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Features

Noteworthy & Untold

Βίβιαν Μακρή - Τέχνη με χάρη:  
Η andcraft artist Βίβιαν Μακρή, συστήνει την επιχείρησή της με το όνομα 
«Grace of Art», από χειροποίητες, vintage, αλλά και μοντέρνες δημιουργίες.
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Ερμηνεύοντας τα χρώματα               32

Το λογότυπο αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο όπλο που 
έχει μια εταιρεία στα χέρια της. Είναι το πρωταρχικό 
στοιχείο που θα την εδραιώσει στην αγορά, θα την κάνει 
αναγνωρίσιμη και μοναδική. Τα χρώματα παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην ψυχολογία του κόσμου κι η σωστή επι-
λογή τους για το λογότυπο και τα χρώματα της εταιρείας 
είναι πολύ ουσιαστική για την ίδια την επιχείρηση.

«Η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί»     100   

Τι θα φέρει το 2018 για τα αεροδρόμια της Κύπρου. H Μαρία 
Κουρούπη, ανώτερη διευθύντρια Aviation Development, 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports αναλύει 
στο IN Business τις προοπτικές της νέας χρονιάς και τη 
στρατηγική της Hermes Airports για αύξηση της επιβατικής 
κίνησης.

Μανιφέστο για τον Πρόεδρο    118

Καλέσαμε 13 επιχειρηματικούς συνδέσμους να μας κατα-
θέσουν τι περιμένουν από τον επόμενο Πρόεδρο για τον 
τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται και για την οικονο-
μία γενικότερα.  

Μοnthly Briefing 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
IN BusINess 
Τεύχος 144, Φεβρουάριος 2018

30

Business Gossip: The whistleblower 

How I got here: Ζήνων Μαρκίδης, Group Consultant,  
Αδελφοί Χριστοδουλίδη.

08

Δέκα χρόνια έπιχέιρηματικών βραβέύσέών
έκα χρόνια, δέκα λαμπερά χρόνια γεμάτα βραβεύσεις, χαρά και 
συγκίνηση, συμπλήρωσε φέτος ο θεσμός επιβράβευσης του επιχει-
ρείν, τα IN Business Awards. Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από εκείνη 
την πρώτη συνάντηση που η ΙΜΗ και το περιοδικό IN Business 
αποφάσισαν τη δημιουργία ενός θεσμού για να επιβραβεύει τις 

καλές πρακτικές των επιχειρήσεων και των μάνατζερς. Σήμερα, αισθανόμαστε 
ιδιαίτερα περήφανοι ότι ο αρχικός στόχος των IN Business Awards επετεύχθη 
στο έπακρον. Επιχειρήσεις, υπηρεσίες, προϊόντα, επαγγελματίες, εμπνευστές 
που ξεχώρισαν με το έργο τους στο επιχειρείν κι έδωσαν στον κόσμο άξια πα-
ραδείγματα προς μίμηση. Οι βραβευθέντες στα IN Business Awards 2017 μι-
λούν για τη σημασία της διάκρισής τους, για τις δραστηριότητες των εταιρειών 
τους, τα πλάνα και τις προκλήσεις που έρχονται.

12| Μοnthly Briefing ΚΑΥΚΑΣ: Έρχεται στην Κύπρο 8o Nicosia economic 
Congress: Τι επιφυλάσσει το μέλλον για την Κύπρο για την περίοδο 
2018 - 2020 Νικόλας Καρύδης: Από τις δημόσιες σχέσεις στη συγγραφή 
15ο Συνέδριο Λιανικού Εμπορίου: Οι τάσεις κι οι εξελίξεις στον κλάδο 
των FMCGs IN Brand: Schwarzkopf 20| The amazing numbers of: Chr. 
Kapodistrias & Sons 21| Data Management and Protection Forum: 
Τι αλλάζει στα δεδομένα; 22| Ιωσηφίνα Αντωνίου: Στοχεύοντας στη 
βελτίωση της ισότητας των φύλων 24| CFA society Cyprus: Η αξία 
της επαγγελματικής πιστοποίησης 26| GCC Computers: Σχεδιαστική 
παρουσίαση του ομίλου 28| Kaniklides: Εξέλιξη στο αύριο.

ΑφιερώΜΑΤΑ: 
★ 37: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

★ 103: HR Services/ Εκπαίδευση Ανθρωπίνου Δυναμικού.
★ 123: Cyprus Recruitment Specialists.
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anytime, anywhere, on any device
 Ενημερωθείτε, εμπνευστείτε, προετοιμαστείτε. 

