Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, 09:00 π.μ.
Event Center, Ayia Napa Marina

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ
ΤΩΝ ΚΡΊΣΕΩΝ
• Οι επιπτώσεις στις Εθνικές οικονομίες από
παγκόσμιες κρίσεις και μέτρα αντιμετώπισης
πληθωρισμού και αύξησης ρυθμών ανάπτυξης
• Οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ανατολική Μεσόγειο
στην εποχή των κρίσεων
• Η Μεσόγειος ως κόμβος γαλάζιας ανάπτυξης 		
και ο ρόλος Ελλάδας και Κύπρου
• Αλλαγή πορείας για το τουριστικό προϊόν
Platinum Χορηγός

Gold Χορηγός

Silver Χορηγός

Bronze Χορηγός

Συντονιστής

Συνδιοργανωτές

To συνέδριο πραγματοποιείται επί τη ευκαιρία των 50χρονων αδελφοποίησης των δύο Επιμελητηρίων

Εισαγωγή
Με την ευκαιρία της 50ης επετείου της αδελφοποίησης τους, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αμμοχώστου (EBEA) και το το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), συν-διοργανώνουν για πρώτη φορά το «Famagusta Business Forum».
Αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας από Ελλάδα και Κύπρο, θα συζητήσουν
για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες, που έχουν επιφέρει οι τελευταίες εξελίξεις ανά το παγκόσμιο
στους τομείς της Ναυτιλίας, του Τουρισμού, της Οικονομίας και της Ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι προοπτικές ανάπτυξης της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Αμμοχώστου.
Αυτό το Επιχειρηματικό συνέδριο συν-διοργανώνεται για πρώτη φορά από τα Επιμελητήρια Πειραιώς
και Αμμοχώστου και αποδίδει φόρο τιμής σε όλους όσους συνέβαλαν στην συνέχιση και ενδυνάμωση
των δύο Επιμελητριών.

Ακροατήριο
Το συνέδριο απευθύνεται σε Κυβερνητικά στελέχη,
διπλωμάτες, πολιτικούς και άλλους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, Επιχειρηματικούς Ηγέτες, Διευθύνοντες Συμβούλους, Πρόεδρους, Μέλη Διοικητικών
Συμβουλίων και άλλα Ανώτατα Στελέχη μεγάλων
εταιρειών στην Κύπρο, καθώς και διευθυντικά στελέχη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
της Επαρχίας Αμμοχώστου.

Πληροφορίες Φόρουμ
• Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022
• 09:00 π.μ.
• Event Center, Ayia Napa Marina
• Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στα ελληνικά

Πρόγραμμα
09:00 – 09:30
		
09:30 – 09:35
		
		
09:35 - 10:00
		
		
		
		
		
		
10:00 - 10:05
		
10:05 - 10:50
		
		

Εγγραφές και Καφές
Εισαγωγή από την συντονίστρια του Φόρουμ
Βίβιαν Κανάρη, Δημοσιογράφος
Χαιρετισμοί
• Αυγουστίνος Παπαθωμάς, Πρόεδρος, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αμμοχώστου
• Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
• Νατάσα Πηλείδου, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κυπριακή
Δημοκρατία
• Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ελληνική Δημοκρατία
• Κυριάκος Κούσιος, Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Κυπριακή Δημοκρατία
Προβολή βίντεο για την Αμμόχωστο και τον Πειραιά

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Αλλαγή πορείας για το τουριστικό προϊόν
Ομιλητές Πάνελ:
• Γιάννης Καρούσος, Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Κυπριακή
Δημοκρατία
		
• Σάββας Περδίος, Υφυπουργός Τουρισμού, Κυπριακή Δημοκρατία
		
• Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Τουρισμού, Ελληνική Δημοκρατία
		
• Άντζελα Γκερέκου, Πρόεδρος, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
		
• Δώρος Τάκκας, Πρόεδρος, Παγκύπριος Συνδέσμος Ξενοδόχων Αμμοχώστου
Συντονιστής:
	
Χρίστος Αγγελίδης, Πρόεδρος, Παγκύπριος Συνδέσμος Διευθυντών
Ξενοδοχείων, Αντιπρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αμμοχώστου
		
10:50 - 11:35	Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Οι επιπτώσεις στις Εθνικές οικονομίες από παγκόσμιες
κρίσεις και μέτρα αντιμετώπισης πληθωρισμού και μείωση ρυθμών ανάπτυξης
		
Ομιλητές πάνελ:
		
• Κωνσταντίνος Πετρίδης, Υπουργός Οικονομικών, Κυπριακή Δημοκρατία
		
• Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών, Ελληνική Δημοκρατία
		
• Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
		
• Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, Πρόεδρος, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
		
• Βασίλειος Κορκίδης, Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
		
Συντονιστής:
Κυριάκος Ιορδάνου, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
		
11:35 - 12:00
Διάλειμμα – Καφές
		

12:00 – 12:45
		
		
		
		
		

		
		

 υζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ανατολική Μεσόγειο
Σ
στην εποχή των κρίσεων
Ομιλητές Πάνελ:
• Νατάσα Πηλείδου, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κυπριακή
Δημοκρατία
• Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ελληνική Δημοκρατία
• Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Υπουργός Υγείας, Κυπριακή Δημοκρατία
• Θ εοδόσης Τσιόλας, Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου,
Κυπριακή Δημοκρατία
Συντονιστής:
Ηλίας Χατζηκουμής, Λειτουργός Ευρωπαικής Ένωσης,Υποστήριξη και Χρηματοδότηση
Προγραμμάτων

		
12:45 – 13:30	Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Η Μεσόγειος ως κόμβος γαλάζιας ανάπτυξης και
ο ρόλος Ελλάδας και Κύπρου
Ομιλητές Πάνελ:
		
• Βασίλης Δημητριάδης, Υφυπουργός Ναυτιλίας, Κυπριακή Δημοκρατία
		
• Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ελληνική
Δημοκρατία
		
• Ιωάννης Μελάς, Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων, Ελληνική Δημοκρατία
		
• Μαρκ Κληρίδης, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών
Συντονιστής:
		
Γιώργος Μαυρουδής, τέως Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αμμοχώστου
		
13:30 - 13:45
Καταληκτικά Σχόλια
		
13:45 - 14:00	Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας του Δήμου Αμμοχώστου και του Δήμου
Πειραιώς από τους Δημάρχους των δύο Δήμων
		
