
Kοντά σας σε κάθε σας βήμα 

     με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα!



Κάθε πελάτης για εμάς 
είναι μοναδικός, 

γι’ αυτό στοχεύουμε στην εξατομικευμένη 
ικανοποίηση των αναγκών τους.

Η κεντρική φιλοσοφία της εταιρίας στηρίζεται 

στην εξατομικευμένη παροχή υπηρεσίας 
και στο personal consulting 

– assistance accounting



Κάθε πελάτης για εμάς 
είναι μοναδικός, 

γι’ αυτό στοχεύουμε στην εξατομικευμένη 
ικανοποίηση των αναγκών τους.

Η εταιρία ‘’Σιούκας Μιχάλης & Συνεργάτες’’ 

έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή 

φοροτεχνικών-λογιστικών υπηρεσιών

και σταδιακά επεκτείνεται στην ευρύτερη συμβουλευτική 

υποστήριξη των επιχειρήσεων στους τομείς 

των χρηματοοικονομικών, των οικονομοτεχνικών μελετών 

και της πληροφορικής. 

Η δραστηριοποίησή μας στον συγκεκριμένο κλάδο 

επί 25 συναπτά έτη έχει ως αποτέλεσμα την παροχή υψηλού 

επιπέδου υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου 

τομέα. Από το 2006 στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 

στο Δήμο Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα 

στο κτίριο γραφείων PHILIPPOS BUSINESS CENTER.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Με στόχο να μην προσφέρουμε στους πελάτες μας απλά λο-
γιστικές υπηρεσίες, αλλά να είμαστε ο σύμβουλος τους σε 
κάθε βήμα ακολουθούμε μια σειρά εσωτερικών ενεργειών 
που μας καθιστούν τους καλύτερους και πλέον ενημερωμέ-
νους οικονομολόγους & φοροτεχνικούς συμβούλους.

 
Ορισμένες από αυτές τις διαδικασίες είναι:

Η άμεση και διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού μας σε 
κάθε νομοθετική αλλαγή νομοθετική αλλαγή και διαδικασία.

Η Κωδικοποιημένη & αυστηρή μεθοδολογία που ακολουθού-
με, στη διαδικασία της προσωποποιημένης ενημέρωσης του 
κάθε πελάτη.

Το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης του προσωπι-
κού μας αλλά και ολόκληρου του δικτύου συνεργατών μας

Η μεγάλη εμπειρία που έχει το γραφείο μας στον χειρισμό 
των ελέγχων από τις ελεγκτικές αρχές. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση ελέγχου είμαστε δίπλα σας την ίδια στιγμή και 
γνωρίζουμε τα σωστά βήματα για την ομαλή διεξαγωγή του.  

Το αυστηρό και εξατομικευμένο χρονοδιάγραμμα που ακο-
λουθούμε, για την ενημέρωση των πελατών μας όσον αφο-
ρά τις υποχρεώσεις του προς πληρωμή, όχι μόνο ως προς 
τις ημερομηνίες λήξης των πληρωμών αλλά και σύμφωνα με  
την ταμειακή τους ρευστότητα.

Οι ανεπτυγμένες και ποικιλόμορφες δυνατότητες επικοινω-
νίας που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες μας.  

Η οργανωμένη και διαρκώς ελεγχόμενη διαδικασία βελτι-
στοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
του γραφείου μας  και η άμεση εξάλειψη τυχόν αστοχιών.



_ Δημιουργία & Αυστηρή τήρηση της φόρμας και του χρονο-
διαγράμματος της αποστολής των τακτικών και έκτακτων 
υποχρεώσεων των πελατών προς πληρωμή από το προσω-
πικό του γραφείου.

_Χρήση εργαλείων όπως FMEA Analysis, Total Quality 
Managment για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

_ Συχνά Brainstorming της ομάδας για την ανάπτυξη των 
υπηρεσιών & διορθώσεις σε τυχόν αστοχίες.

_ Ερωτηματολόγια προς τους πελάτες και ανάλυση των 
δεδομένων τους, για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρε-
σιών.

_ Συχνή ανασκόπηση των διαδικασιών που τηρούνται, για 
περαιτέρω βελτίωσή τους.

Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στην συνεχή βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, με απο-
τέλεσμα την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσ-
δοκιών τους.
Η διαρκώς αναπτυσσόμενη φήμη του γραφείου, μαζί με την 
άριστη ποιότητα των υπηρεσιών μας δημιουργούν αισθή-
ματα ασφάλειας, σιγουριάς & εμπιστοσύνης στους πελάτες 
μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η εταιρίας μας λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο και αναλυτι-
κό πρόγραμμα ενεργειών που διασφαλίζει την άριστη αντα-
πόκριση όλων των στελεχών στις απαιτήσεις των πελατών 
και του κλάδου.

