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Για 50 χρόνια στηρίζουμε
τις επιχειρήσεις και την οικονομία
Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών διεθνούς εμβέλειας
Η Totalserve Management Limited είναι μια Κυπριακή
εταιρία διεθνούς εμβέλειας παροχής επαγγελματικών
υπηρεσιών.
Οι κύριες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ίδρυση και
ολοκληρωμένη διαχείριση εταιριών και εμπιστευμάτων
(trusts) στην Κύπρο καθώς και σε άλλες χώρες. Επίσης
προσφέρονται φορολογικές συμβουλές, διεθνής φορολογικός σχεδιασμός και παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών.
Υπάρχει εξειδίκευση σε θέματα άυλων περιουσιακών
στοιχείων (intellectual property) και προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Τέλος σημειώνεται ότι υπάρχουν ειδικά τμήματα για πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες
σχετικά με Εναλλακτικά Επενδυτικά Κεφάλαια και κρυπτονομίσματα.
Με έδρα της την συμπρωτεύουσα Λεμεσό, η Totalserve
ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το 1972 από ένα μικρό
γραφείο στο κεντρικό Λονδίνο. Πενήντα χρόνια μετά, κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα διεθνή οργανισμό με κεντρικά
γραφεία στην Κύπρο και άλλα πέντε πλήρως στελεχωμένα γραφεία στο Λονδίνο, Μόσχα, Βουκουρέστι, Αθήνα και
Τορτόλα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Η Totalserve και συγκεκριμένα ο Επίτιμος Πρόεδρος της,
Πέτρος Γ. Οικονομίδης, είναι από τους πρωτεργάτες στο
θέμα των Κυπριακών Διεθνών Εμπιστευμάτων, τόσο σε
νομοθετικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο προώθησης και
παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου (trustee). Οι υπηρεσίες για θέματα εμπιστευμάτων
γίνεται από την Totalserve Trustees Limited, η οποία ιδρύθηκε το 1989.
Συναφείς υπηρεσίες όπως λογιστικές/ ελεγκτικές και νομικές παρέχονται, μέσω στενής συνεργασίας, από τον
ελεγκτικό οίκο Π.Γ. Οικονομίδης & Σία Λίμιτεδ και το δικηγορικό γραφείο Ε & Γ Οικονομίδης ΔΕΠΕ. Μαζί, αυτές
οι τρεις ανεξάρτητες και πλήρως εποπτευόμενες εταιρείες αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του Ομίλου
Totalserve. Διαχρονικά, μονομερώς αλλά και συλλογικά σε
συνεργασία με διάφορους σχετικούς φορείς, η Totalserve
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έχει σημαντικά συνεισφέρει στη διεθνή προβολή της Κύπρου και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει σε ξένους
επενδυτές για ντόπιες και διεθνείς δραστηριότητες μέσω
του νησιού.
Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ TOTALSERVE
Ο Όμιλος Totalserve αποτελείται από μια ομάδα εγκεκριμένων λογιστών, νομικών συμβούλων, φοροτεχνικών και
συμβούλων επιχειρήσεων και διατηρεί στενές και μακροχρόνιες συνεργασίες με ένα ευρύ δίκτυο εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο.
Με αυτό τον τρόπο, μέσω της Totalserve, ο πελάτης παίρνει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία υψηλού επιπέδου, η
οποία καλύπτει και τις απαραίτητες διεθνείς πτυχές.
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ
Οι πελάτες της Totalserve περιλαμβάνουν σημαντικές διεθνείς και πολυεθνικές επιχειρήσεις καθώς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και ιδιώτες από όλο τον κόσμο,
όπως την Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, το Ισραήλ, διάφορες Αραβικές χώρες, την Αμερική και τη Νότια Αφρική.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Η Totalserve έχει αναγνωριστεί με πολλά βραβεία και
πιστοποιήσεις για τις διαδικασίες της και το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Αυτά περιλαμβάνουν:
• «Πρώτο Βραβείο Εξαγωγής Υπηρεσιών για Εξαίρετη
Απόδοση» 1994, 1995, 1998, 2000, 2003, 2008 και
2015
• «Πρώτο Βραβείο Υπεράκτιων Εταιριών για τη Καλύτερη Απόδοση» 1997
• «Πιστοποιητικό Ποιότητας Υπηρεσιών ISO 9001» 1997
Οι διάφορες βραβεύσεις και διακρίσεις έχουν σημαντικά
βοηθήσει την Totalserve στην ουσιαστική προβολή μιας
πιο δυνατής επαγγελματικής εικόνας καθώς και εμπιστοσύνης στα μάτια ξένων συνεργατών, οι οποίοι είναι και η
κύρια πηγή προέλευσης ξένων πελατών.
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ TOTALSERVE
Πέτρος Γ. Οικονομίδης
Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος
Ο κ. Οικονομίδης είναι εγκεκριμένος λογιστής (FCCA) ο οποίος έχει σπουδάσει και εκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει 50 χρόνια πείρα στον διεθνή φορολογικό προγραμματισμό και τα εμπιστεύματα στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Οικονομίδης είναι μέλος των Society of Trust and Estate Practitioners
(STEP), International Tax Planning Association (ITPA), ΣΕΛΚ και ACCA. Είναι επίσης ιδρυτής του STEP Κύπρου.
Επίσης, ο κ. Οικονομίδης είναι ο Επίτιμος Πρόξενος του Πράσινου Ακρωτηρίου στην
Κύπρο.