14:00
Ολοκλήρωση συνεδρίου και Networking Cocktail

Ομιλητές
Αυγουστίνος Παπαθωμάς
Πρόεδρος, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου
Ο Αυγουστίνος Παπαθωμάς γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1963. Είναι κάτοχος πτυχίου
BSc and BEng in Engineering Manufacture and Management από το U.M.I.S.T, the University
of Manchester. Είναι ο CEO των εταιρειών APP Advisory Ltd και APP Audit Co Ltd. Έχει
μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα υπηρεσιών σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας.
Έχει παρουσιάσει σεμινάρια σε θέματα φορολογίας, σε διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι
επαγγελματίας Σύμβουλος Αφερεγγυότητας με μεγάλη εμπειρία σε θέματα αναδιάρθρωσης
και ανάκτησης χρεών καθώς και σε εκκαθαρίσεις εταιρειών. Είναι μέλος του Institute of
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Αδειούχος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας και μέλος Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ο Αυγουστίνος
είναι Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου από το 2018,
ενώ έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διαφόρων Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της Κυπριακής Τράπεζα Αναπτύξεως,
και διαφόρων Δημοσίων εταιρειών.
Βασίλειος Κορκίδης
Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Ο Βασίλης Κορκίδης γεννήθηκε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από την Ελληνο-γαλλική Σχολή
Πειραιά “Saint Paul” και συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του
Southampton, όπου σπούδασε ναυπηγός με πτυχίο (BSC HONORS) στην Ναυπηγική και
Διαχείριση Πλοίων. Απέκτησε Master στο Ναυτικό Δίκαιο (LLM) και το Διεθνές Εμπόριο
και Μεταφορές (MSC). Διευθύνει τις δύο οικογενειακές επιχειρήσεις με έδρα τον Πειραιά,
που δραστηριοποιούνται από το 1961 στις εισαγωγές-εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού
και εφοδιασμού ναυτιλίας και βιομηχανίας. Είναι Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς, του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και του
Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, μέλος του Δ.Σ. της EuroCommerce,
μέλος στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α.)

Νατάσα Πηλείδου
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κυπριακή Δημοκρατία
Η Νατάσα Πηλείδου ανέλαβε καθήκοντα ως Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στις 10 Ιουλίου 2020. Προηγουμένως, από την 1η Μαρτίου 2018, είχε υπηρετήσει ως
η πρώτη Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση από την οποία εργάστηκε για τη στρατηγική ανάπτυξη και προώθηση της Κύπρου ως σύγχρονου, αποδοτικού
και ολοκληρωμένου ναυτιλιακού κέντρου. Στα κύρια επιτεύγματα του Υφυπουργείου,
κατά τη θητεία της κας Πηλείδου, περιλαμβάνονται ο εκσυγχρονισμός του ναυτιλιακού
πλαισίου – νομοθεσιών και φορολογικών και άλλων κινήτρων, η επανέγκριση από την ΕΕ,
μέχρι το 2030, του φορολογικού συστήματος που διέπει τη ναυτιλία, η αυτοματοποίηση
των διαδικασιών του Υφυπουργείου και η προώθηση της ναυτικής εκπαίδευσης και της
ναυτικής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα την προσέλκυση νέων ναυτιλιακών εταιρειών και
τη διεύρυνση του μεγέθους και του φάσματος του κυπριακού ναυτιλιακού συμπλέγματος.
Διετέλεσε Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (Invest
Cyprus), από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι και τον διορισμό της ως Υφυπουργού, όπου ήταν
υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου του Οργανισμού,
σε πλήρη συνάρτηση με τους αναπτυξιακούς στόχους του Κράτους. Αποφοίτησε από το
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης με άριστα (first class with distinction) στη Γαλλική και Ιταλική
Φιλολογία. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και
του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία πέραν
των 15 ετών, έχοντας, μεταξύ άλλων, διατελέσει Περιφερειακή Διευθύντρια Επιχειρήσεων
στην Baker Tilly in South East Europe (Regional Chief Operating Officer), επικεφαλής των
τμημάτων Finance, Marketing, HR, Administration, Operations και ΙΤ για την Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μολδαβία. Για εννέα χρόνια εργάστηκε στην PwC σε Κύπρο,
Μιλάνο και Λονδίνο, στους τομείς παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε πολυεθνικές και άλλες εταιρείες χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών
υπηρεσιών, ενέργειας, ανάπτυξης γης, ναυτιλίας και προϊόντων ταχείας κατανάλωσης.
Στο Λονδίνο παρέδιδε, επίσης, μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε εκπαιδευόμενους
ελεγκτές του ACA, ACCA και CIMA, στη γνωστή σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης BPP.
Επιπρόσθετα της μητρικής της γλώσσας, μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
Άδωνις Γεωργιάδης
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ελληνική Δημοκρατία
Ο Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης γεννήθηκε στις 6 Νοεμβρίου του 1972, στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος με την Ευγενία Μανωλίδου και έχουν δύο παιδιά, τον Αθανάσιο-Περσέα
και τον Αναστάσιο-Αλκαίο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Το 1993 ανέλαβε τη διεύθυνση των εκδόσεων «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». Το 1994 ίδρυσε το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ». Εκλέχθηκε βουλευτής στην Β’ Αθηνών στις εκλογές του 2007 και
του 2009 με το πολιτικό κόμμα του ΛΑΟΣ. Τον Φεβρουάριο του 2012, προσχώρησε στο
πολιτικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, παραδίδοντας τη βουλευτική του έδρα. Εκλέχθηκε
με τη Νέα Δημοκρατία στην Β’ Αθηνών στις εθνικές εκλογές του 2012 και του 2015. Το
2011 διετέλεσε Υφυπουργός Ναυτιλίας στην Κυβέρνηση του κ. Λουκά Παπαδήμου και το
2013 Υπουργός Υγείας στην Κυβέρνηση του κ. Αντώνη Σαμαρά. Στις 18 Ιανουαρίου 2016,
με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε
ένας εκ των δύο Αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, με αντικείμενο τον έλεγχο του
κοινοβουλευτικού έργου. Στις 9 Ιουλίου 2019, ο Άδωνις Γεωργιάδης ορκίστηκε Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κυριάκος Κούσιος
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Κυπριακή Δημοκρατία
O Κυριάκος Κούσιος, γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1952. Φοίτησε στη Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε το 1975. Άσκησε τη δικηγορία από
το 1977 και ήταν o ανώτερος συνέταιρος στην δικηγορική εταιρεία Κούσιος, Κορφιώτης,
Παπαχαραλάμπους Δ.Ε.Π.Ε., μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 όταν διορίστηκε στη θέση του
Κυβερνητικού Εκπροσώπου – θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι και τον Ιούλιο του 2021. Στις
2 Φεβρουαρίου 2022 διορίστηκε στη θέση του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω. Διετέλεσε
Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Στροβόλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Προσωπικού,
Επίτιμος Πρόξενος της Λιβερίας στην Κύπρο, Μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ,
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής Χειροσφαίρισης, Μέλος του Συμβουλίου
του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου, Πρόεδρος του Σωματείου Ανόρθωσις Αμμοχώστου,
Πρόεδρος των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Τράπεζας, Πρόεδρος και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Δημοσίων Εταιρειών.
Γιάννης Καρούσος
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Κυπριακή Δημοκρατία
Ο Γιάννης Καρούσος κατάγεται από την Αγία Νάπα, γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 1979.
Είναι πτυχιούχος του Βρετανικού Πανεπιστημίου University of Surrey, με τίτλο σπουδών
BSc (Hons) in International Hospitality and Tourism Management, όπου και ειδικεύτηκε σε
θέματα στρατηγικής ανάπτυξης τουριστικών προορισμών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ΜΒΑ
(Joint) από το Γαλλικό ESSEC Business School και το Αμερικάνικο Cornell University και
είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου Chartered Marketer από το Chartered Institute
of Marketing του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις 3 Δεκεμβρίου 2019 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη θέση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Στις
3 Μαρτίου 2013, σε ηλικία 33 ετών, εκλέγεται Δήμαρχος Αγίας Νάπας και ακολούθως στις
18 Δεκεμβρίου 2016, επανεκλέγεται στη θέση του Δημάρχου Αγίας Νάπας. Από το 2006
μέχρι και το 2013 κατείχε τη θέση Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Αγίας Νάπας. Επιπρόσθετα διετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Επαρχίας
Αμμοχώστου (ΕΤΑΠ), Πρόεδρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, Πρόεδρος της
Κοινοπραξίας Συμβουλίων Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Παραλιμνίου, Ιδρυτής και Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αγίας Νάπας, Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού και
μέλος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Νάπας καθώς επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφελούς Ιδρύματος «Δέσποινα», που στηρίζει παιδιά με παιδικό
διαβήτη. Είναι νυμφευμένος με τη Μαρία Αναστάση με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά.
Σάββας Περδίος
Υφυπουργός Τουρισμού, Κυπριακή Δημοκρατία
Ο Σάββας Περδίος γεννήθηκε το 1981 στη Λευκωσία. Είναι ο Υφυπουργός Τουρισμού της
Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 2 Ιανουαρίου 2019. Σπούδασε Οικονομικά και Λογιστική στο
Πανεπιστήμιο του Warwick και Διεθνή Διοίκηση Ξενοδοχείων (BA, 2004-2008) στο École
Hôteliere de Lausanne. O Κύριος Περδίος θεωρεί τον εαυτό του πολύ τυχερό που έχει κάνει
το χόμπι του επάγγελμα. Η καριέρα του στον Τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας ξεκίνησε στην πολύ νεαρή ηλικία των 15 ετών καθώς εργάστηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
σε θέσεις όπως κουζίνα , συντήρηση , εστιατόριο, διοργάνωση δεξιώσεων, οροφοκομία και
υποδοχή. Κατά την περίοδο 2008-2010, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο κύριος
Περδίος εργάστηκε σε διεθνούς εμβέλειας εταιρίες όπως η Design Hotels στην Μύκονο και
η Kempinski Hotels στην Ελβετία. Από τον Ιανουάριο 2010 και μέχρι τον Ιανουάριο του 2018
εργάστηκε στη Louis Hotels από την θέση του Quality and Brand Manager. Το πόστο περιλάμβανε τη δημιουργία, εφαρμογή και διατήρηση λειτουργικών προτύπων σε όλο το φάσμα
των υπηρεσιών της εταιρίας (25 ξενοδοχειακές μονάδες και μεγάλο αριθμό εστιατορίων).
Επιπλέον ήταν υπεύθυνος για θέματα branding και reputation management. Μετά από 8
χρόνια σε αυτή την θέση ο κύριος Περδίος προάχθηκε στη θέση του Chief Operating Officer
, την οποία κατείχε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του στο Υφυπουργείο Τουρισμού
Κύπρου . Έχει άπταιστη γνώση της Αγγλικής , Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας.

