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 Να καταθέσεις εισηγήσεις και να ανταλλάξεις απόψεις γύρω από τα μέτρα στήριξης που πρέπει να ληφθούν για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις

Να συζητήσεις και να μοιραστείς ιδέες και τρόπους διαχείρισης της κρίσης και εξόδου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα 
οικονομικά αδιέξοδα 

Να αποκτήσεις τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη για διαχείριση της δύσκολης κατάστασης και ζωτικών παραμέτρων λειτουργίας 
της επιχείρησής σου

Να αναλύσεις την επόμενη μέρα της επιχείρησής σου και να λάβεις καίριες αποφάσεις προς διασφάλιση της βιωσιμότητας και 
συνέχιση των εργασιών της 

Να διαμορφώσεις συνολική εικόνα για τα νέα δεδομένα της οικονομίας της χώρας και τη σφαιρική κατάσταση του κυπριακού 
επιχειρείν στη σκιά της κρίσης 

Συμμετέχοντας στο συνέδριο, σου παρέχεται η δυνατότητα: 
1

2

3

4

5

ANYTIME, ANYWHERE, ON ANY DEVICE
 Ενημερωθείτε, εμπνευστείτε, προετοιμαστείτε. 

Behind the scenes, videos, αδημοσίευτες φωτογραφίες 

1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο

Με τη συμμετοχή σας στο 
Παγκύπριο Συνέδριο 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 εξασφαλίζετε 

1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση 
στο digital edition του 

περιοδικού IN Business.  
Με το τέλος του συνεδρίου, θα 
επικοινωνήσει άτομο από την 

εταιρεία μας
για περισσότερες πληροφορίες.

Παγκύπριο Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

•   Διευθυντικά στελέχη μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων

•  Στελέχη μικρών επιχειρήσεων

•  Στελέχη οικογενειακών επιχειρήσεων

Το Παγκύπριο Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 
λειτουργώντας ως μια διαδικτυακή σύναξη των 
διευθυντικών στελεχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
της Κύπρου, επιχειρεί να προβεί σε μια πρώτη στο είδος της 
ανάγνωση των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σκιαγραφώντας τις παρούσες 
οικονομικές συνθήκες εντός των οποίων καλούνται 
να λειτουργήσουν και θέτοντας επί τάπητος τρόπους 
διασφάλισης, σε πρώτο στάδιο της βιωσιμότητάς τους και σε 
δεύτερο, της σταδιακής επανόδου τους σε τροχιά ανάπτυξης 
και κερδοφορίας. Συνολικός αντικειμενικός στόχος, οι 
μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξέλθουν όσο το 
δυνατό πιο αλώβητες γίνεται από την οικονομική κρίση που 
αφήνει πίσω του ο κορωνοϊός.  Το συνέδριο απευθύνεται 
σε επιχειρηματίες και άλλα ανώτερα στελέχη από όλες 
τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου.     

Πληροφορίες

Ακροατήριο

Το Συνέδριο

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 | 16:00-18:00

Το συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Οι τοποθετήσεις θα γίνουν στα ελληνικά.

Η πανδημία του κορωνοϊού, πέραν της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε σε ολόκληρο τον πλανήτη, δημιούργησε παράλληλα 
και μια τεραστίων διαστάσεων οικονομική κρίση με συνέπειες που ακόμη και σήμερα δύσκολα μπορούν να προβλεφθούν με 
ασφάλεια ως προς τις μελλοντικές τους παρενέργειες και προεκτάσεις στην πραγματική οικονομία. Όπως σε σχεδόν όλες τις 
χώρες του κόσμου, έτσι και στην Κύπρο, το αναγκαστικό και μακράς διάρκειας lockdown που επιβλήθηκε σε ζωτικούς τομείς 
της οικονομικής δραστηριότητας, έβαλε αναπόφευκτα τη θηλιά στο λαιμό εκατοντάδων επιχειρήσεων, οι οποίες είδαν από την μια 
μέρα στην άλλη τον κύκλο εργασιών τους να συρρικνώνεται, τα εισοδήματά τους να μειώνονται δραματικά και τη ρευστότητά τους 
σχεδόν να εκμηδενίζεται.  

Το πιο βαρύ τίμημα, κλήθηκαν και καλούνται εκ των πραγμάτων να πληρώσουν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 
χώρας, αφού παρά τις κρατικές δόσεις οξυγόνου που έλαβαν όλο αυτό το διάστημα, αρκετές εξακολουθούν να ασφυκτιούν και να 
βρίσκονται στον αναπνευστήρα. Η επόμενη μέρα πολλών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένει αβέβαιη, με τον κίνδυνο 
να αναγκαστούν τελικά να βάλουν οριστικό λουκέτο στις εργασίες τους, να επικρέμεται σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από αυτές.  

Εισαγωγή

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη 
προϋπόθεση την εγγραφή.

