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Το γραφείο CA Tsialoupis & Co είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος, ελεγκτικός και συμβουλευτικός οίκος, με 

έδρα τη Λεμεσό και επικεντρώνεται στην παροχή μιας σειράς συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες ανά το 

παγκόσμιο.

Η μοναδικότητα μας φαίνεται στον τρόπο που δουλεύουμε: Βρισκόμαστε δίπλα από τους πελάτες μας. Ψάχνουμε 

βαθύτερα για το τι συμβαίνει πίσω από κάθε περίπτωση και δημιουργούμε μια εξατομικευμένη λύση σε κάθε 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας. Αμέσως μετά δουλεύουμε σε συνεργασία με τους πελάτες μας 

για την οικοδόμηση ενός δυνατότερου οργανισμού που θα εξασφαλίζει διαρκή οικονομικά αποτελέσματα.

Ο χρηματοπιστωτικός κόσμος αλλάζει ραγδαία, και οι εταιρείες απευθύνονται κοντά μας για συμβουλές ως 

προς το πώς να αντιμετωπίσουν την οικονομική κατάσταση και να βγουν κερδισμένοι. Σας προσκαλούμε να μας 

γνωρίσετε καλύτερα.

Χρήστος Tsialoupis

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της CA Tsialoupis & Co



“Μετατρέψτε το κάθε ρίσκο σε ευκαιρία.”

Χρήστος Τσιαλούπης - Διευθύνων Σύμβουλος

Η διαφορά που 
κάνει τη διαφορά

Η διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου, μέσα από την επιτυχία των πελατών μας και των δικών μας ανθρώπων 

ξεπερνά κατά πολύ την αποστολή μας . Αποτελεί για όλους μας κοινή αίσθηση του σκοπού και του τρόπου με τον οποίο 

αξιολογούμε το αποτέλεσμα που έχει η δουλειάς μας. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που μας εμπιστεύονται 

μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.

Ως αξιόπιστοι σύμβουλοι και συνεργάτες, έχουμε συνεργαστεί με τους πελάτες μας για την επίλυση δύσκολων 

προκλήσεων και προβλημάτων. Η πολύχρονη εμπειρία μας και η ηγετική φιλοσοφία της εταιρείας μας κατάφερε 

να βοηθήσει τους πελάτες μας να επιβιώσουν και να επιτύχουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι σχέσεις με τους πελάτες μας είναι μακροχρόνιες και 

βασίζονται στην απόλυτη εμπιστοσύνη.



Τι προσφέρουμε
Προσφέρουμε λύσεις και ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς που βρίσκονται σε όλες 

τις βιομηχανίες. Η δύναμη μας έγκειται στην ικανότητά να βοηθούμε επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, να 

μεγιστοποιούν τα έσοδα τους, να δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και να αποκτούν βιώσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μέσω εξατομικευμένων λύσεων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Λογιστικά & Ελεγκτικά

• Υπηρεσίες Ελέγχου & Διασφάλισης:  Η προσέγγισή μας έχει σχεδιαστεί για να προσθέτει αξία στις 

επιχειρήσεις των πελατών μας και να παράγει θετικά οφέλη μέσω των διαδικασιών μας.

• Λογιστικά: Βοηθούμε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να επικεντρωθούν σε αυτό που κάνουν καλύτερα 

κάνοντας αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα.

• Υπηρεσία Ετοιμασίας Μισθοδοσίας: Η CA Tsialoupis & Co είναι σε προνομιακή θέση να προσφέρει μια αποτελεσματική, 

πλήρως διαχειριζόμενη λύση μισθοδοσίας για όλους εκείνους τους πελάτες που διαχειρίζονται ανθρώπινο δυναμικό.

Φοροτεχνικά

• Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός:  Συνεργαζόμαστε στενά με άλλους εξειδικευμένους συμβούλους στην Ευρώπη, για 

να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις διεθνή φορολογικού προγραμματισμού σχετικές με τις ανάγκες σας.

• Φοροτεχνικές Υπηρεσίες & ΦΠΑ:  Στα καθημερινά καθήκοντα της CA Tsialoupis & Co, περιλαμβάνεται και η παροχή ενός 

ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών Φορολογικής Συμμόρφωσης για να σας εξοικονομήσει χρόνο και κόπο.

Εταιρικές Υπηρεσίες

• Σύσταση & Διαχείριση Εταιρειών:  Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε επαγγελματικές 

συμβουλές ως προς το σωστό εταιρικό καθεστώς ανάλογα με τις ανάγκες σας.. 