Σοφία Ζαχαράκη
Υφυπουργός Τουρισμού, Ελληνική Δημοκρατία
Η Σοφία Ζαχαράκη είναι απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συγκριτική Παιδαγωγική
και Διοίκηση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Οργανισμών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει
κάνει εξειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας Αγγλικών στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Το 2015 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρόγραμμα IVLP
(International Visitor Leadership Program) ως υπότροφος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με θέμα «Ο ρόλος των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα στην
ανασυγκρότηση Οικονομιών». Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικά και δημόσια
σχολεία. Εργάστηκε για το Υπουργείο Παιδείας στο τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στη Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Διετέλεσε επίσης σύμβουλος του
Υπουργού Ανάπτυξης σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων. Το Μάρτιο του 2019
ορίστηκε Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και τον Ιούλιο του 2019 ορίστηκε
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για θέματα Α’βαθμιας και Β’βάθμιας
εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Τον Ιανουάριο του 2021 ανέλαβε τα καθήκοντα της
Υφυπουργού Τουρισμού. Μιλάει Αγγλικά, Ισπανικά και Γαλλικά.
Δώρος Τάκκας
Πρόεδρος, Παγκύπριος Συνδέσμος Διευθυντών Ξενοδόχων Αμμοχώστου
Γεννημένος στην Αγία Νάπα, ο Δώρος Τάκκας σπούδασε διοίκηση ξενοδοχείων και διοίκηση επιχειρήσεων στην Ελβετία. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, το 1991, ξεκίνησε
την επιχειρηματική δραστηριοποίησή του στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας, για ν’
ανοίξει δύο χρόνια αργότερα-και συγκεκριμένα το 1993-, το πρώτο του ξενοδοχείο στη
γενέτειρά του, την Αγία Νάπα. Σήμερα, είναι διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας τεσσάρων
ξενοδοχείων που διαθέτει, ως αποτελέσματα της επέκτασης των εργασιών της οικογενειακής επιχείρησης-ξενοδοχείου, με το οποίο έκανε τα πρώτα του βήματα στον κλάδο
του τουρισμού. Η ανάδειξή του στην προεδρία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων
Κύπρου-περιφέρειας Αμμοχώστου, θέση την οποία αυτή τη στιγμή κατέχει, καταδεικνύει
την πετυχημένη πορεία και την αναγνώριση της οποίας τυγχάνει στον χώρο του. Ταυτόχρονα, είναι μέλος του τουριστικού συμβουλίου Αμμοχώστου και της τουριστικής επιτροπής
Αγίας Νάπας, καθώς και μέλος της επιτροπής συμβούλων του Υφυπουργείου Τουρισμού
της χώρας. Ο κ. Τάκκας είναι νυμφευμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Χρίστος Αγγελίδης
Πρόεδρος, Παγκύπριος Συνδέσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων, Αντιπρόεδρος, Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου
Ο κ. Χρίστος Αγγελίδης κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει χαρακτηριστεί
σαν ένα πολυδιάστατο Διευθυντικό στέλεχος ικανό να αναπτύσσει επωφελείς συνέργειες
και συνεργασίες με τις άριστες γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες του . Πετυχαίνει
τους στόχους του με την διορατικότητα , την μεθοδικότητα και την ευρυμάθεια του και
επισημαίνει έγκαιρα τους κινδύνους και δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προοπτική. Πέραν
του επαγγελματικού τομέα ξεχωρίζει για την πολυσχιδή δράση του στα κοινά και την
ενεργό πολυετή συμμετοχή του στα επιχειρηματικά δρώμενα του τόπου. Η πίστη του στο
τρίπτυχο εργατικότητα, επιμονή και υπομονή τον οδήγησε στην επίτευξη των υψηλών
ακαδημαϊκών επιδόσεων του στις Η.Π.Α και των πρωταθλητικών επιτευγμάτων του σε
Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αμμόχωστο αντλεί το
ήθος και την εντιμότητα του από τις οικογενειακές καταβολές του.