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Παγκύπριο Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα

16:00 – 16:10  Έναρξη Συνεδρίου – Εισαγωγή από τον Συντονιστή
  Χριστόφορος Αναγιωτός, Επικεφαλής Deal Advisory, KPMG Κύπρου

16:10 – 16:20  Το νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και αναγκαία μέτρα στήριξης  
  Βύρωνας Βύρωνος, Διευθυντής Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τράπεζα Κύπρου

16:20 – 17:00  Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιτίας της  
  πανδημίας και ποια τα πλάνα τους για τη μετά την πανδημία εποχή.
  • Αναπροσαρμογή πλάνων και πώς θα κερδηθεί το στοίχημα της βιωσιμότητας 
  • Πώς θα συνεχίσει η κανονική ροή των εργασιών των επιχειρήσεων μετά την οικονομική ύφεση στην οποία περιήλθαν;
  • Καινοτομία και ιδέες για αλλαγή στη στρατηγική πωλήσεων, νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 
  • Ανάγκη ψηφιοποίησης και εξέλιξης της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις για την επιτυχή επιχειρησιακή τους συνέχεια.

  Μέλη του πάνελ

  • Νίκος Μεσολογγίτης, Ιδρυτής, OJO Sunglasses 

  • Ντίνος Κάκκουρας, Διευθύνων Σύμβουλος, Top Kinisis Travel

  • Στυλιανός Χριστοφόρου, Managing Partner, Stylianos N. Christoforou & Co. LLC

  • Χρίστος Χριστούδιας, Διευθύνων Σύμβουλος, Christoudias Logistics

  Συντονιστής του πάνελ
  Χριστόφορος Αναγιωτός, Επικεφαλής Deal Advisory, KPMG Κύπρου

17:00 – 17:10  Το μέγεθος της κρίσης, η βαθιά ύφεση και η δύσκολη διαδρομή προς την ανάκαμψη 
  • Πώς η πανδημία διαμορφώνει το κυπριακό οικονομικό περιβάλλον: Τα ισχύοντα  μέτρα στήριξης της οικονομίας  
     και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτά που ακόμη βρίσκονται υπό μελέτη.
  • Παγκόσμια ύφεση του 2020. Είναι όντως χειρότερη από ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008-2009;  
     Η μετά το τέλος της πανδημίας.
  Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικών & Διευθυντής Μεταπτυχιακού προγράμματος 
    στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (MSc in Financial Services), CIIM

17:10 – 17:15  Διάλειμμα
 
17:15 – 17:25  Τα οφέλη της κρίσης του COVID-19. Τι έχουν μάθει οι επιχειρήσεις και πώς μπορούν να αλλάξουν για να γίνουν  
  πιο αποδοτικές;
  Κυριάκος Ιακωβίδης, Γενικός Διευθυντής, Great Place to Work® 

ΝΙΚΟΣ 
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ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ

KPMG Κύπρου

ΚΎΡΙΑΚΟΣ 
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Great Place to Work® 

ΣΎΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

CIIM

ΒΎΡΩΝΑΣ 
ΒΎΡΩΝΟΣ
Τράπεζα 
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ΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΚΚΟΎΡΑΣ 
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Travel

ΣΤΎΛΙΑΝΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΎ 

Stylianos N. 
Christoforou & Co. LLC



17:25 – 17:35   Η κρίση του Covid-19 ως ευκαιρία επαναξιολόγησης και ενίσχυσης των βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση 
ανθρωπίνου δυναμικού

   Κάθε κρίση, πέραν των ποικιλόμορφων και πολυεπίπεδων αρνητικών συνεπειών της, αναδεικνύει συνάμα ευκαιρίες 
προς αξιοποίηση και καθίσταται μια καλή αφορμή επαναξιολόγησης υφιστάμενων πρακτικών, εντοπισμού αδυναμιών 
και υιοθέτησης βελτιωτικών ή και καθολικής μορφής αλλαγών. Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, κατέδειξε ως 
καίριας σημασίας αναγκαιότητα, την ύπαρξη ενός περισσότερο ευέλικτου HR (agile HR). Την ίδια ώρα, με φόντο την 
παρούσα κρίση, ως σημαντικό ζητούμενο για κάθε εταιρεία προβάλλει η διατήρηση και ενίσχυση, μέσω διαφόρων 
πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, του βαθμού αφοσίωσης των εργαζομένων προς τις αξίες και τους 
στόχους της, ανεξαρτήτως της κρίσης και των όποιων αρνητικών συνεπειών έχει δημιουργήσει για τον κάθε οργανισμό.  