• Χρηματοοικονομικές Σύμβουλευτικές Υπηρεσίες:  Η CA Tsialoupis & Co βοηθά τους επιχειρηματίες και την ομάδα τους 

να αξιολογήσουν, να αναπτύξουν και να διαχειριστούν στρατηγικές πρωτοβουλίες σε κάθε μέρος του κύκλου ζωής μιας 

επιχείρησης και του είδους της οικονομικής κατάστασης της αγοράς.

• Συμβουλευτική Παροχή Υπηρεσιών:  Η CA Tsialoupis & Co παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων 

που επιτυγχάνουν την ανάπτυξη, την οικονομική μεταμόρφωση και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

επιχειρήσεων.

• Αναδιοργάνωση & Αναδιάρθρωση Ομίλων Εταιρειών: Εάν η εταιρεία σας δυσκολεύεται να επιβιώσει, μπορούμε να 

βοηθήσουμε. Συνεργαζόμαστε με κάθε πελάτη για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για όλους όσους έχουν 

συμφέροντα στην εταιρεία.

• Εκκαθαρίσεις/Διαγραφές Εταιρειών: Εκούσια εκκαθάριση συμβαίνει όταν μια εταιρεία δεν έχει σκοπό ύπαρξης. Είμαστε 

δίπλα σας σε κάθε βήμα για να βοηθήσουμε παρέχοντας συμβουλές ή βοήθεια μέσω συνεργατών μας.

Άλλες Υπηρεσίες

• Ειδικές Οικονομικές  Έρευνες:  Η πολύχρονη εμπειρία μας βοηθά τόσο στο να καθορίζουμε το πεδίο εργασίας μας όσο 

και στο να αναγνωρίζουμε πότε να το προσαρμόσουμε ανάλογα με τις ανάγκες ή τις περιστάσεις σας.

• Εμπιστεύματα: Η εταιρεία μας προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλές σε ότι αφορά τη δημιουργία εμπιστευμάτων τόσο 

στη Κύπρο όσο και σε άλλες χώρες. Προσφέρουμε ευέλικτες ευπροσάρμοστες λύσεις ικανοποιούν τις ανάγκες σας..

Μάθετε περισσότερα από την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνώντας με τους εξειδικευμένους συνεργάτες και την ομάδα μας.



Αντίκτυπος & 
Ανάπτυξη

Οι καλύτερες εταιρείες εμπιστεύονται την CA Tsialoupis & Co για να τους βοηθήσει να επιλύσουν τις πιο δύσκολες 

προκλήσεις τους. Η προσέγγιση μας προσαρμόζεται ανάλογα σε κάθε πελάτη και συνδυάζει τη βαθιά αντίληψη 

της δυναμικής της οικονομίας και του ανταγωνισμού μαζί με την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές στην 

οικονομία πάντοτε σε στενή συνεργασία με τον πελάτη μας.

Οι έμπιστοι σύμβουλοι μας υποστηριζόμενοι από την έμπειρη ομάδα μας, θα σταθούν δίπλα σας σε κάθε πρόκληση και 

θα μάθετε αρκετά, ενώ συνεργάζεστε με την πιο ποικιλόμορφη ομάδα επαγγελματιών συμβούλων.

“Επιχειρηματίας είναι κάποιος 
που έχει ένα όραμα για κάτι και 

επιδιώκει την δημιουργία.”



“Κυνήγησε το όραμα, όχι τα χρήματα και 
στο τέλος τα χρήματα θα καταλήξουν να σε 

ακολουθήσουν.”

Η υπόσχεση μας 
Η επιτυχία των πελατών μας, των δικών μας ανθρώπων και της εταιρεία μας είναι χτισμένη πάνω σε διορατικότητα 

και συνεργασία, μακριά από στερεότυπα πρότυπα και παραδοσιακές ιεραρχίες. Όταν υλοποιούμε λύσεις μαζί με 

τους πελάτες μας, καταλήγουν σε επιτυχία μπροστά στον ανταγωνισμό της πραγματικής αγοράς. Αυτός είναι ο λόγος 

που οι πελάτες μας ξεπερνούν τον εαυτό τους, οι ιδέες μας γίνονται επιχειρηματικές αρχές, και οι άνθρωποι μας 

αναπτύσσονται και καταφέρνουν ακόμη περισσότερα.

Η ιστορία μας στο να πετυχαίνουμε στόχους και την επίτευξη της στρατηγικής διορατικότητας απαιτεί και παρακινεί τον 

καλύτερό σας εαυτό. Θα παρατηρήσετε νέες και παλιές πληροφορίες με διαφορετική προοπτική και από διαφορετική 

οπτική γωνία θα δείτε το αναξιοποίητο τμήμα της αγοράς, την κατάλληλη ανταγωνιστική θέση και τα καλύτερα μοντέλα 

επιχειρηματικής λειτουργίας. Στην εταιρεία μας, ο ορισμός του προβλήματος και ο διαφορετικός τρόπος για να το 

προσεγγίσουμε δεν πλησιάζει τις παραδοσιακές μεθόδους που χρησιμοποιούν άλλοι.