Κωνσταντίνος Πετρίδης
Υπουργός Οικονομικών, Κυπριακή Δημοκρατία
Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης διορίστηκε Υπουργός Οικονομικών στις 3 Δεκεμβρίου 2019.
Γεννήθηκε στη Λευκωσία την 1η Ιουλίου 1974. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά ως έφεδρος αξιωματικός πεζικού. Σπούδασε
Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Nottingham και ακολούθως απέκτησε μεταπτυχιακό
τίτλο - Μάστερ στην Πολιτική Οικονομία (MSc Political Economy of Transition in Europe)
από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (London School of
Economics). Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Κύπρου στην
ΕΕ το 2000 εργάστηκε σε θέματα εναρμόνισης στη Διεύθυνση Σχέσεων Κύπρου – ΕΕ
στο Γραφείο Προγραμματισμού. Από το 2000 μέχρι το 2006 διετέλεσε Ανώτερος
Λειτουργός στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και εκπρόσωπος του Συνδέσμου στην
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία και στην Εθνική Επιτροπή Προετοιμασίας για την
Υιοθέτηση του Ευρώ. Το 2006 προσελήφθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες
όπου και εργάστηκε ως οικονομολόγος στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και στη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διετέλεσε διαπραγματευτής σε συμφωνίες απελευθέρωσης του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών ενώ εργάστηκε και σε θέματα
δημόσιων ενισχύσεων στον τομέα των μεταφορών. Τον Σεπτέμβριο του 2011 ανέλαβε τα
καθήκοντα του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Την περίοδο 2013-2017 διετέλεσε Υφυπουργός παρά των Προέδρω. Από τις 11/05/2017
ανέλαβε καθήκοντα ως Υπουργός των Εσωτερικών, μέχρι τις 3/12/2019 που διορίστηκε
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Υπουργός Οικονομικών.
Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών, Ελληνική Δημοκρατία
Ο Χρήστος Σταϊκούρας, γεννήθηκε στη Λαμία το 1973. Εξελέγη Βουλευτής Φθιώτιδας
με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2007, του 2009, του 2012 (Μάιος και Ιούνιος),
του 2015 (Ιανουάριο και Σεπτέμβριο) και του Ιουλίου του 2019. Από τον Οκτώβριο του
2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής
Ευθύνης Οικονομίας της ΝΔ. Τον Ιούνιο του 2012 ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, θέση την οποία υπηρέτησε μέχρι τις εκλογές του Ιανουαρίου
2015. Από τον Φεβρουάριο 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 ήταν Τομεάρχης Οικονομικών
της ΝΔ. Από τον Ιούλιο του 2019 ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών.
Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Imperial College) και Διδάκτορας στην
Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (PhD in Banking and Finance) του Πανεπιστημίου City
του Λονδίνου (City University). Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διετέλεσε μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2004-2007), Επίκουρος Καθηγητής
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-2018) και επισκέπτης Καθηγητής στα
Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Αθηνών, City και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει
δημοσιεύσει πάνω από 50 ερευνητικές εργασίες σε διακεκριμένα διεθνή επιστημονικά
περιοδικά με κριτές. Στο έργο του έχουν αναφερθεί επιστήμονες σε πάνω από 2.600
δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά. Έχει εργαστεί στην Κεντρική Τράπεζα
της Αγγλίας και στον τραπεζικό Όμιλο Eurobank.

Γιάννης Μπρατάκος
Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ο Γιάννης Μπρατάκος σπούδασε Παραγωγή & Διοίκηση και έκανε μεταπτυχιακά στην
Πολιτική Οικονομία στο London School of Economics. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρίας DD SYNERGY από το 1999, ενώ δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής
από το 1995. Εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών από το 2006, ενώ τον Δεκέμβριο του 2017 εξελέγη Αντιπρόεδρος,
αναλαμβάνοντας τα θέματα καινοτομίας, νέων τεχνολογιών και νεοφυών επιχειρήσεων.
Από τον Φεβρουάριο του 2021, αποτελεί μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατηγικής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Σεπτέμβριο του 2021 εξελέγη Πρόεδρος του
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης
Πρόεδρος, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ο Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων & Διοικητικές Επιστήμες στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Msc in Management από
το πανεπιστήμιο του Cranfield. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της VitaTrace Nutrition
Ltd Group που δραστηριοποιείται στους τομείς της διατροφής και υγείας των ζώων με
εργασίες σε Κύπρο και εξωτερικό. Η εταιρία έχει λάβει βραβεία τόσο για τις εξαγωγές
όσο και για την ποιότητα των υπηρεσιών της αλλά γιακαι την εταιρική κοινωνική της
ευθύνη. Ο Χριστόδουλος Ε. Αγκαστινιώτης είναι πάρα πολύ δραστήριος επιχειρηματίας
με σημαντική κοινωνική συνεισφορά. Συγκεκριμένα διετέλεσε Πρόεδρος του Κυπριακού
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (2017-2023), Πρόεδρος του Κυπριακού
Οργανισμού Επενδύσεων (CIPA) (2011-2019), Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (2011-2017), Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας (2005-2014), Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κτηνιατρικών
Φαρμάκων (2007-2013), Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λευκωσίας (2005-2011), Πρώτος Πρόεδρος και Επίτιμος Πρόεδρος του Επιχειρηματικού
Συνδέσμου Κύπρου – Αιγύπτου, Μέλος του Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Κύπρου, Μέλος του Συμβουλίου Ευημερίας Φυλακισμένων και Μέλος του Συμβουλίου
της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Κυριάκος Ιορδάνου
Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Ο Κυριάκος Ιορδάνου ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΛΚ από την 1η
Ιανουαρίου 2012. Διαθέτει μακρά και ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα του Συνδέσμου,
έχοντας διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2002-2011) και Αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου (2009-2011). Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκινά το 1995 από τον
τραπεζικό τομέα, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως οικονομικός διευθυντής σε δημόσιες
εταιρείες, καθώς και ως οικονομικός και επιχειρηματικός σύμβουλος σε άλλες ιδιωτικές
εταιρείες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Από το 2004 μέχρι το τέλος του 2011 εργάστηκε
στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου αρχικά από τη θέση του Λογιστή
της Αρχής, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2009 κατείχε τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή
του οργανισμού. Ο Κυριάκος έχει διατελέσει επίσης μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου
Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (2006-2011) και υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών
και Προτύπων του Συνδέσμου. Είναι μέλος του ΣΕΛΚ ενώ έγινε μέλος του Association of
Chartered Certified Accountants το 1997 και από το 2002 είναι Fellow ACCA. Είναι επίσης
μέλος του Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CPFA) και Fellow Μember
του Institute of Chartered Secretaries and Administrators (FCIS) του ΗΒ. Είναι επίσης Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Auditor) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Τέλος, μέλος του Chartered Institute of Marketing του
ΗΒ. Περαιτέρω, ο Κυριάκος είναι ιδρυτικό μέλος του LPAP Cyprus Association of Lobbyists
and Public Affairs Professionals Limited, ενός νεοσύστατου οργανισμού για την προώθηση
της διαφάνειας και περιορισμό της διαφθοράς, ως επίσης και του Cyprus Integrity Forum
(CIF) ο οποίος έχει τον ίδιο σκοπό. Το 2019 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Παράλληλης Βουλής
για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση.