  Μαριλένα Βαρνάβα, Quality Assurance and HR Manager, Biotronics Ltd

17:35 – 17:45  Οι προκλήσεις του HR στη μετά-COVID εποχή
Σε διάστημα λίγων μηνών, οι συνθήκες ζωής και εργασίας μας φαίνεται να έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά. Η επόμενη μέρα 
της πανδημίας του COVID-19 βρήκε τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού σε ετοιμότητα προκειμένου να διασφαλίσουν 
την ομαλή μετάβαση σε μία νέα πραγματικότητα. Η ξαφνική αλλαγή στην εργασιακή κουλτούρα έφερε στο προσκήνιο 
νέες προκλήσεις για το HR. Βασική προτεραιότητά αποτελεί τώρα η προσαρμογή σε όλα τα επίπεδα: στην προσέλκυση 
προσωπικού, στην εκπαίδευση, στην υγεία και ασφάλεια, αλλά και στην παροχή συναισθηματικής υποστήριξης 
στους ανθρώπους μας. Η προσέγγιση Human to Human κρίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ στην μετά-COVID εποχή.

  Νατάσα Φωτεινακοπούλου, HR Generalist, Intersport Athletics, Ελλάδα

17:45-17:55  Time to go digital
  Γιώργος Τζιωρτζής, CIO, Τράπεζα Κύπρου

17:55 – 18:05  Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου στην εποχή του COVID-19
  Νίκος Ιωάννου, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, FCICM, Infocredit Group 

18:05 – 18:10  Kαταληκτικά Σχόλια από τον Συντονιστή του Συνεδρίου
  Χριστόφορος Αναγιωτός, Επικεφαλής Deal Advisory, KPMG Κύπρου

Παγκύπριο Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ

 Τράπεζα Κύπρου

ΝΙΚΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΎ

Infocredit Group 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ 
ΒΑΡΝΑΒΑ

Biotronics Ltd

ΝΑΤΑΣΑ 
ΦΩΤΕΙΝΑΚΟΠΟΎΛΟΎ
Intersport Athletics, 

Ελλάδα



Παγκύπριο Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΣΎΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Χριστόφορος Αναγιωτός, Επικεφαλής Deal Advisory, KPMG Κύπρου
Ο Χριστόφορος Αναγιωτός είναι o επικεφαλής του Deal Advisory της KPMG. Εργάζεται με τη KPMG από 
το 1996,  ενώ από το 2008 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών (BSc) από 
το London School Economics και τους επαγγελματικούς τίτλους FCA και Corporate Finance Qualification, 
του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Με εμπειρία πέραν των 20 ετών, 
έχει συμβουλεύσει μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων σε σχέση με τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής τους, όπως: Ετοιμασία χρηματοοικονομικών 
προβλέψεων και επιχειρηματικών πλάνων για άντληση μετοχικών ή δανειακών κεφαλαίων, συναλλακτικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για επέκταση των δραστηριοτήτων τους, αναδιαρθρώσεις δανεισμού για 
βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής ή/και διατήρηση της βιωσιμότητάς τους κ.α. 

Βύρωνας Βύρωνος, Διευθυντής Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Ο Βύρωνας Βύρωνος είναι ο Διευθυντής Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και έχει την ευθύνη 
της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης των εργασιών των Κέντρων Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου, 
παγκύπρια. Εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου το 1989, ως Management Trainee, ενώ από τον Αύγουστο 
1989 μέχρι τον Δεκέμβριο 1999, εργάστηκε σε διάφορα τμήματα της Τράπεζας. Από τον Ιανουάριο του 
2000 μέχρι τον Απρίλιο του 2002 εργάστηκε ως Διευθυντής Business Line, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε 
ως Διευθυντής Καταστήματος. Θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τον Απρίλιο 2004, οπόταν και ανέλαβε 
διάφορες διευθυντικές θέσεις στην περιφέρεια Λεμεσού. Από τον Φεβρουάριο του 2010 μέχρι τον 
Μάιο του 2018, εργάστηκε από τη θέση του Debt Manager κεντρικά, ενώ τον Ιούνιο του 2018 ανέλαβε 
ως Περιφερειακός Διευθυντής Λευκωσίας Ιδιωτών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέχρι και τον 
Αύγουστο του 2019. Ο Βύρωνας είναι κάτοχος πτυχίου BSc (Econ) στα Οικονομικά από το University 
College London και μεταπτυχιακού διπλώματος MSc (Econ) στα Διεθνή Οικονομικά και την Τραπεζική 
από το University of Wales, Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι αδειοδοτημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας 
από τον Απρίλιο του 2016.