Behind the scenes, videos, αδημοσίευτες φωτογραφίες 

Με την συμμετοχή σας στο 12ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
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.

1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο

Ενημερώσου για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα

 Άκουσε τη γνώμη και εμπειρίες των μεγαλύτερων ονομάτων της τοπικής αγοράς

Μάθε για νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην τοπική αγορά Ακινήτων

Πάρε μια ιδέα για το τι προβλέπεται στο μέλλον της αγοράς Ακινήτων

Δικτυώσου με επαγγελματίες και συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σου

Η Κυπριακή Οικονομία, μετά τα σημάδια που 
άφησε η πρόσφατη οικονομική κρίση, βρίσκεται 
σε μια κρίσιμη καμπή, στην προσπάθειά της να 
αποκαταστήσει την αισιοδοξία και το ελπιδοφόρο 
κλίμα στις επιχειρήσεις. Ο κλάδος των τοπικών 
Ακινήτων δείχνει να ανακάμπτει -όπως καταγράφουν 
τα αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας του 
τομέα- και η εμπιστοσύνη όπως και οι δείκτες 
οικονομικής απόδοσης επιστρέφουν σιγά-σιγά σε 
θετικό πρόσημο. Το ενδιαφέρον, κυρίως ξένων, 
επενδυτών, οι οποίοι αποτελούν κινητήριο δύναμη 
ως προς την τοπική αγορά των Ακινήτων, τονώνεται 
με γοργούς ρυθμούς. Σε αυτό έχουν συμβάλει μια 
σειρά παραγόντων: η γεωγραφική και τοπογραφική 
θέση του νησιού, τα πρόσφατα κυβερνητικά 
προγράμματα που ενθαρρύνουν τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις, διάφορα φορολογικά κίνητρα όπως είναι 
η μείωση τελών μεταφοράς ακινήτων, η τραπεζική 
αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
αλλά και η αυξημένη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης 
με σχετικά χαμηλό κόστος.

Το Συνέδριο Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών μπαίνει φέτος 
στον 12ο χρόνο του. Αποτελεί δε, πολύ-αναμενόμενο 
γεγονός, το οποίο κατορθώνει κάθε χρόνο να συγκεντρώσει 
με επιτυχία επαγγελματίες του κλάδου, με στόχο να 
ανταλλάξουν απόψεις, να αξιολογήσουν τις πρόσφατες 
εξελίξεις της αγοράς, να επισημάνουν ζητήματα και φυσικά, 
να διερευνήσουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Το Συνέδριο απευθύνεται προς επαγγελματίες και πιο 
συγκεκριμένα, προς ανώτερα στελέχη, όπως είναι:
•Εργολάβοι
•Κατασκευαστικές Εταιρείες
•Εκτιμητές Ακινήτων/Γης
•Κτηματομεσιτικά γραφεία
•Επιμετρητές Ποσοτήτων
•Αρχιτέκτονες
•Πολιτικοί μηχανικοί
•Δικηγορικά γραφεία
•Λογιστικά/ελεγκτικά/φοροτεχνικά γραφεία
•Τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
•Επενδυτές
•Σχετικοί κυβερνητικοί φορείς και ρυθμιστικές ΑρχέςΠέμπτη 17 Μαΐου 2018

Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία
 
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αγγλική 
και Ελληνική γλώσσα.
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08:30 – 09:15  Εγγραφές

09:15 – 09:25  εισαγωγή από τον Προεδρεύοντα του ςυνεδρίου 
Κίκης άθηνοδώρου, B. Sc. (Hons) Μ.R.I.C.S. 

09:25 – 09:45  Πολεοδομικός ςχεδιασμός στην Κύπρο και Άδειες οικοδομής 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, Υπουργός Εσωτερικών*

09:45 – 10:00  Κυπριακή Κτηματαγορά: ςύγχρονες τάσεις και δεδομένα – το παρελθόν, το παρόν & το μέλλον 
Η Κυπριακή Κτηματαγορά αν και μικρή σε μέγεθος, εντούτοις ιστορικά έχει επιδείξει πολύ σημαντική και αξιόλογη πορεία 
συνυφασμένη με τα κοινωνικοπολιτικό-οικονομικά δρώμενα. Η ανάλυση και γνώση της ιστορικής αυτής αναδρομής σε 
συσχέτιση με τις σύγχρονες τάσεις και τις προοπτικές που διαγράφονται θα αποτελέσει το αντικείμενο της ομιλίας, μέσα 
από την οποία θα αποδειχθεί η σημαντικότητα και η σημασία της Κτηματαγοράς στο οικονομικό «γίγνεσθαι» του τόπου. 
Κυριάκος Κώστα ταλαττίνης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου 