Μιχάλης Χατζηπαντέλα
Υπουργός Υγείας, Κυπριακή Δημοκρατία
Μιχάλης Χατζηπαντέλα γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1974 με καταγωγή από την κατεχόμενη Περιστερωνοπηγή. Είναι απόφοιτος της Αμερικάνικης Ακαδημίας Λάρνακας
και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Λοχίας Τεθωρακισμένων στην 27 ΕΜΑ.
Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Thames Valley του Λονδίνου και είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου MSc (Honors) στα Οικονομικά του Πανεπιστημίου Queen Mary
and Westfield College του Λονδίνου. Είναι κάτοχος άδειας εξασκήσεως του ελεγκτικού/
λογιστικού επαγγέλματος (Fellow Chartered Accountant) του Institute of Chartered
Accountants in England and Wales. Πριν τον διορισμό του στη θέση του Υπουργού Υγείας,
εργάστηκε σε ελεγκτικά και λογιστικά γραφεία σε Λονδίνο και Κύπρο. Το 2007 και μέχρι
την ανάληψη των καθηκόντων του ως Υπουργός Υγείας, υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος
και ιδρυτικό μέλος της εταιρείας HMI & Partners Ltd. Την περίοδο 2014 - 2016, διετέλεσε
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και στη συνέχεια για
δεύτερη θητεία (2016 - 2019) διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στον
ίδιο Οργανισμό. Από το 2019 μέχρι την ανάληψη του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου
Υγείας, διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όλων των εταιρειών του Ομίλου Nicosia Mall of Companies, ενώ συνεργάστηκε και με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου ως ειδικός επιστήμονας, διδάσκοντας Οικονομικά. Ο κ. Χατζηπαντέλα είναι,
μεταξύ άλλων, μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales,
του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του Association of International
Accountants. Ο κ. Χατζηπαντέλα έχει έντονη κοινωνική δράση τα τελευταία 30 χρόνια.
Η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, τον οδήγησε στη θέση
του Προέδρου του Σωματείου και της Εταιρείας «Ανόρθωση Αμμοχώστου».
Θεοδόσης Τσιόλας
Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και
Ανάπτυξης, Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου, Κυπριακή Δημοκρατία
Ο Θεοδόσης Α. Τσιόλας γεννήθηκε στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου το 1973. Είναι
απόφοιτος της Αμερικάνικης Ακαδημίας Λάρνακας. Σπούδασε Λογιστική, Χρηματοδοτήσεις και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο Πανεπιστήμιο του Kent στη Βρετανία, από όπου
πήρε τον τίτλο Bachelor of Arts in Accounting and Finance with Computing και κατέχει
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master, με Διάκριση, του Πανεπιστημίου Cardiff
Metropolitan (10/2016), στην κατεύθυνση Business Administration in Human Resources.
Από 1η Απριλίου 2001 είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and
Wales και από 2 Μαΐου 2001 είναι, επίσης, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην Κύπρο ως Λογιστής/
Ελεγκτής στην ιδιωτική εταιρεία Pricewaterhousecoopers (8/1996-1/2000). Συνέχισε
την επαγγελματική του καριέρα ως Οικονομικός Διευθυντής σε όμιλο εταιρειών, με την
μητρική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο (1/2000-5/2002). Τον Ιούνιο του 2002
διορίστηκε στη μόνιμη θέση Λογιστή 1ης Τάξης, στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας,
θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007. Τον Οκτώβριο του 2007 προάχθηκε στη θέση του Ανώτερου Λογιστή, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Από τη
θέση αυτή υπηρέτησε ως Προϊστάμενος του Τομέα Καθορισμού Πολιτικής και Ανάπτυξης
της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου μέχρι τον Οκτώβριο του
2010. Τον Οκτώβριο του 2010 ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου του Τομέα Προσφορών
του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας,
μέχρι τον Μάιο του 2011. Τον Οκτώβριο του 2019 προάχθηκε, με απόφαση της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας, στη μόνιμη θέση του Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο,
με ισχύ από 15.10.2019. Από την ίδια ημερομηνία, τοποθετήθηκε, από το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του στις 15/10/2019, στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών. Στις 15.10.2019, το Υπουργικό
Συμβούλιο αποφάσισε την απόσπασή του στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, για την περίοδο από 15.10.2019 μέχρι 14.10.2022 παράλληλα με
τα καθήκοντά του ως Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες
σεμινάρια και συνέδρια στο εξωτερικό και την Κύπρο για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ηλίας Χατζηκουμής
Λειτουργός Ευρωπαικής Ένωσης, Υποστήριξη και Χρηματοδότηση Προγραμμάτων
Ο Ηλίας Χατζηκουμής κατάγεται από τον Άγιο Μέμνονα Αμμοχώστου. Παρακολούθησε
μεταπτυχιακές σπουδές στο Cyprus International Institute of Management καθώς και
διάφορες άλλες σπουδές κυρίως σε θέματα οικονομίας, προγραμματισμού, διαχείρισης
και χρηματοδότησης πολυεθνικών προγραμμάτων. Εκπροσώπησε την Κύπρο σε συναντήσεις με θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετείχε στη
διαπραγμάτευση και διαμόρφωση ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών, τόσο σε υψηλό
πολιτικό επίπεδο όσο και σε τεχνικό για εξειδικευμένα θέματα. Είναι μέλος στο Διεθνές
Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών (International Institute for Strategic Studies) με έδρα
το Λονδίνο και συνεργάζεται ως ερευνητής με το Φόρουμ Μελετών Διεθνούς Ασφάλειας
(International Security Forum). Είναι συγγραφέας αρκετών άρθρων τόσο σε αγγλικά όσο
και σε ελληνικά μέσα. Αυτή την περίοδο, εργάζεται για την Ευρωπαική Ένωση και έχει
την κύρια ευθύνη για την κατάλληλη παροχή καθοδήγησης στα κράτη μέλη για θέματα
ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων και πρόσβασης σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για
την υποστήριξη προγραμμάτων συνεργασίας.
Βασίλης Δημητριάδης
Υφυπουργός Ναυτιλίας, Κυπριακή Δημοκρατία
Ο Βασίλης Δημητριάδης διορίστηκε Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω στις 10
Ιουλίου 2020. Γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου 1972 στη Λεμεσό. Πριν από το διορισμό του
εργαζόταν στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας συντονίζοντας την
ναυτιλιακή πολιτικής της ΕΕ καθώς και τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ στο τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών για 5 χρόνια. Προηγουμένως, εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ως εθνικός εμπειρογνώμονας για θέματα αειφόρου ανάπτυξης του ναυτιλιακού τομέα.
Διετέλεσε επίσης Σύμβουλος και Μέλος του Γραφείου της Επιτρόπου Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κας Ανδρούλλας Βασιλείου.
Την περίοδο 2009-2013 διετέλεσε Επικεφαλής του Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τα θέματα ΕΕ που άπτονται
των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και ήταν συντονιστής των θεμάτων αυτών κατά τη
διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ. Την ίδια περίοδο διετέλεσε
Επιστημονικός Συνεργάτης-Εκπαιδευτής στη Κυπριακή Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης
για θέματα ΕΕ. Από το 2004 έως το 2008 υπηρέτησε ως Ναυτιλιακός Σύμβουλος της
Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ εκπροσωπώντας την Κύπρο στα διάφορα όργανα της ΕΕ σε ζητήματα Θαλάσσιων Μεταφορών
και Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής. Το 1998 προσελήφθη στο Τμήμα Εμπορικής
Ναυτιλίας ως Λειτουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο
του Surrey της Μεγάλης Βρετανίας και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο –
Μάστερ στη Διοικητική Επιστήμη από το εν λόγω Πανεπιστήμιο. Είναι νυμφευμένος με
την Έλενα Τοφή και έχουν δύο παιδιά, τον Φίλιππο και την Μαρία-Γιολάντα.