Νίκος Μεσολογγίτης, Ιδρυτής, OJO Sunglasses
O Νίκος Μεσολογγίτης σπούδασε στο Cyprus Collage με αθλητική υποτροφία στον κλάδο MIS, με 
εξειδίκευση στο Management & Marketing. Από το 1992 μέχρι και το 2005 εργάστηκε σε όλες τις 
βαθμίδες της ιεραρχίας, από πωλητής ηλεκτρονικών υπολογιστών μέχρι και γενικός διευθυντής της 
μεγαλύτερης εταιρείας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο. Αξιοποιώντας τις εμπειρίες και 
τεχνογνωσία της κυπριακής αγοράς, κατάφερε να έχει εξαιρετική σταδιοδρομία, με αποκορύφωμα το 
2011, τη δημιουργία και σχεδιασμό της OJO Sunglasses και του OJO Radio. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει 
38 καταστήματα σε έξι χώρες, Κύπρο, Ελλάδα, Λίβανο, Μάλτα, Νότιο Αφρική και Σαουδική Αραβία, και με 
τη μέθοδο της δικαιοχρήσης. Στην εταιρεία OJO, το 2014 απονεμήθηκε το βραβείο «is not about ideas...
It’s about ideas making happen», το 2015 το βραβείο «In Business Awards», το 2019 το βραβείο «Most 
promising Franchise» και το 2020 το βραβείο «Customer oriented Franchise».

Ντίνος Κάκκουρας, Διευθύνων Σύμβουλος, Top Kinisis Travel
Ο Ντίνος Κάκκουρας είναι από τους ιδρυτές του KINISIS TRAVEL το οποίο ιδρύθηκε το 1986, όπου ο 
ίδιος κατείχε την θέση του Διευθυντή. Με τη δημιουργία της Δημόσιας Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL 
PUBLIC LTD το 2010, ανέλαβε την θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή, θέση που κατείχε μέχρι την 
ανάδειξή του στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.  Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου 
Τουριστικής Ανάπτυξης Αμμοχώστου, από όπου και κατάγεται. Εξελέγη πρόεδρος της Επιτροπής 
Συνεδριακού Τουρισμού του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου και στη συνέχεια από 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ACTA) εκλέγεται 
Πρόεδρος για δύο χρόνια.

ΟΜIΛHΤΕΣ



Παγκύπριο Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΟΜIΛHΤΕΣ

Χρίστος Χριστούδιας, Διευθύνων Σύμβουλος, Christoudias Logistics
Ο Χρίστος Χριστούδιας ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με την ένταξη του στην οικογενειακή επιχείρηση Christoudias Logistics το 
1990 με στόχο να αναπτύξει και να προωθήσει την εταιρεία στην Κυπριακή αγορά. Το 2002 μετέτρεψε 
την εταιρεία από μια μικρή επιχείρηση που λειτουργούσε ως εκτελωνιστικό γραφείο και τελωνειακή 
αποθήκη αποταμίευσης στην πρώτη εταιρεία στην Κύπρο στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Third 
Party Logistics. Μέσα από τις επαγγελματικές του εμπειρίες και με τη συμμετοχή του σε πολυάριθμα 
σεμινάρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ο Χριστούδιας έχει αποκτήσει πολύ καλή γνώση θεμάτων 
εφοδιαστικής αλυσίδας και ιδιαίτερα σχετικά με την αναδιοργάνωση δικτύων και διαδικασιών logistics. 
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Εκτελωνιστών και Ιδιοκτητών 
Αποθηκών Αποταμίευσης.

Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικών & Διευθυντής Μεταπτυχιακού 
προγράμματος στις Χρηματοοικονομικές Ύπηρεσίες (MSc in Financial Services), CIIM
Ο Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης απέκτησε τον τίτλο BΕng (Hons) in Electrical Engineering & Electronics από το 
Πανεπιστήμιο του Manchester (U.M.I.S.T.), M.B.A. από το Πανεπιστήμιο του San Diego στην Καλιφόρνια, 
και διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνας. Eίναι Αναπληρωτής 
Καθηγητής στον τομέα των Χρηματοοικονομικών στο Cyprus International Institute of Management 
(CIIM) και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού προγράμματος στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (MSc in 
Financial Services), από τον Σεπτέμβριο του 2010. Είναι, επίσης, Research Fellow στο UCL Centre for 
Blockchain Technologies (UCL CBT) και Διευθυντής στην Goal Portfolios Insurance Advisors. Πρόσφατα, 
διορίστηκε στη θέση στου Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κυπρου.

Κυριάκος Ιακωβίδης, Γενικός Διευθυντής, Great Place to Work® 
Ο Κυριάκος Ιακωβίδης εργάστηκε για 24 χρόνια στη Τράπεζα Κύπρου, φθάνοντας στον βαθμό του 
Γενικού Διευθυντή. Το 2013 ανάλαβε ως πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής στην CDB. Από το 2013 
ανάλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της Wilson Learning SEM, της οποίας είναι πιστοποιημένος συνεργάτης 
και Σύμβουλος Εκπαίδευσης της interKNOWLEDGE interFRONTIERS. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένος 
εκπαιδευτής της Hermann International για την τεχνογνωσία του Whole Brain & HBDI  και  πιστοποιημένος 
σύμβουλος σε θέματα Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Δραστηριοποιείται, τόσο στον σχεδιασμό όσο και 
στην υλοποίηση λύσεων που βελτιώνουν την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού οργανισμών στην 
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από τον Νοέμβριο του 2019 είναι ο Γενικός Διευθυντής του 
Great Place to Work® Cyprus. 

