη-
γικό σχεδιασμό των ελέγχων ώστε να παρέχει έγκαιρη και ακριβή 
πληροφόρηση στους Partners καθώς και στα παραδοτέα στους 
πελάτες.

OUR TEAM
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κύριος στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μαζί με τους πελάτες μας 
ισχυρούς δεσμούς, να προσφέρουμε υπηρεσίες που πληρούν τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα και να ανταποκρινόμαστε προληπτι-
κά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της επαγγελματι-
κής μας ανεξαρτησίας.

Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει μεγάλες και μικρομεσαίες 
βιομηχανικές, ναυτιλιακές, ασφαλιστικές, φαρμακευτικές, 
εμπορικές εταιρείες και Δημόσιους  Οργανισμούς.

 ΥΔΡΌΓΕΙΌΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ
 ΣΙΔΕΡΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ
 ΔΉΜΌΣ ΔΙΌΝΥΣΌΥ
 ΙΝΣΤΙΤΌΥΤΌ ΓΕΩΛΌΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ
 ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΑΣ
 DELTA INTERNATIONAL 

SHIPPING CO.-SHIPPING
 FOMENTOS ARMADORA - 

SHIPPING
 AVANCE – RENT CAR

 HELLENIC SEAWAYS A.N.E.
 TV MAKEDONIA
 ETEM ΕΜΠΌΡΙΚΉ A.E.
 ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. Α.Ε.
 ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Ε.
 SRH ELECTRONICS 

MARINE A.E.
 ΑΡΓΩ OIL A.E.
 ΥΔΡΌΓΕΙΌΣ Α.Α.Α.Ε.
 GENEPHARM A.E.
 KENFOOD A.E.
 ΕΡΤ A.E.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας, η DFK PD AUDIT 
A.E. είναι ο συνεργάτης, που θα καλύψει απόλυτα και με υπευθυ-
νότητα, οποιαδήποτε ανάγκη σας. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Πρεμετής 3, ΤΚ 151 25 Μαρούσι
Tηλ.:  +30 (210) 7249302
Fax:  +30 (210) 7212075
ΑΜ ΣΟΕΛ: 163, ΑΜ ΕΛΤΕ: 031
Website:  www.pdaudit.gr 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας 
Νικόλαος Τσιμπούκας- Audit Partner
ntsiboukas@pdaudit.gr
Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου-Audit Partner 
mpanagiotopoulou@pdaudit.gr
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