Ιωάννης Πλακιωτάκης
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ελληνική Δημοκρατία
Ο Ιωάννης Ιωσήφ Πλακιωτάκης είναι βουλευτής στο Νομό Λασιθίου και ο 9ος Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας. Σπούδασε Βιοχημικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και είναι
κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και το City University
Business School, με ειδίκευση στη Βιοχημική Μηχανική και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάστηκε επί μια διετία (1995-1996), στο διακρατικό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eurocontrol που
ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία και την ασφάλεια των πτήσεων σε όλη την Ευρώπη. Μόλις
επέστρεψε στην Ελλάδα, επαναλειτούργησε και διεύθυνε μια οικογενειακή κινηματογραφική επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, το 1997 ανακαίνισε και επαναλειτούργησε τον ιστορικό
κινηματογράφο της Σητείας, «ΜΙΝΩΑ» και ίδρυσε δυο νέους ακόμη κινηματογράφους στη
Νεάπολη και την Ιεράπετρα. Στις δημοτικές εκλογές του 1998, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος
στο δήμο Σητείας, με τον ανεξάρτητο συνδυασμό του Γιάννη Απιδιανάκη. Το αξίωμα αυτό,
το υπηρέτησε έως το 2002. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2001 με απόφαση του Προέδρου
Κώστα Καραμανλή, ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας. Στην
κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, από το Σεπτέμβριο του 2007 έως τον Οκτώβριο του 2009
διετέλεσε Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας με αντικείμενο αρμοδιότητας τα έργα υποδομής των
ενόπλων δυνάμεων, τη μετεωρολογία και το στρατιωτικό αθλητισμό. Το 2009 με απόφαση
του Προέδρου Αντώνη Σαμαρά ορίστηκε Τομεάρχης Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Στις περιφερειακές εκλογές του 2010, ηγήθηκε του
περιφερειακού συνδυασμού της Νέας Δημοκρατίας στη Κρήτη. Στην κυβέρνηση Αντώνη
Σαμαρά, από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015 διετέλεσε Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αρμοδιότητα τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου και τα κοινοτικά προγράμματα απασχόλησης. Το Φεβρουάριο του 2015,
έπειτα από πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού και αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη
Σαμαρά, εκλέχθηκε ομόφωνα Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Υπήρξε
μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Εθνικής Άμυνας της Βουλής και μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας, Νεολαίας
& Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επιπρόσθετα, από το 2012 έως το 2014 υπήρξε μέλος της
Ελληνικής αντιπροσωπείας στη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.). Από το Φεβρουάριο του 2016, είναι τακτικό
μέλος της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Από το
Δεκέμβριο του 2016, έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου
Μητσοτάκη, συμμετέχει ως μέλος στην επιτροπή αξιολόγησης των στελεχών που επιθυμούν
να συμμετάσχουν στις εκλογικές λίστες του κόμματος και ασκεί τα καθήκοντα του Τομεάρχη
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Τον Ιούλιο του 2019, ορίστηκε
από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Iωάννης Μελάς
Βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων, Ελληνική Δημοκρατία
O Γιάννης Μελάς εξελέγη Βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Α΄ Πειραιώς & Νήσων με
την Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός
με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής. Συμμετέχει στην
Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, καθώς και στις Κοινοβουλευτικές
Ομάδες Φιλίας της Βουλής: Α)Ως Αντιπρόεδρος στην Ομάδα Φιλίας Ελλάδας – Τσεχίας, Β)
Ως μέλος στην Ομάδα Φιλίας Ελλάδας – Γαλλίας, Γ) Ως μέλος στην Ομάδα Φιλίας Ελλάδας
– Ισραήλ, Δ)Ως μέλος στην Ομάδα Φιλίας Ελλάδας – Αρμενίας. Επίσης, στις Δημοτικές
εκλογές του 2010, εκλέχθηκε πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Πειραιά. Το
2011 ορίστηκε Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νεολαίας και μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου
Πειραιά. Το 2012 ανέλαβε τη θέση του Αντιδημάρχου Νέων Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Διαφάνειας, από την οποία και παραιτήθηκε το Φεβρουάριο του 2014.
Στις Δημοτικές εκλογές του 2014, επανεκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο
Πειραιά και τον Σεπτέμβριο του 2014 ανέλαβε τη θέση του Αντιδημάρχου Προσόδων και
Εμπορίου καθώς και τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Πειραιά. Ήταν μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ μέχρι το 2018.

