
MERGER ANNOUNCEMENT

It is with great pleasure that we announce the merger of our law firms Kinanis LLC and Andreas P. Siapanis & Associates LLC.

The long-established law firm Kinanis LLC, integrates, by way of merger, the dynamic law firm Andreas P. Siapanis & Associates 
LLC warmly welcoming their founder, Andreas Siapanis to the position of Partner, as well as their lawyers, and employees.

The merger of the two law firms will broaden and strengthen our existing services creating synergies and joined practices 
enhancing our firms’ common vision, culture and values.

We are very much looking forward to exploiting our combined resources and knowledge, for pioneering and innovative services 
meeting the current needs in the reformed business environment.

We remain focused on our clients assisting them in every step of their journey to excel and grow. For us, being part of their story 
is our pride.

We express our appreciation to our clients, employees and associates for supporting us in our story of growth.

Kinanis LLC          Andreas P. Siapanis & Associates LLC



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με ιδιαίτερη  χαρά ανακοινώνουμε τη συγχώνευση των δικηγορικών μας γραφείων Κινάνης ΔΕΠΕ και Ανδρέας Π. 
Σιαπάνης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ. 

Το  δικηγορικό γραφείο Κινάνης ΔΕΠΕ, με 40 χρόνια εμπειρίας,  ενσωματώνει, μέσω συγχώνευσης, το δυναμικό 
δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Π. Σιαπάνης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, καλωσορίζοντας  θερμά τον ιδρυτή, Ανδρέα Σιαπάνη στη 
θέση του Συνεταίρου, τους δικηγόρους και τους υπαλλήλους τους.

Η συγχώνευση των δύο δικηγορικών γραφείων έχει ως σκοπό τη διεύρυνση  και ενίσχυση των υπηρεσιών μας 
δημιουργώντας συνέργειες και κοινές πρακτικές που ενισχύουν το κοινό όραμα, την κουλτούρα και τις αξίες των εταιρειών 
μας.

Με ενισχυμένα εφόδια, ανθρώπινο δυναμικό και γνώσεις, αποβλέπουμε στην παροχή πρωτοποριακών και καινοτόμων 
υπηρεσιών ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες και στο διαμορφωμένο πλέον επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Παραμένουμε πάντα επικεντρωμένοι στους πελάτες μας, βοηθώντας τους σε κάθε βήμα της πορείας τους για ανάπτυξη. 
Το να είμαστε μέρος της ιστορίας τους είναι υπερηφάνεια μας.

Εκφράζουμε την εκτίμησή μας στους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας που μας στηρίζουν στην δική 
μας ιστορία ανάπτυξης.

Κινάνης ΔΕΠΕ           Ανδρέας Π. Σιαπάνης & Συνεργάτες ΔΕΠΕ