Ελεάνα Οικονομίδης
Πρόεδρος
Η Ελεάνα είναι απόφοιτος της νομικής από το King's College of London με μεταπτυχιακά στα ναυτιλιακά από το City University of London.
Έχει ιδρύσει το δικηγορικό γραφείο Ε & Γ Οικονομίδης ΔΕΠΕ. Από το 2017, η Ελεάνα
είναι η Πρόεδρος της Totalserve.

Γιώργος Οικονομίδης
Αντιπρόεδρος
Ο Γιώργος είναι απόφοιτος της νομικής από το University of Westminster. Έχει πολυετή πείρα με επικέντρωση στα εταιρικά, φορολογικά καθώς και θέματα ακινήτων.
Επίσης είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη αγοράς του Ομίλου της Totalserve καθώς
και την ενίσχυση στρατηγικών σχέσεων με ξένους συνεργάτες ανά τον κόσμο.
Εκτός από Αντιπρόεδρος της Totalserve είναι και συνέταιρος του δικηγορικού γραφείου Ε & Γ Οικονομίδης ΔΕΠΕ.

Πέτρος Ριαλάς
Διευθυντής
Ο Πέτρος είναι εγκεκριμένος λογιστής (FCCA) με πείρα 20 χρόνων σε φορολογικά και
εταιρικά θέματα, εμπιστεύματα και διεθνή φορολογικό σχεδιασμό για εταιρείες και
άτομα.
Είναι απόφοιτος του University of Manchester (BA) με μεταπτυχιακό στο City University
of London (MSc). Αφού δούλεψε σε ελεγκτικό οίκο στο Λονδίνο και μετέπειτα στο φορολογικό τμήμα μεγάλου ελεγκτικού οίκου, το 2008 εντάχθηκε στην Totalserve όπου
είναι Διευθυντής και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος.
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50 ΧΡΟΝΙΑ
TOTALSERVE
Οι επετειακοί εορτασμοί της Totalserve
για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της
(1972 – 2022) θα ξεκινήσουν στις αρχές
του επόμενου χρόνου και θα περιλαμβάνουν την οργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων στην Κύπρο και το εξωτερικό. Οι
εορτασμοί θα κορυφωθούν με την διεξαγωγή εορταστικής εκδήλωσης στη Λεμεσό το 2022 με τη συμμετοχή του προσωπικού, πελατών, συνεργατών και φίλων
της Totalserve από την Κύπρο, αλλά και
από το εξωτερικό, που θα ταξιδεύσουν
H ομάδα της Totalserve

στην Κύπρο ειδικά για να παρευρεθούν.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ
Ο στόχος και το πλάνο είναι η Totalserve να συνεχίσει ακόμα πιο δυνατή και τα επόμενα 50 χρόνια.
Λαμβάνοντας σοβαρά τις συνεχείς διεθνείς και ντόπιες εξελίξεις που επηρεάζουν τον τομέα δραστηριοποίησης της, τις σχετικές σύγχρονες τάσεις, προσδοκίες και προκλήσεις, και σε συνδυασμό με την επέτειο των 50 χρόνων της, η Totalserve είναι σε
διαδικασία σημαίνουσας οργανικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης, επιπλέον ενδυνάμωσης ανθρωπίνου επαγγελματικού
δυναμικού και περαιτέρω εκμοντερνισμού σε όλα τα επίπεδα. Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σύντομα.
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