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Δελτίο Τύπου
Λευκωσία, 8 Απριλίου 2021

Η ΕΥ Κύπρου ανακοινώνει τον διορισμό του Χρίστου Τοούλα σε
Associate Partner
Η ΕΥ Κύπρου, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για την Oικοδόμηση ενός καλύτερου
εργασιακού κόσμου, προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής καταξίωσης στα
στελέχη της και ενισχύει την ομάδα φορολογικών υπηρεσιών με ένα νέο συνέταιρο, ο οποίος,
μέσα από την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, συμβάλλει καθημερινά στην επίτευξη του
σκοπού αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τον
διορισμό του Χρίστου Τοούλα σε Associate Partner. Αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα της σκληρής
δουλειάς και αφοσίωσης που επιδεικνύει ο Χρίστος προς τους πελάτες μας, την ομάδα του και
τους στόχους της ΕΥ.
Ο Χρίστος Τοούλας κατέχει πτυχίο Εφαρμοσμένης Λογιστικής και είναι μέλος του Συνδέσμου
Εγκεκριμένων Λογιστών (ACCA). Είναι επίσης μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών
Κύπρου (ΣΕΛΚ) και επί του παρόντος ενεργεί ως Γραμματέας της Επιτροπής Διοικητικών
Υπηρεσιών. Ο Χρίστος ξεκίνησε την καριέρα του το 2007 σε μια Big4 εταιρεία και εντάχθηκε
στην EY Κύπρου το 2018 στο τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης. Είναι
επίσης ενεργό μέλος του δικτύου Private Client Services (PCS) της EY. Καθ΄όλη τη διάρκεια της
καριέρας του, ο Χρίστος ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών εταιρικής υποστήριξης όπως
υπηρεσίες εταιρικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης, υπηρεσίες διοίκησης εταιρειών,
λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες προς ιδιώτες
σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διεθνών πελατών (εταιρείες και ιδιώτες με υψηλή
καθαρή αξία).
O Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνέταιρος και Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών
της EY Κύπρου, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχηθώ στο Χρίστο κάθε επιτυχία στον καινούριο του
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ρόλο. Η συνεισφορά του διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον στόχο μας να βοηθάμε τους
πελάτες μας να επιλύσουν τα σημαντικότερα προβλήματά τους. Καθώς διανύουμε ταραχώδεις
καιρούς ανά το παγκόσμιο, η δέσμευση μας παραμένει στο να παράγουμε μακροπρόθεσμη
αξία, και ο Χρίστος έχει επιδείξει δεξιότητες που ωθούν τον οργανισμό μας στην επίτευξη αυτού
του στόχου.»
- τέλος -
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Σχετικά με την ΕΥ
ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και
για τις κοινωνίες μας.
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.

-τέλος-