Εντός και εκτός της CA Tsialoupis & Co, οι δικοί μας άνθρωποι κάνουν τη διαφορά για τους πελάτες μας, για τον κόσμο 

και για τα πράγματα που έμαθαν όσο καιρό ήταν μαζί μας.

Μήπως αυτό ακούγεται σαν πρόκληση;  Αλήθεια ακούγεται σαν τον αξιόπιστο επαγγελματία σύμβουλο που πραγματικά 

θέλετε πλάι σας;



“Ο επιτυχημένος άνθρωπος είναι εκείνος που 
ανακαλύπτει το πρόβλημα της επιχείρησης του 
πριν από τους ανταγωνιστές του.”

Πόσο μακριά θέλετε 
να φθάσετε σήμερα; 
Ιδέες που οδηγούν σε συνεχή πλεονέκτημα. Ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτονται οι πελάτες, την βιομηχανία τους, 

ακόμη και την κοινωνία. Αλλά γιατί το θέμα αυτό σας αφορά; 

Οι αγορές ανταμείβουν εταιρείες και τους ιδιοκτήτες που ανακαλύπτουν έναν διαφορετικό και καλύτερο τρόπο για να 

ανταγωνιστούν. Απλές λύσεις και παραδοσιακοί τρόποι αντιμετώπισης καταστάσεων δεν μπορούν να φέρουν αποτελέσματα 

πλέον. 

Στην CA Tsialoupis & Co, φιλοδοξούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Το ιστορικό μας για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και τη δημιουργία στρατηγικής διορατικότητας μέσω των υπηρεσιών μας, απαιτεί και εμπνέει, τον καλύτερο 

σας εαυτό. 

Στην εταιρεία μας, ανακαλύπτουμε καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες μας και δουλεύουμε μαζί τους για την υλοποίηση τους.

Θα εξετάσουμε νέες και παλιές πληροφορίες από διαφορετική οπτική γωνία και θα σας βοηθήσουμε να δείτε το αναξιοποίητο 

τμήμα της αγοράς, να αντιληφθείτε την ανταγωνιστική σας θέση και να χρησιμοποιήσετε ένα καλύτερο μοντέλο λειτουργίας για 

καλύτερα αποτελέσματα.

Εδώ στην CA Tsialoupis & Co, ο ορισμός του προβλήματος και ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσουμε ανήκουν τόσο σε 

εσάς, όσο και στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων μας. Μήπως αυτό ακούγεται σαν μια πρόκληση που θέλετε να αποτελέσετε 

μέρος της;



“Για να πετύχετε, θα πρέπει να έχετε την ψυχή 
σας στην επιχείρησή και την επιχείρησή σας 
στην ψυχή σας.”

Επιτυχία Εγγυημένη 
Τι χρειάζεται για να επιτύχετε στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον; Θα είστε σε 

θέση να επιτύχετε επιρροή και συναίνεση σε όλα τα επίπεδα;

Στην CA Tsialoupis & Co, , από την πρώτη μέρα όχι μόνο θα αυξήσετε τις γνώσεις και την εμπειρία σας στην 

επιχειρηματική μας προσέγγισή και νοοτροπία, αλλά θα αισθανθείτε έμπνευση από τον τρόπο που εργαζόμαστε. Θα μάθετε 

πώς να επιτύχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στην επιχείρησή σας, και πως να επιτύχετε την συναίνεση μεταξύ των 

μελών της ομάδας σας.

Θα εργαστούμε μαζί σας για να χτίσουμε ακόμη καλύτερες σχέσεις μεταξύ πελάτη-συμβούλου, καθοδηγώντας σας σε 

κάθε βήμα, από τις οικονομικές αναλύσεις μέχρι τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε, θα σας επιτρέψει να συμφιλιωθείτε με την αβεβαιότητα, να ετοιμάσετε ένα σχέδιο 

δράσης και να περάσετε με ευκολία μέσα από τις καθημερινές αλλαγές και τις οικονομικά δύσκολες προκλήσεις.

Εντός και εκτός της CA Tsialoupis & Co, η ομάδα μας κάνει τη διαφορά για σας και για όλο τον κόσμο, λόγω του οράματος 

που μοιραζόμαστε μαζί τους.



www.catsialoupis.com

Θάλειας 3, 2ος όροφος

Γραφείο 213-214

Λεμεσός 3011, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 2595 2565

Φαξ: +357 2595 2505

Email: info@catsialoupis.com


