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A B O U T  U S

... στελεχώνεται από έµπειρους, εξειδικευµένους και αξιόπιστους

συνεργάτες, προσηλωµένους στο να προσφέρουν υψηλού επιπέδου

υπηρεσίες σε λογιστικά και φοροτεχνικά ζητήµατα. 

Είµαστε ανοιχτοί στις ανάγκες των εντολέων µας, ευέλικτοι και ικανοί να 

ανταποκριθούµε στις προκλήσεις ενός σύγχρονου επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος, µπορούµε αντλώντας τα στοιχεία που απεικονίζουν µε 

ακρίβεια τη θέση της επιχείρησής σας, να προχωρήσουµε σε βήµατα τα 

οποία θα προδιαγράφουν το µέλλον της.

ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΑΣ
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Άριστη γνώση των

Φορολογικών

διατάξεων, µε συνεχή

ενηµέρωση και

επιµόρφωση

Προσφέρουµε

υπεύθυνη Φορολογική

Επίβλεψη, και Πλήρη

Νοµική Κάλυψη

ΑΞΙΕΣ
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Α Είµαστε δίπλα  σας. 

Σας συµβουλεύουµε σε 

κάθε σας βήµα, µε 

υπευθυνότητα και 

αποτελεσµατικότητα.ΕΜ
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Φέρουµε εις πέρας

σύνθετα και απλά

καθηµερινά προβλήµατα 

που χρήζουν άµεσων και

ευέλικτων χειρισµών



Η  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΑΣ

...στοχεύοντας να αποτελέσουµε για τους πελάτες µας σηµείο αναφοράς σε

µικρά και µεγάλα ζητήµατα του φοροτεχνικού και οικονοµικού τοµέα που

προκύπτουν στη ζωή και την επιχείρησή τους. 

Δεν είµαστε απλά ένα λογιστικό γραφείο, είµαστε πάντα δίπλα στους πελάτες 

µας, ενηµερώνοντας τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την πορεία της 

επιχείρησης τους αλλά και για όλες τις αλλαγές στο φορολογικό και νοµικό 

σύστηµα οι οποίες την επηρεάζουν. 

Παρέχουµε υπηρεσίες από το 1996
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Συνεργαζόµαστε µε επιστηµονικά στελέχη που έχουν

µεγάλη εµπειρία στην παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών

αλλά και αµιγώς οικονοµικών υπηρεσιών στα πλαίσια 

αναδιοργάνωσης µε σκοπό την εξοικονόµηση πόρων. 

Διαθέτουµε έµπειρους λογιστικούς, φορολογικούς και

οικονοµικούς σύµβουλους, αλλά και νοµική κάλυψη µέσω

µεγάλων δικηγορικών εταιρειών µε τις οποίες

συνεργαζόµαστε.

Η οµάδα µας χαρακτηρίζεται από µια ιδανική ισορροπία 

ανάµεσα σε έµπειρους επιστήµονες, µε αναγνώριση στους

κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται και

νεότερους συνεργάτες, µε σηµαντική κατάρτιση και

πλήθος εξειδικεύσεων.

Παρέχουµε πολύ υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών που

βασίζεται στην τεχνογνωσία, την άµεση εξυπηρέτηση και

τη διαρκή ενηµέρωση επί των λογιστικών, φορολογικών και

ασφαλιστικών ζητηµάτων.
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Τα νούµερα µιλούν από µόνα τους!

20
Ειδικευµένοι

Λογιστές & Συνεργάτες

40+
Χρόνια
Εµπειρίας

250+
Πιστοί
Πελάτες



Λογιστικές Υπηρεσίες
Ζητήστε τη διαμεσολάβηση μας

για οποιοδήποτε λογιστικό θέμα σας απασχολεί

Φορολογικές Υπηρεσίες
Αξιοποιώντας στο μέγιστο τις γνώσεις,
την επιστημονική κατάρτιση, την εμπειρία και την τεχνολογία

Φορολογικός Σχεδιασµός
Eξειδικευμένη έρευνα και αξιολόγηση 
της εν λόγω φορολογικής σας δομής
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Φορολογικοί Έλεγχοι
Ολιστική υποστήριξη και διεκπεραίωση
με το λιγότερο δυνατό φορολογικό αποτύπωμα.
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Νοµικές Υπηρεσίες
Η εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και των εντολέων μας 

αποτελεί πρωταρχικό χαρακτηριστικό μας

Διαχείριση Μισθοδοσίας
Ελαχιστοποίηση εξόδων διαχείρισης μισθοδοσίας, 

μεγιστοποίηση λειτουργίας και εξοικονόμησης χρόνου

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες
Εναρμόνιση αναγκών του πελάτη
στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον

Κάτοικοι Εξωτερικού
Ο πλέον έμπιστος
φορολογικός σας συνεργάτης στην Ελλάδα



Αγνή Κοβάτση
Founder & Partner

Ζωή Τσιαµούρα
Partner

Η  ΟΜΑΔΑ  ΜΑΣ

Χρήστος Τσιαµούρας
Founder & Partner

Γιώργος Τσιαµούρας
Partner
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Γεωργία Κασδαγλή
Associate

Ελίνα Ρουµελιώτη
Associate

Μαρία Φωτεινοπούλου
Associate

Δηµήτρης Καλύβας
Associate



Keep

in Touch
+ 30 21 5500 3740

info@tlsolutions.gr

www.tlsolutions.gr

Κολοκοτρώνη 21, Αθήνα
105 62  Αττική, Ελλάδα



THANK YOU