Μαριλένα Βαρνάβα, Quality Assurance and HR Manager, Biotronics Ltd
Η Μαριλένα Βαρνάβα είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ΜΑ στις Πολιτικές Επιστήμες και Σύγχρονη Ιστορία από το Πανεπιστήμιο του Nottingham, 
καθώς και κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην Ιστορία από το Ινστιτούτο Κοινοπολιτειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου.  Έχει εργαστεί ως Επιστημονικός Ακόλουθος στο Υπουργείο Εξωτερικών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 2015 εντάχθηκε στο δυναμικό της οικογενειακής της επιχείρησης, 
Biotronics Ltd. Η Biotronics είναι πρωτοπόρος εταιρεία, με συνεχή ανάπτυξη στον τομέα του ιατρικού, 
αναλυτικού και διαγνωστικού εξοπλισμού.  Κυριότεροι συνεργάτες της είναι δημόσια και ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια, κλινικά εργαστήρια, φαρμακοβιομηχανίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η 
Μαριλένα, από το 2018 είναι μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού 
Εξοπλισμού Κύπρου (ΣΑΙΕΕΚ).
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ΟΜIΛHΤΕΣ

Νατάσα Φωτεινακοπούλου, HR Generalist, Intersport Athletics, Ελλάδα
Η Νατάσα Φωτεινακοπούλου εργάζεται στον Όμιλο FOURLIS τα τελευταία πέντε χρόνια, ως HR 
Generalist των εταιρειών DPAM Greece & Cyprus και INTERSPORT Greece & Cyprus. Τα βασικά πεδία 
δραστηριοποίησής της αφορούν στους τομείς του Recruiting & Talent Management, του Learning & 
Development, καθώς και σε projects που αφορούν στο Employer’s Branding και την οικοδόμηση 
συνεργασιών με ακαδημαϊκούς φορείς σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι κάτοχος διδακτορικού στο Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του εθελοντισμού, είναι Μέντορας στο Job Pairs.

Γιώργος Τζιωρτζής, CIO, Τράπεζα Κύπρου
Με περισσότερα από 19 χρόνια πείρας στους τομείς της Πληροφορικής (Information Technology) 
και των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Management Consulting), ο Γιώργος Τζιωρτζής εργάστηκε για 
την KPMG στις ΗΠΑ, την Ελβετία και την Κύπρο, ενώ σήμερα κατέχει τη θέση του acting CIO στην 
Τράπεζα Κύπρου. Ο Γιώργος εξειδικεύεται στην παροχή βοήθειας σε οργανισμούς που επιθυμούν 
να επιτύχουν τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, να ενισχύσουν την αποδοτικότητά τους και να 
εξασφαλίσουν επιχειρησιακή αριστεία, μέσω της θέσπισης διαχειριστικών και ψηφιακών στρατηγικών 
και προγραμμάτων μετασχηματισμού. Ο Γιώργος έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα 
ευρύ φάσμα οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, με επίκεντρο τον τραπεζικό 
τομέα, τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και το δημόσιο.

Νίκος Ιωάννου, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, FCICM, Infocredit Group 
Ο Νίκος Ιωάννου είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διαθέτει εμπειρία πέραν των 
15 χρόνων στη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Ασφάλιση Πιστώσεων. Αυτή τη στιγμή κατέχει τη 
θέση του Διευθυντή Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στην Infocredit Group. Ο Νίκος Ιωάννου είναι, επίσης, 
μέλος (FCICM) του Chartered Institute of Credit Management, του Credit Services Association, και 
πιστοποιήθηκε με το Collectors Accreditation Initiative (CAI). Επιπλέον, ο Νίκος Ιωάννου είναι πιστοποιημένος 
διαμεσολαβητής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαμεσολαβητών Κύπρου, καθώς 
και πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ).
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Οργανωτής 

Χορηγοί 

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι υπηρεσίες της 
περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, ειδικευμένα business media, καθώς και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ διοργανώνει περισσότερα από 110 συνέδρια σε όλους τους τομείς 
της αγοράς, εμπορικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες, καθώς και πέντε διαδικασίες επιχειρηματικών βραβεύσεων. Η 
IMH εκδίδει τα μόνα business περιοδικά στην Κύπρο. Πρόκειται για τo μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο GOLD, τα οποία διαβάζονται 
από δεκάδες χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες-Κύπριους και ξένους. Διαχειρίζεται, επίσης, το IN Business Portal (www.
inbusinessnews.com), το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και τον REPORTER (www.reporter.com.cy). Η ΙΜΗ αποστέλλει, ακόμα, 
καθημερινώς το IN Business Daily Newsletter, το GOLD News Daily Newsletter και το REPORTER Newsletter. Το τμήμα προσφορών 
της ΙΜΗ λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Η 
IMH, μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούριους 
πελάτες και συνεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. www.imhbusiness.com