10:00 – 10:15  το Mέλλον της aγοράς aκινήτων: με το Bλέμμα ςτραμμένο στα επόμενα 10 χρόνια  
Ο τομέας των ακινήτων αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. 
Η συμβολή του στην αγορά εργασίας, στην αύξηση των εσόδων του κράτους, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην 
εισροή ξένων κεφαλαίων υπήρξε και παραμένει τεράστια. Η πρόσφατη οικονομική κρίση απέδειξε την ανθεκτικότητα του 
κλάδου. Σήμερα, όλοι οι δείκτες που καταγράφουν την πορεία του επιβεβαιώνουν τη δυναμική αλλά και τις προοπτικές του, 
ενώ οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που καταγράφει καταδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει 
στη νέα προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας για επίτευξη μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης. 
Παντελής λεπτός, Πρόεδρος, Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών 

10:15 – 10:30  Cyprus economy and Property Market: trends and Prospects
The presentation will examine recent trends in key indicators of the Cypriot economy and the real estate market, such as 
GDP growth rates, unemployment rates, property transactions, building activity, property prices, etc. It will also review 
mid-term forecasts for the Cypriot economy and their implications for the prospects of the Cypriot real estate market.
Petros sivitanides, Ph.D., Associate Professor of Real Estate, Director of Real Estate Programmes, Neapolis University Pafos 

10:30 – 10:50  Global and european trends in real estate
Sentiment in the real estate sector remains generally positive around much of the world according to the Q1 2018 RICS 
Global Commercial Property Monitor results, with parts of Europe in particular displaying solid trends. This is despite 
ongoing concerns about stretched valuations in a number of markets and some worries about the potential implications 
for the global economy of the rise in protectionist trade policies. 
tarrant Parsons, Economist, RICS, UK

10:50 – 11:00  Cities for our Future Challenge: a competition to commemorate the 150-year anniversary of riCs
Presenting the global competition of RICS in search for ideas to solve the challenges faced by our cities.
liana toumazou, Country Manager, RICS in Cyprus and Greece 

11:00 – 11:15  Ερωτήσεις και Συζήτηση 

11:15 – 11:45  Διάλειμμα – Καφές

11:45 – 12:00  επιβολή φΠά στη γη – επεξήγηση βασικών προνοιών και προβλήματα που αντιμετωπίζονται 
Η πρόσφατη επιβολή ΦΠΑ 19% επί της μη αναπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, η έκδοση του σχετικού κανονισμού και της 
εγκυκλίου αρ.219, τα σχετικά προβλήματα που έχουν προκύψει στην αγορά και οι σκέψεις που γίνονται για περαιτέρω 
αποσαφήνιση του νόμου, θα αποτελέσουν το επίκεντρο της παρουσίασης για το θέμα αυτό. Η παρουσίαση θα καλύψει τόσο 
την επεξήγηση της έννοιας «οικονομική δραστηριότητα» όσο και τον ορισμό της έννοιας «μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη». 
χρίστος ς. χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλος, CSC Christodoulou Ltd; Μέλος Επιτροπής ΦΠΑ, Σύνδεσμος 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) 

12:00 – 12:20  disruptive technologies and their impact on real estate
This presentation will look at six individual technologies and their impact on real estate and construction. Ms Bentley will 
then look into the changing skills needed in the industry, the future of education, and what real estate professionals can 
do to prepare.
steph Bentley, Content Programme Lead, RICS, UK

12:20 – 12:40  architecture, Metropolitan and regional development in the 21st Century 
The 21st century is not only an era of digital revolution but a disruptive transformation of the most fundamental ways of 
exchange, in its broadest sense of the term. The development of new economies and technologies means that the massive 
immigration to cities and urban centres. This unprecedented wave is met with new patterns of networking. Architecture is a 
domain that by definition must not only deal with the ever increasing speed of change but also the highest qualitative demands 
to provide space, shelter and environments.  This talk will focus on exemplary masterplanning and architectural work that 
was recently completed and discuss how urban planning strategies can form competent ways to deal with these challenges.
Christos Passas, Project Director, Zaha Hadid Architects, UK
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12:40 – 13:00  architecture and design of high-rise Buildings: Concerns and Considerations 
The presentation will emphasize on what must be kept in mind when designing and constructing high-rise buildings, particularly 
as part of a wider masterplan. Special attention will be given to the cohesion of the new building within the urban context, 
highlighting the importance of ground level uses, accessibility and landscape enhancement. The main points will be illustrated 
through examples of buildings and developments with similar characteristics to the Cypriot context and Chapman Taylor projects 
which demonstrate key design principles and values.