Ορισμένες από αυτές τις ενέργειες είναι:

_ Διαρκής παρακολούθηση σεμιναρίων & συμμετοχή σε επι-
στημονικά φόρουμ από όλη την ομάδα του προσωπικού και 
του επικεφαλής. Στόχος η εξειδίκευση όλης της ομάδας πάνω 
σε όλα τα θέματα/ υπηρεσίες της εταιρείας.

_ Δημιουργία και διατήρηση ενός καλού κλίματος συναδελ-
φικότητας, καλλιεργώντας την ανταλλαγή επιστημονικών 
και άλλων γνώσεων. Λειτουργούμε σαν ομάδα, για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των πελατών & την αντιμετώπιση τυχόν 
προβλημάτων.

_ Καθιέρωση ενιαίου προτύπου ενημέρωσης και χρόνου ενη-
μέρωσης των πελατών, όσον αφορά τις νομοθετικές και άλ-
λες εξελίξεις-αλλαγές.

_ Δυναμική ιστοσελίδα του γραφείου, εμπλουτισμένα κοινω-
νικά μέσα δικτύωσης, συνεχής ενημέρωση με την αποστολή 
newsletter.

_ Δημιουργία & Τήρηση των εσωτερικών ελέγχων από το 
γραφείο προς τους πελάτες, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν 
αστοχιών στα φορολογικά & εργατικά αρχεία τους. Σκοπός 
είναι η υπόδειξη και η πρόληψη μελλοντικών πιθανών προ-
βλημάτων από εξωτερικούς ελέγχους.

_ Διαδικτυακές παροχές προς τους πελάτες, μέσω υπηρεσι-
ών Cloud Server, για την άμεση και ασφαλή πρόσβαση στα 
φορολογικά & εργατικά αρχεία. Απλά, εύκολα & γρήγορα!



ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Λογιστικά - Φορολογικά
Παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθεμένης 
αξίας, με τα πλέον σύγχρονα μέσα, πάντα με κριτήρια 
την έγκαιρη και έγκυρη λήψη αποφάσεων, που είναι απο-
τέλεσμα της σωστής απεικόνισης στοιχείων σας και που 
βοηθούν καθοριστικά στην ορθή λήψη αποφάσεων. Οι 
λογιστικές υπηρεσίες έχουν ως αποτέλεσμα την σωστή 
τήρηση των βιβλίων σας, που είναι το πρώτο σημαντικό 
βήμα για την επιτυχή οργάνωση της επιχείρησης / εται-
ρίας σας. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας, ενημερώνουν με 
λεπτομερή ακρίβεια τα δεδομένα της επιχείρησης/εται-
ρίας σας, θέτοντας τις σωστές βάσεις έναντι οποιοδήπο-
τε ελέγχου ή επιχειρηματικής απόφασης.

Εργατικά
Το λογιστικό γραφείο μας σας παρέχει έγκυρες συμβουλές 
για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως 
επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις 
απολύσεων, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας κτλ.

Φοροελεγκτικά
Εφαρμόζουμε Φοροελεγκτικές Μεθόδους προσαρμοσμέ-
νες απόλυτα στις Λογιστικές Αρχές, στους ισχύοντες Νό-
μους και στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, διασφαλί-
ζουμε την επιχείρηση, όχι μόνο διαχειριστικά, αλλά και 
έναντι των ειδικών απαιτήσεων των αρμοδίων υπηρεσι-
ών και αρχών.

– Υπηρεσίες Διαχείρισης φορολογικών ελέγχων σε τοπικό 
επίπεδο Δ.Ο.Υ ή κεντρικό (ΥΕΔΔΕ, ΚΕΦΟΜΕΠ):

– Σύνταξη και παρακολούθηση φακέλων γραπτών εξηγή-
σεων στους αρμόδιους φορείς (αιτιολόγηση κινήσεων 
λογαριασμών, πλουτισμού, κίνησης κεφαλαίων)



Χρηματοοικονομικά
Διαθέτοντας εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες αναφορικά με τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της χρη-
ματοοικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, εγγυόμαστε όχι μόνο την ρεαλιστική απεικόνιση των μελλοντικών χρη-
ματοοικονομικών καταστάσεων με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους χρηματοοικονομικής αλλά και τη συνδυα-
στική υποστήριξη αυτών βάση των λογιστικών, φοροτεχνικών και διοικητικών πρωτοβουλιών της επιχείρησης/εταιρίας.

