
 

Τα Επόμενα Βήματα… 
 
 
Σύσταση Εταιρείας - Ερωτήσεις για Διαδικασίες και Έξοδα - 
Αμοιβές 
 
Έλενα Χαραλάμπους 
Tηλ.: Focus Business Services +357 (22) 456 363 /  
Κιν.: +357 (99) 070 908 
E-mail: ilcom@cyprus-managementservices.com 
 

**Οι Αμοιβές μας είναι πολύ ανταγωνιστικές** 
 
Νέοι πελάτες: Επικοινωνήστε με την Έλενα που είναι το 
υπεύθυνο άτομο για την ΠΡΩΤΗ επικοινωνία με όλους τους 
νέους πελάτες. 
 

Ερωτήσεις – Απορίες για Φορολογικό Σχεδιασμό 
Εταιρική και Φορολογική Νομοθεσία και Πρακτική 

 
Έλενα Χαραλάμπους 
Tηλ.: Focus Business Services +357 (22) 456 363 / 
Κιν.: +357 (99) 070 908 
E-mail: ilcom@cyprus-managementservices.com 
 
Σημαντική σημείωση: Πρέπει να επικοινωνήσετε αρχικά με την 
Έλενα δίνοντας της μία λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τις 
απορίες ή/και τα ερωτήματα σας.  
 
Η Έλενα στη συνέχεια, με την εμπειρία της, θα παραπέμψει το 
θέμα (βάσει των ειδικοτήτων τους και της φύσης των 
ερωτημάτων σας) προς χειρισμό από τα αρμόδια στελέχη της 
Συμβουλευτικής Ομάδας της Focus Business Services. 
 
 
 
 
 



 

 
Η Ποιότητα των Υπηρεσιών Μας 
Η Συνδρομή του κ. Κοτσομύτη 

 
 

• Τα Επαγγελματικά Στελέχη της Συμβουλευτικής Ομάδας 
Μας είναι έμπειροι στον τομέα των διεθνών 
επαγγελματικών υπηρεσιών ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές 
και δικηγόροι. Τα μέλη της ομάδας ενεργούν υπό τον 
συνεχή συντονισμό, καθοδήγηση και την άμεση 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ υποστήριξη του       κ. Άρη Κοτσομύτη 
(πρόεδρου του ομίλου μας και γνωστού και διεθνούς 
εμβέλειας σύμβουλου κυπριακής και διεθνούς φορολογίας 
και διεθνή φορολογικού σχεδιασμού).  

 
• Η Συμβουλευτική Ομάδα που είναι υπεύθυνη για την 
Ελληνική Αγορά είναι πενταμελής, αποτελείται από 
ανώτερα στελέχη-υπαλλήλους του Ομίλου μας (τρείς 
Κύπριους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, ένα Κύπριο 
δικηγόρο και ένα έμπειρο Έλληνα φοροτεχνικό) οι οποίοι 
ταξιδεύουν τακτικά στην Ελλάδα. 

 
• Στην απάντηση των ερωτημάτων σας θα ζητείται (όπου 
κριθεί αναγκαίο από τα στελέχη μας) και η συνδρομή του 
κ. Κοτσομύτη.  

 
• Σε περίπλοκες περιπτώσεις δε, θα εξετάζεται και η 
παραπομπή ολόκληρου του θέματος-ερωτήματος για 
χειρισμό από τον κ. Κοτσομύτη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Οι Υπηρεσίες Μας 
 
 
Ο Όμιλος της FBS παρέχει 100% των απαραίτητων υπηρεσιών 
που χρειάζεται ο πελάτης για να συστήσει και να λειτουργήσει 
Κυπριακές Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων (ΚΕΔΕ) και 
εξυπηρετεί αποκλειστικά ξένους (διεθνείς, μη Κύπριους) 
πελάτες. 
 
 
 Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός 
 Σύσταση Εταιρειών στην Κύπρο και Παγκοσμίως 
 Παροχή Έδρας, Εταιρικού Γραμματέα, Ανωνυμίας 
Μετόχων, Διευθυντών Εταιρείας 

 Ανοίγματα Τραπεζικών Λογαριασμών 
 Λογιστικές Υπηρεσίες 
 Φοροτεχνικές Υπηρεσίες (Φόρος Εισοδήματος και ΦΠΑ) 
 Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
 Νομικές Υπηρεσίες 

 


