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Νέος Διευθύνοντας Σύμβουλος για την ΕΥ Κύπρου
Η ΕΥ ανακοινώνει τον Ronald Attard ως τον νέο
Διευθύνοντα Σύμβουλο για την Κύπρο. Ο Ronald
εντάχθηκε στην EY το 1999 και αναλαμβάνει τον
καινούριο του ρόλο έχοντας συνεργαστεί στενά με
το γραφείο και τους συνεταίρους στην Κύπρο κατά
τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του ρόλου του ως
Επικεφαλής Στρατηγικής και Συναλλαγών της
Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), θέση την οποία κατέχει από το 2016. Παράλληλα με τις
αρμοδιότητές του για την Κύπρο και την περιοχή CESA, θα διατηρήσει τη θέση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της EY στην Μάλτα, την οποία κατέχει από το 2013.
Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο Ronald έχει ηγηθεί σειράς πρωτοβουλιών με την
συμμετοχή διαφορετικών υπηρεσιών της ΕΥ για κυβερνήσεις, διεθνείς επιχειρήσεις και
οργανισμούς στην περιοχή CESA. Προώθησε την καινοτομία στην ΕΥ και τους πελάτες της, σε
όλους τους τομείς, ενώ υποστηρίζει σθεναρά ότι η λήψη ορθών αποφάσεων προϋποθέτει τον
συνδυασμό διαφορετικών προσεγγίσεων και μιας περιεκτικής εταιρικής κουλτούρας χωρίς
αποκλεισμούς. Πιστεύει επίσης στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και τη
μακροπρόθεσμη αξία σε ένα αυξανόμενα ψηφιακά διασυνδεδεμένο κόσμο.
Ο Ronald προσβλέπει σε μια πολύ στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου, Σταύρο Παντζαρή, και τους Συνεταίρους της ΕΥ Κύπρου κατά τη μετάβαση στην
μετά-COVID-19 εποχή, προκειμένου να διασφαλίσουν για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και
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την κοινωνία την απαραίτητη υποστήριξη για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις και να
αναδειχθούν ακόμη ισχυρότεροι.
Οι επικεφαλής των τμημάτων της ΕΥ Κύπρου, Ανδρέας Αβρααμίδης, Επικεφαλής Υπηρεσιών
Διασφάλισης, Φίλιππος Ραπτόπουλος, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών,
Στέλιος Δημητρίου, Επικεφαλής Υπηρεσιών Στρατηγικής και Συναλλαγών, και Χαράλαμπος
Κωνσταντίνου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, καθώς και όλοι οι συνεταίροι,
καλωσορίζουν τον Ronald στην ομάδα και του εύχονται κάθε επιτυχία στη νέα του θέση.
Ο Ronald Attard δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ
ακόμη πιο στενά με τους Κύπριους συναδέλφους μου, πολλούς από τους οποίους γνωρίζω εδώ
και αρκετό καιρό και γνωρίζω επίσης πολύ καλά πόσο σημαντική θα είναι η συμβολή τους. Τα
τελευταία 5 χρόνια, η ηγετική ομάδα έχει εργαστεί ακούραστα για να επιτύχει συνεχή ανάπτυξη
και, χωρίς αμφιβολία, η επιτυχία μας οφείλεται στους ταλαντούχους ανθρώπους μας που
παρέχουν εξαίρετη εξυπηρέτηση πελατών. Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα ενισχύσει τις
αναπτυξιακές φιλοδοξίες της EY στην Κύπρο και θα μας οδηγήσει στο επόμενο επίπεδο.»
- 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.