  andrew Kalli, BSc Arch (Hons) Dip Arch Eng,  Architect, Chapman Taylor, UK

13:00 – 13:15  smart technology for high-rise Buildings
  djordje Mitric, Building Technology Specialist, Control4

13:15 – 13:30  άνάλυση της ζήτησης ακινήτων ανά επαρχία, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από τις συγκριτικές πωλήσεις του  
  Κτηματολογίου

Αναλύονται και παρουσιάζονται οι τάσεις της κτηματαγοράς ανά επαρχία την τελευταία δεκαετία. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση 
εστιάζει στις καταγραμμένες συναλλαγές ανά τυπολογία ακινήτου, εμβαδόν και αξία ανά επαρχία. Περιλαμβάνονται ακόμη 
διάφοροι προβληματισμοί σε σχέση με τα υφιστάμενα δεδομένα καθώς και κάποιες εισηγήσεις.
θωμάς δημόπουλος, MRICS, MPhil, MSc, M.Eng, Διευθύνων Σύμβουλος, AXIA Chartered Surveyors; Πρόεδρος, 
RICS Cyprus; Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου; Καθηγητής Real 
Estate, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος; Ειδικός Επιστήμονας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

13:30 – 13:45  Ερωτήσεις και Συζήτηση 

13:45 – 14:50  ςυζήτηση ςτρογγυλής τραπέζης – οι επενδυτικές προοπτικές που διανοίγονται στους τομείς της ανάπτυξης γης  
                                  και του τουρισμού 

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος επωφελήθηκε ιδιαίτερα από τις διεθνείς εξελίξεις και ως αποτέλεσμα καταγράφηκαν αφίξεις 
τουριστών σε επίπεδα ρεκόρ ενώ αντίστοιχα κινήθηκαν και τα τουριστικά έσοδα. Ταυτόχρονα προκύπτει και η γενικότερη 
ανάπτυξη ενός συνδεδεμένου τομέα, αυτού της ανάπτυξης γης. Ήδη έγιναν σημαντικές επενδύσεις που συνδυάζουν και τους 
δύο τομείς, αρκετές εκ των οποίων μάλιστα, μέσω ξένων επενδύσεων, είτε αυτές αφορούν συνδυασμό ξενοδοχειακών και 
οικιστικών μονάδων, είτε έργα μεγαλύτερης εμβέλειας όπως οι μαρίνες και οι μεικτές αναπτύξεις. Σκοπός της συζήτησης είναι 
να αναδειχθούν επενδυτικές προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί αλλά και να υπογραμμιστούν τυχόν κίνδυνοι που μπορεί να 
ελλοχεύουν από μία άναρχη ανάπτυξη. 

• άνδρέας δημητριάδης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων; Πρόεδρος, ΕΒΕ Πάφου

• Γιάννης άρμεύτης, Αρχιτέκτονας, Αρμεύτης & Συνεργάτες

• Κυριάκος χρυσοχός, Ιδρυτής, Cyfield Group

• μιχάλης Π. μιχαήλ, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Invest Cyprus (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων)

• νικηφόρος Παμπακάς, Διευθυντής Μάρκετινγκ, Μαρίνα Λεμεσού

• χάρης Κουρέας, Deputy CEO, Ayia Napa Marina

14:50 – 15:00  Καταληκτικά ςχόλια από τον Προεδρεύοντα του ςυνεδρίου 
Κίκης άθηνoδώρου, B. Sc. (Hons) Μ.R.I.C.S.

15:00                       ολοκλήρωση ςυνεδρίου
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Προεδρεύών

Ομιλητές

Κίκης άθηνoδώρου, B. Sc. (Hons) Μ.R.I.C.S.
Ο Κίκης Αθηνοδώρου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CIPA και  Διευθυντής της Κίκης Αθηνοδώρου & Συνεργάτες 
LLC, που ειδικεύεται σε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των ακινήτων στην Κύπρο. Ήταν πρώην 
Πρόεδρος του Σύνδεσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου. Είναι απόφοιτος  του Πανεπιστημίου του Reading 
(Μεγάλη Βρετανία) στον τομέα της διαχείρισης γης, μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), 
εγγεγραμμένος Κτηματομεσίτης και μέλος του Royal Institute of Chartered Surveyors (MRICS) με μεγάλη εμπειρία στον 
τομέα των Εκτιμήσεων.