Το CIIM - Cyprus International Institute of Management ιδρύθηκε το 1990 στη Λευκωσία, χωρίς τη χρήση κρατικών πόρων, ως ένα μη 
κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα κοινής ωφελείας. Εστιάζεται στην τριτοβάθμια διοικητική εκπαίδευση, με διεθνές Ακαδημαϊκό 
Συμβούλιο και Διοικητικό Συμβούλιο από επιχειρηματικούς ηγέτες. Oι καθηγητές του προέρχονται από κορυφαία πανεπιστήμια του 
εξωτερικού. Οι φοιτητές του ανέρχονται συνολικά σε 500 και έχουν την επιλογή ανάμεσα σε επτά μεταπτυχιακά που προσφέρονται 
στο CIIM. Παράλληλα, λειτουργεί κέντρο εκπαίδευσης στελεχών με εξειδικευμένα σεμινάρια, πιστοποιήσεις και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, καθώς και κέντρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Το CIIM αναμφίβολα αποτελεί μια από τις πρώτες επιλογές για τους 
επαγγελματίες που επιθυμούν να βρίσκονται στη κορυφή της μάθησης και των εξελίξεων στον τομέα τους.

Το Great Place to Work® είναι ένας διεθνής οργανισμός με ερευνητικά εργαλεία αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος 
επιχειρήσεων και συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας υψηλής δέσμευσης και υψηλής απόδοσης   των 
εργαζομένων. 6000 εταιρείες σε 60 χώρες χρησιμοποιούν κάθε χρόνο τις υπηρεσίες μας και διεκδικούν πιστοποίηση Great Place To 
Work®. www.greatplacetowork.com.cy

Η Infocredit Group είναι μια από τις πρωτοπόρες Εταιρείες Παροχής Καινοτόμων Λύσεων με ειδίκευση στην διαχείριση πιστωτικών 
κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης. Με πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και με ένα διεθνές δίκτυο 
στρατηγικών συνεργατών, όπως οι Βurea Van Dijk, LexisNexis Risk Solutions, ICSA και VinciWorks, η Infocredit Group έχει καθιερωθεί 
ως μία από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Παροχής Εμπορικών Πληροφοριών στην Κύπρο και την Μέση Ανατολή, παρέχοντας σημαντικά 
εμπορικά στοιχεία σχετικά με τους υφιστάμενους/πιθανούς πελάτες, προμηθευτές ή συνεργάτες σας. www.infocreditgroup.com

H KPMG δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1948 και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 900 επαγγελματίες σε 6 γραφεία σε όλο 
το νησί (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Παραλίμνι και Πόλις Χρυσοχούς). Αποτελεί μέρος του δικτύου της KPMG International, 
ενός από τους μεγαλύτερους οίκους παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, που απασχολεί 219.000 
επαγγελματίες σε 147 χώρες και περιοχές. Για καθένα από αυτούς τους βασικούς πυλώνες υπηρεσιών, η KPMG διαθέτει ειδικά τμήματα 
που αποτελούνται από εξειδικευμένες ομάδες επαγγελματιών με έμπειρους επικεφαλής συνεταίρους.

Tο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, 
χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 
λειτουργεί μέσω 99 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 15 λειτουργούν ως θυρίδες. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία 
αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 3,566 άτομα διεθνώς. Στις 31 
Μαρτίου 2020, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €20.4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.2 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας 
Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία 
Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.



Χορηγοί Επικοινωνίας 

Το περιοδικό IN Business είναι το μόνο μηνιαίο έντυπο που παρουσιάζει ένα πανόραμα της κυπριακής αγοράς, που προσφέρει 
ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και για ό,τι συμβαίνει στον χώρο του επιχειρείν: Εμπόριο, 
υπηρεσίες, βιομηχανία, αγορά, νέες επιχειρήσεις, προϊόντα και καινοτομία, εταιρική κοινωνική ευθύνη, deals, ανακατατάξεις, 
καινούργια στελέχη και δράσεις. Έχει πρωτοστατήσει στην Κύπρο και καινοτομεί για δώδεκα χρόνια άλλοτε με τις εις βάθος 
αναλύσεις του κι άλλοτε με έρευνες και δεδομένα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά.
www.inbusinessnews.com 