Επενδυτικά
Σας ενημερώνουμε πλήρως για τα ισχύοντα και μελλοντικά ευρωπαϊκά 
και εθνικά επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, LEADER, κλπ), καταρτί-
ζοντας το επενδυτικό σας πλάνο ( βιωσιμότητα πλάνου, διαχείριση 
και υποστήριξη του φακέλου κλπ).

– Ανάληψη της εκπόνησης των αναγκαίων φακέλων, μελετών κλπ. συνα-
φών εντύπων, εργασιών και διαδικασιών για την υπαγωγή επιχειρήσε-
ων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος 
σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα Επιδοτήσεων, αναπτυξιακούς 
νόμους, εκπαιδευτικά προγράμματα και οποιασδήποτε άλλης μορφής 
οικονομικών ενισχύσεων

Πληροφορική
Παρέχουμε υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων 
και λογισμικού. Η επιχείρηση μας συνδυάζει μέσω των στελεχών της 
τη βαθιά γνώση των οικονομικών και λογιστικών αλλά και της πληρο-
φορικής, οπότε μπορεί να αξιολογήσει και να καθοδηγήσει με ιδανικό 
τρόπο τους πελάτες της στην επιλογή των ενδεδειγμένων συστημάτων 
μηχανοργάνωσης και των κατάλληλων για τις ανάγκες της λογισμικών. 
Επιπλέον καθοδηγεί και συνδιαμορφώνει την απαιτούμενη παραμετρο-
ποίηση των λογισμικών ώστε να είναι πλήρως εκμεταλλεύσιμες οι δυ-
νατότητές τους προς όφελος της επιχείρησης. 

Αναπτύσσουμε εφαρμογές και προγράμματα σε στενή συνεργασία με 
τους πελάτες μας για την επίλυση συγκεκριμένων αναγκών. Οι εφαρμο-
γές μας συνεργάζονται ή είναι δυνατό να παραμετροποιηθούν, ώστε 
να συνεργάζονται με τα περισσότερα εμπορικά και λογιστικά πακέ-
τα που κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά. Ενδεικτικά αναπτύσσουμε 
προγράμματα ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών, διαχείρισης τα-
μειακών ροών, προϋπολογισμού κοκ.

Η καινοτομία μας
Η εταιρεία μας, ακολουθώντας στενά τη φιλοσοφία της επεκτάθηκε στον τομέα της συμβουλευτικής επιχειρήσεων για 
θέματα πληροφορικής και στην ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών πληροφορικής.
Στη συνεχή μας προσπάθεια να είμαστε ουσιαστικοί και χρήσιμοι, βελτιωνόμαστε καθημερινά και είμαστε πλέον σε θέση 
να σας υποστηρίξουμε ουσιαστικά στην επιλογή της μηχανοργανωτικής υποδομής σας και στη βέλτιστη παραμετρο-
ποίηση υφιστάμενων και νέων λογισμικών, ώστε να λαμβάνετε έγκαιρα όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση για τη λήψη 
διοικητικών αποφάσεων.
Επιπρόσθετα στην κατεύθυνση αυτή στελεχωθήκαμε με νέα και ικανά άτομα του χώρου της πληροφορικής, τα οποία κα-
θοδηγούμενα από τα έμπειρα στελέχη μας είναι σε θέση να αναπτύξουν τις εφαρμογές εκείνες που απαιτούνται για την 
ικανοποίηση των εξειδικευμένων κάθε φορά αναγκών σας. Οι εφαρμογές υλοποιούνται επί των υφιστάμενων λογισμικών 
πακέτων σας και δεν απαιτείται η μετάβαση σε νέα λογισμικά.
Ενδεικτικά σχεδιάζονται για εσάς εφαρμογές / λογισμικά όπως:
- Ψηφιακής έκδοσης παραστατικών (cloud)
- Προϋπολογισμού εσόδων / εξόδων
- Εκτίμησης και απολογισμού Cash flow
- Κοστολόγησης προϊόντων / υπηρεσιών
- Ηλεκτρονικής τιμολόγησης διασυνδεδεμένου με POS



PHILIPPOS BUSINESS CENTER
ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΑΕΡΤΗ
55535 ΠΥΛΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel: 2310222561, fax: 2310222529

info@sioukas.gr
www.sioukas.gr