Μαρκ Κληρίδης
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών
Ο κ. Μαρκ Κληρίδης κατέχει τη θέση του CFO στην Global Carriers, ιδιωτική πλοιοκτήτρια
/ πλοιοδιαχειρίστρια εταιρεία με γραφεία σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου είναι υπεύθυνος
για την οικονομική διεύθυνση, τα χρηματοοικονομικά και την εξεύρεση νέων επενδύσεων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών από
το 2012. Εργάστηκε στον Όμιλο Εταιρειών John Fredriksen στο Λονδίνο, αρχικά στην
Ship Finance International (εισηγμένη στο NYSE) and μετέπειτα στη Knightsbridge
Tankers Limited (εισηγμένη στο NASDAQ). Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 2003 στο
Λονδίνο με την KPMG ως ελεγκτής με ειδικότητα σε Ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες Διαχείρισης Κεφαλαίων. Ο κ. Κληρίδης είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) από το 2013, όπου έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Είναι
Διοικητικός Σύμβουλος στον Όμιλο Εταιρειών Olympia, ένα μεγάλο διεθνή επενδυτικό
όμιλο με πανευρωπαϊκές πολυκλαδικές επενδύσεις. Έχει ηγηθεί της επιτυχούς Κυπριακής
υποψηφιότητας για ανάληψη οργάνωσης του FIBA EuroBasket 2025, και τώρα Προεδρεύει
της Οργανωτικής Επιτροπής EuroBasket 2025. Από το 2019, είναι Μέλος της Επιτροπής
Οικονομικών FIBA Europe. Από το 2006, είναι Fellow Chartered Accountant (ICAEW) και
Μέλος του ΣΕΛΚ ενώ έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ναυτιλίας του ΣΕΛΚ.
Eίναι κάτοχος πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Ο κ. Κληρίδης γεννήθηκε
στη Λευκωσία και είναι νυμφευμένος με τρία παιδιά.
Γιώργος Μαυρουδής
τέως Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου
Ο Γιώργος Μαυρουδής κατάγεται από την Αμμόχωστο και από το 1974 διαμένει προσωρινά
στη Λευκωσία. Αποφοίτησε το 1984 από το Macalester College των Ηνωμένων Πολιτείων
κατέχοντας τον τίτλο του Β.Α στα οικονομικά και πολιτικές επιστήμες. Επαγγελματικά
δραστηριοποιείται στις Ναυτιλιακές Υπηρεσίες και τίς Διεθνής μεταφορές. Είναι διευθύνων
σύμβουλος στη Mavroudis Global Transportation and Logistics. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ
στην Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεις και στην Ελληνική Τράπεζα Χρηματοδοτήσεις, στον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και στο Σύνδεσμο Διαμεταφορέων Κύπρου. Στο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΒΕ Αμμοχώστου για 30 χρόνια και αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος για την
περίοδο 2014-2017. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Οικονομικών του ΚΕΒΕ από το 2017-2022.

Οργανωτές

Με το βλέμμα στραμμένο στην Αμμόχωστο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ)
στηρίζει την Επιχειρηματική κοινότητα Αμμοχώστου και ενισχύει την οικονομία του τόπου. Το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (EBEA), με την ίδρυση του το 1952, αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη
προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου της Αμμοχώστου για τη δημιουργία ενός οργανισμού για προάσπιση
των καλώς νοούμενων συμφερόντων του και για προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης και επαρχίας Αμμοχώστου. Σήμερα, 70 χρόνια μετά, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει επισήμως την επιχειρηματική
κοινότητα της Αμμοχώστου με τα μέλη του να δραστηριοποιούνται, αναγκαστικά, διασκορπισμένα σε όλες τις
επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου και να στηρίζει και να προωθεί τις απόψεις και θέσεις των μελών του στην
εκτελεστική και νομοθετική εξουσία μέσω του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ).
Επιπρόσθετα το ΕΒΕΑ, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στα μέλη του, οι οποίες, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:
• Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και υπηρεσιών
• Προώθηση εξαγωγών
• Υποστήριξη επιχειρήσεων με πολλαπλούς τρόπους
• Συλλογή και διανομή επιχειρηματικών πληροφοριών και διασύνδεση με ξένες αγορές
• Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και διοργάνωση εμπορικών αποστολών στο εξωτερικό καθώς και υποδοχή
ξένων εμπορικών αποστολών στην Κύπρο
• Παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Παροχή πληροφοριών και υποστήριξης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως χορηγίες και ειδικά προγράμματα
• Υποστήριξη των μελών του σε επιχειρηματικά και εργασιακά θέματα
• Ανάληψη της έκδοσης πιστοποιητικών προελεύσεως και ΑΤΑ CARNETS
• Προσφορά ευκαιριών δικτύωσης (networking) με άλλες επιχειρήσεις
• Συμβολή στην υποστήριξη της Επαρχίας Αμμοχώστου, κατεχόμενης και ελεύθερης, υποστηρίζοντας, τοπικούς δήμους, κοινότητες, οργανισμούς και συλλόγους
• Προώθηση της πολύπλευρης ανάπτυξης των επενδύσεων στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς είναι το αρχαιότερο και ένα από τα μεγαλύτερα Επιμελητήρια της χώρας. Μέλη του είναι οι επιχειρήσεις με έδρα, τόσο στον κεντρικό Δήμο Πειραιά, όσο και στους
περιφερειακούς Δήμους. Οι επιχειρήσεις του κατατάσσονται στα εξής τμήματα: Εμπορικό, Μεταποιητικό,
Υπηρεσιών, Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων & Ναυπηγοεπισκευής.
Το Ε.Β.Ε.Π.:
• Διεκδικεί υπεύθυνα, με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τις θέσεις των
επιχειρήσεων σε κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο
• Προωθεί την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, διασυνδέοντάς τις με τις ξένες αγορές
• Αναπτύσσει σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες υπηρεσίες προς τα μέλη του, συμβάλλοντας στη συγκρότηση
ενός φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις παραγωγικές δυνάμεις
• Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάσχεση της ανεργίας και την ενδυνάμωση των εργαζομένων και
επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης
• Συμβάλλει στο ευρύτερο γίγνεσθαι της πόλης υποστηρίζοντας συλλόγους, οργανισμούς και σωματεία
• Προάγει την έρευνα και τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά και την απασχόληση
• Σχεδιάζει ολοκληρωμένες δράσεις για την αναβάθμιση του Πειραιά σε διεθνή ναυτιλιακό και εξαγωγικό κόμβο
• Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού πλαισίου για τον Πειραιά και την ευρύτερη
περιοχή του.

Platinum Χορηγός

Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, είναι ο κατ’ εξοχήν πρεσβευτής της Κυπριακής ναυτιλίας, στο παγκόσμιο
γίγνεσθαι, με την εκπροσώπηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πλοίων υπό Κυπριακή Σημαία. Μέλη
της, οι μεγαλύτεροι Ελλαδίτες και Κύπριοι εφοπλιστές. Με ισχυρό ρόλο και λόγο σε όλα τα ναυτιλιακά φόρα,
η ΚΕΠ, πρωταγωνιστεί στην εξέλιξη της Κύπρου ως πλήρες ανεπτυγμένο ναυτιλιακό κέντρο με μια σημαία
κύρους. Συνδράμει την αξιοπιστία της εγχώριας ναυτιλιακής βιομηχανίας, υπερασπίζεται τα συμφέροντα
των μελών της και διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση τους με Διεθνείς Κανονισμούς.