Το περιοδικό GOLD ιδρύθηκε το 2011 ως η πρώτη αγγλόφωνη έκδοση, με μηνιαία κυκλοφορία, της Κύπρου. Σήμερα, όχι μόνο 
αποτελεί μια επιχείρηση που προωθεί με συνέπεια καλές επιχειρηματικές πρακτικές, αλλά επιπλέον διαθέτει ένα μοναδικό όσο και 
πολύτιμο αναγνωστικό κοινό, το οποίο απαρτίζεται από άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, από στελέχη διεθνών επιχειρήσεων, 
αγγλόφωνους επιχειρηματίες γυναίκες και άντρες, Κύπριους και μη. Το περιοδικό GOLD παρέχει μια εις βάθος, ολοκληρωμένη κι 
ενημερωμένη επισκόπηση γύρω από την τοπική επιχειρηματική σκηνή, την Οικονομία και τις αγορές. Έχει δε κερδίσει επάξια τη 
φήμη του, χάρη στα αναλυτικά άρθρα και τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις με σημαντικές όσο και διεθνείς προσωπικότητες που 
κρατούν θέσεις-κλειδιά.
www.goldnews.com.cy

Μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα φέρνει κοντά σας τα τελευταία νέα και εξελίξεις σε όλους τους τομείς της επικαιρότητας. Με 
προσήλωση στην εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα, και με αιχμή του δόρατος την αμεσότητα, το πόρταλ REPORTER είναι 
κόμβος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο. WebTV, audio, 
info graphics και άλλες καινοτομίες εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του portal μας, το οποίο είναι προσβάσιμο απ’ όλες τις συσκευές 
desktop, tablets και smart phones. Παράλληλα, η μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα του πόρταλ REPORTER παράγει και δημοσιεύει 
καθημερινά πρωτογενείς ειδήσεις,  προσφέροντας στο αναγνωστικό κοινό ένα συνολικό και πλήρες πακέτο ενημέρωσης.  Τα νέα 
digital Μέσα της IMH περιλαμβάνουν και το application του REPORTER, το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε tablets και smart phones, 
σε περιβάλλον IOS και Android, καθώς και το καθημερινό newsletter το οποίο αποστέλλεται σε 100.000 συνδρομητές. www.
reporter.com.cy 
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EVENT PRIVACY NOTICE 
1. WHAT IS THE PURPOSE OF THIS DOCUMENT?
IMH CSC Ltd is committed to protecting the privacy and security of your personal 
information. This privacy notice tells you about the information we collect from you when 
you register to attend one of our events. In collecting this information, we are acting as a 
data controller. By law we are required to provide you with information about us, about 
how and why we use your data and about the rights you have over your data.

2. DATA PROTECTION PRINCIPLES  
We will comply with data protection law and principles, which means that your data will be:
• Used lawfully, fairly and in a transparent way.
• Collected only for valid purposes that we have clearly explained to you and not used in 

any way that is incompatible with those purposes.
• Relevant to the purposes we have told you about and limited only to those purposes.
• Accurate and kept up to date.
• Kept only as long as necessary for the purposes we have told you about.
• Kept securely.

3. THE KIND OF INFORMATION WE HOLD ABOUT YOU
When you register to attend one of our events, we will collect, store, and use the following 
categories of personal information about you:
• The information you have provided us when completing a booking form or when 

registering online to attend our events, including organisation, title, first name, last 
name, job title, telephone number, mobile number, email address, address, city and 
postal code. 

• As there is a participation fee to attend the event we also ask for payment and if you 
choose credit card as a method of payment we ask for card number, expiry date, 
cardholder name and signature.

• Communication information. When you send us an e-mail or other communication 
we retain that communication in order to process your enquiries and respond to 
your requests.

• Surveys you may be requested to fill out in some events.
Online events
Additionally, when you register to attend one of our online events our online events 
platform provider collects the following information about you on our behalf: 
Account information. To access various parts of the platform you must have an online 
account.  To register for an account on the Platform, you must provide your name, email 
address, telephone number, company name, and other information necessary to confirm 
that you are authorised to use the platform.  
End User Information. To access webinars, virtual environments and other events 
administered by us via the online platform, you may be required to register. The requested 
personal information typically includes name, email address, telephone number, 
company name and job title as well as information about your company such as country 
and industry sector.  
Information Collected Automatically
Log Information. When you use the online platform, our service provider’s servers 
record, in a server log, information that your browser sends whenever you visit a website. 
Server logs may include information such as your web request, Internet Protocol address, 
browser type, browser language, the date and time of your request and one or more 
cookies that may uniquely identify your browser.
Cookies, clear GIFs, etc. The online platform may use cookies (small pieces of 
information that are stored by your browser on your computer’s hard drive), clear GIFs, 
java script and other technology to collect and store information about your use of the 
platform, such as your search activity, the pages you view, and the date and time of 
your visit, your browser type, type of computer or mobile device, browser language, IP 
address, mobile carrier, unique device identifier, location information, and requested and 
referring URLs.  We may combine this information with other information that we have 
collected about you, including, where applicable, your user name, name, and other 
personal information.  
For further information about cookies and about the information collected when you use 
the online platform please see our service provider’s privacy notice here  
https://portal.on24.com/w3c/privacy.html

4. HOW IS YOUR PERSONAL INFORMATION COLLECTED? 
We collect personal information about you from the following sources:

• You directly.
• From our online platform service provider
• Your employer/organisation.
• Other companies wishing to invite you to an event organized by IMH 

5. HOW WE WILL USE INFORMATION ABOUT YOU 
We will only use your personal information when the law allows us to. Most commonly, we 
will use your personal information in the following circumstances:
•  Where we need to perform the contract, we have entered into in order to provide a 

service to you and your organisation. In other words, we will use your information in 
order to arrange that you attend our events.