Gold Χορηγός

Η IronFX είναι μια διεθνώς βραβευμένη εταιρεία ηλεκτρονικών συναλλαγών, με ένα ευρύ φάσμα προηγμένων ηλεκρονικών πλατφορμών για επενδύσεις σε ξένο συνάλλαγμα, μέταλλα, συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης, μετοχές, δείκτες και εμπορεύματα. H εταιρεία εξυπηρετεί πελάτες από περισσότερες από
180 χώρες στην Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, παρέχοντας
παράλληλα πολύγλωσση πελατειακή υποστήριξη. Μέσα στα 12 χρόνια ύπαρξής της, η IronFX έχει βραβευτεί
με περισσότερα από 40 διεθνή βραβεία στον τομέα διαδικτυακών συναλλαγών, γεγονός που έχει θέσει την
εταιρεία σε θέση παγκόσμιου καθοδηγητή στον κλάδο.

Silver Χορηγός

Με μια ιστορία 85 χρόνων, η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ έχει κτίσει ένα αξιόλογο όνομα συνώνυμο της αξιοπιστίας και
της αποδοτικότητας. Είναι ο πυρήνας ενός δυναμικού Ομίλου στον οποίο συγκαταλέγονται 12 εταιρείες με
εργασίες σε Κύπρο και εξωτερικό. Τα σταθερά βήματα και η σκληρή δουλειά έκαναν την ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
να αποτελεί σήμερα ιστορικό κεφάλαιο για τον κατασκευαστικό τομέα και μια από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες της Κύπρου. Στη μακρόχρονη ιστορία του ο Όμιλος, με πέραν των 420 ολοκληρωμένων
έργων και με πέραν των 250 μόνιμων υπαλλήλων, άφησε και αφήνει το στίγμα του σε ολόκληρη την Κύπρο
και το εξωτερικό με έργα σημεία αναφοράς. Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ κατέχει άδεια εργολήπτη Κατηγορίας ‘Α’ σε
τεχνι¬κά και οικοδομικά έργα. Είναι επίσης από τις πρώτες εταιρείες που έχει ανα¬πτύξει και εφαρμόσει ένα
ολοκληρωμένο Σύστημα Λειτουργίας, το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO.
www.atlaspantou.com, www.atlaspantougroup.com

Bronze Χορηγός

Η Ελληνική Τράπεζα είναι ένας από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε Επιχειρήσεις και Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, αυξημένη ρευστότητα και μειωμένο κίνδυνο στον ισολογισμό
της βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη μετεξέλιξη των σημαντικότερων βιομηχανιών της χώρας. Η επιτυχία της βασίζεται στην πελατοκεντρική προσέγγιση, στο ευρύ
φάσμα ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας
και συστημάτων ελέγχου.

Συντονιστής

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

Αίτηση Συμμετοχής
Famagusta Business Forum

ΕΥΚΟΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
E-mail: events@imhbusiness.com
Φαξ: +357 22 679820
www.imhbusiness.com

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022, 09:00, Event Center, Ayia Napa Marina
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τρίτη, 10 Μαΐου 2022)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Εταιρεία/Οργανισµός:
Διεύθυνση:

Πόλη:

Τηλέφωνο:

Φαξ:

Ε-mail:

Ιστοσελιδα:
2η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κος

Κα

Κος

Κα

Όνομα:

Όνομα:

Θέση:

Θέση:

Κινητό τηλέφωνο:

Κινητό τηλέφωνο:

Ε-mail:

Ε-mail:

3η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κος

Τ.Τ.:

Κα

Κος

Κα

Όνομα:

Όνομα:

Θέση:

Θέση:

Κινητό τηλέφωνο:

Κινητό τηλέφωνο:

Ε-mail:

Ε-mail:

Συμπληρώνοντας τη φόρμα αυτή αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής*
* Η συμμετοχή υπόκειται στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, όπως επίσης και στα κριτήρια του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται η εκδήλωση.
Η συμμετοχή ισχύει μόνο όταν αποσταλεί email επιβεβαίωσης από τη γραμματεία της εκδήλωσης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι η επιβεβαίωση της εγγραφής σας θα αποσταλεί το συντομότερο, μόλις παραλάβουμε γραπτώς - είτε online είτε μέσω φαξ ή ταχυδρομείου - την
αίτησή σας. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα για αλλαγές σε λεπτομέρειες - και όχι στην ουσία - του συνεδρίου, χωρίς προειδοποίηση,
ακόμα κι αν αυτές δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα, εφόσον προέκυψαν μετά την εκτύπωσή του και οφείλονται σε απρόβλεπτους παράγοντες. Ακόμα, θα πρέπει να
γνωρίζετε, πως όταν οι περιστάσεις αναγκάσουν τους διοργανωτές να ακυρώσουν ένα συνέδριο, ευθύνη τους είναι να επιστρέψουν τυχόν καταβληθέντα τέλη συμμετοχής.
Δεν ευθύνονται, όμως, για οποιαδήποτε αποθετική ζημία. Λάβετε υπόψη, τέλος, ότι η αίτηση συμμετοχής και η online εγγραφή αποτελούν νομικά δεσμευτική σύμβαση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
• Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως δύο μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές: IMH, Αιγάλεω 5, 2057, Στρόβολος, Τ.Κ. 21185, 1503, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22 505555, Φαξ. +357 22 679820, e-mail: events@imhbusiness.com, website: www.imhbusiness.com

EVENT PRIVACY NOTICE
1. WHAT IS THE PURPOSE OF THIS DOCUMENT?

6. AUTOMATED DECISION-MAKING

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.

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

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.

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 at any time, by contacting
our Data Protection Officer at gdpr@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.

7. DATA SHARING
We may share your data with third parties, including the event organisers, event sponsors
and third-party service providers, where it is necessary to administer the working
relationship with your business or where we have another legitimate interest in doing so,
such as the planning, organisation and realisation of our events. We may also share your
information where this is required by law.
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
Our online platform service provider will have access to some of your information when
you register for one of our online events. Our online platform service provider is located
in the US and is committed to protecting the privacy and security of your personal
information, in accordance with the General Data Protection Regulation, under Standard
Contractual Clauses.
If you have any questions about this or you need any further information please contact
our Data Protection Officer on 22505555 or at gdpr@imhbusiness.com.

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, (in those instances where we process your information based on 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 gdpr@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 persona l 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 gdpr@ 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 gdpr@imhbusiness.
com. You have the right to make a complaint at any time to the office of the Commissioner
of Personal Data Protection, the Cyprus supervisory authority for data protection matters.
You can find out more about this at www.dataprotection.gov.cy