•  Where we need to provide you with the information, products and/or services that you 
request from us. 

• Where we need to comply with a legal obligation.
•  We may in some circumstances rely on your consent. In those circumstances, we will 

specifically ask whether you agree to us using your data in specified ways. You can 
withdraw your consent and ask us to delete your information at any time - please see 
section 11.

•  Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your 

interests and fundamental rights do not override those interests. As you have shown 
interest in attending our events, we rely on this legal basis to send you information 
and updates about future events that may be of interest to you. If you DO NOT wish 
to receive this information, you have the right to object to this by contacting our Data 
Protection Officer at Iliana.hadjichristodoulou@imhbusiness.com or by clicking the 
unsubscribe link at the bottom of our e-mails.

Some of the above grounds for processing will overlap and there may be several grounds 
which justify our use of your personal information.

6. AUTOMATED DECISION-MAKING
You will not be subject to decisions that will have a significant impact on you based solely 
on automated decision-making.

7. DATA SHARING 
We may share your data with third parties, including the event organisers and third-party 
service providers where required by law, where it is necessary to administer the working 
relationship with your business or where we have another legitimate interest in doing so. 
We use data processors to help facilitate the organization of events. 
We may sometimes charge a fee to attend an event. If this happens, our communications 
about the event will provide details of the data processor, we use to collect payments.
We require third parties to respect the security of your data and to treat it in accordance 
with the law and we have appropriate agreements in place.

8. TRANSFERING INFORMATION OUTSIDE THE EU
We transfer your personal data outside the European Economic Area (EEA) only when 
you register for one of our online events. Our online platform service provider, (ON24 
Inc) is located in the US. ON24, Inc. has certified its adherence to and will comply with 
the EU-U.S. Privacy Shield, which can be found at www.privacyshield.gov/.  You can 
review the Privacy Shield principles, learn more about Privacy Shield, and view their 
Privacy Shield certification at www.privacyshield.gov/.  ON24’s commitments under 
the Privacy Shield are subject to the investigatory and enforcement powers of the 
United States Federal Trade Commission.

9. DATA SECURITY
We have put in place appropriate security measures to prevent your personal 
information from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, 
altered or disclosed. In addition, we limit access to your personal information to those 
employees and agents who have a business need-to-know. They will only process your 
personal information on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality. 
Details of these measures may be obtained from our Data Protection Officer.
We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach 
and will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are 
legally required to do so.

10. DATA RETENTION  
We will retain your personal information only for as long as we need it or until you 
withdraw your consent or you object to processing when exercising your rights in 
accordance with section 11 below. You can contact our Data Protection Officer at Iliana.
hadjichristodoulou@imhbusiness.com to find out more about our retention times.

11. RIGHTS OF ACCESS, CORRECTION, ERASURE, 
     AND RESTRICTION
Under certain circumstances, by law you have also the right to:
• Request access to your personal information (commonly known as a “data subject 

access request”). This enables you to receive a copy of the personal information we 
hold about you and to check that we are lawfully processing it.

• Request correction of the personal information that we hold about you. This enables 
you to have any incomplete or inaccurate information we hold about you corrected.

• Request erasure of your personal information. This enables you to ask us to delete or 
remove personal information where there is no good reason for us continuing to process 
it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal information where 
you have exercised your right to object to processing (see below).

• Object to processing of your personal information where we are relying on a legitimate 
interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation 
which makes you want to object to processing on this ground. You also have the right 
to object where we are processing your personal information for direct marketing 
purposes.

• Request the restriction of processing of your personal information. This enables you to 
ask us to suspend the processing of personal information about you, for example if you 
want us to establish its accuracy or the reason for processing it.

• Request the transfer of your personal information to another party but only for 
information processed by automated means and where the processing is based on 
your consent or on contract

• Right to withdraw consent at any time for processing for any purpose for which you 
have given consent.

If you want to exercise any of the above rights, please contact our Data Protection Officer 
at Iliana.hadjichristodoulou@imhbusiness.com.

12. DATA PROTECTION OFFICER
We have appointed a Data Protection Officer to oversee compliance with this 
privacy notice. If you have any questions about this privacy notice or how we handle 
your personal information, please contact our Data Protection Officer at Iliana.
hadjichristodoulou@imhbusiness.com. You have the right to make a complaint 
at any time to the Commissioner of Personal Data Office, the Cyprus supervisory 
authority for data protection issues.