 
Κυριάκος Κώστα ταλαττίνης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου
Ξεκίνησε την καριέρα του ως Εκτιμητής Ακινήτων από το 1992-1995 στο Γραφείο Ρόης Νικολαΐδης & Συνεργάτες, στην 
συνέχεια ως βοηθός υπεύθυνος για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου από το 1996-2000 και από το 
2001 μέχρι σήμερα είναι Περιφερειακός Διευθυντής στα Γραφεία Rois Nicolaides, K.Talattinis, Ph.Christodoulou, Property 
Consultants LLC, στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Έχει πολύχρονη πείρα στις Εκτιμήσεις, Διαχείριση, 
Ανάπτυξη Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Μελέτες Βιωσιμότητας και Ανάπτυξης ακινήτων, Εταιρική Στρατηγική Ακινήτων (Corporate 
Property Strategy), Αστική Ανανέωση (Urban Regeneration), Απαλλοτριώσεις, Πολεοδομικούς Περιορισμούς, Επενδυτική 
Στρατηγική Ακινήτων και επίσης πολύχρονη πείρα και σαν εμπειρογνώμονας μάρτυρας για Δικαστικές υποθέσεις και για 
ετοιμασία Μελετών μέσα στα πλαίσια του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου. Διατέλεσε μέλος του Γενικού Συμβουλίου 
του ΕΤΕΚ και είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου (ΣΕΕΑΚ). 

Παντελής λεπτός, Πρόεδρος, Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
Ο Παντελής Μ. Λεπτός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου του 1964. Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός με 
μεταπτυχιακό στο International Finance, Trade and Shipping από το City University. Είναι διευθυντής του Ομίλου Εταιριών 
Leptos Estates, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους ιδιωτικούς Ομίλους στην Κύπρο και την Ελλάδα, 
καθώς και Αναπληρωτής Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Εταιρείας “Leptos Calypso 
Hotels Ltd”. Είναι, επίσης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης 
Γης και Οικοδομών. Ο Παντελής Λεπτός υπήρξε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ξενοδοχείων Πάφου και πρώην 
Ταμίας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος και Επίτιμος Πρόεδρος της FIABCI Κύπρου. 
Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και Επίτιμος Πρόξενος για την Τζαμάικα στην Κύπρο. Σήμερα 
υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πολλών άλλων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων.
 

Petros sivitanides, Ph.D., Associate Professor of Real Estate, Director of Real Estate Programmes, Neapolis University Pafos
Dr. Petros Sivitanides is the Director of Real Estate Programmes at Neapolis University Pafos and holds a doctoral degree 
in Real Estate Economics from Massachusetts Institute of Technology. He has more than 15 years of experience in some 
of the leading consulting firms in the field of real estate in US and Europe and has published several articles in international 
journals in the field of Real Estate. His research and publications have focused on the pricing of real estate, the intertemporal 
behavior of the commercial real estate market, capitalization rates, real estate portfolio structuring and real estate risk.
 

tarrant Parsons, Economist, RICS, UK
Since joining the RICS economics team in 2012, Tarrant has been responsible for producing well established market 
surveys covering residential, commercial property and construction sectors across the globe. The RICS Economics 
department provides market leading analysis based on feedback received from property professionals around the world 
via a suite of products. These products provide market participants and policymakers with a leading-edge insight into 
developments in the property sector. Tarrant also presents the team’s view on the general economic outlook and the 
likely implications for property.

liana toumazou, Country Manager, RICS in Cyprus and Greece
Liana Toumazou joined RICS in 2004 and as country manager for Cyprus and Greece is responsible for the business 
development and recognition of RICS brand and standards among professionals, regulators, government and other 
stakeholders in her region. Championing the culture and ethos of the brand and identifying areas for future development 
and opportunities within her markets as well as promoting the interest and professional developments of local stakeholders 
to the European real estate fora.  

χρίστος ς. χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλος, CSC Christodoulou Ltd; Μέλος Επιτροπής ΦΠΑ, Σύνδεσμος 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) 
Ο Χρίστος Σ. Χριστοδούλου είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας CSC Christodoulou Ltd, ενός βραβευμένου οίκου στην 
Κύπρο. Ο κος Χριστοδούλου διαθέτει τον επαγγελματικό τίτλο του Fellow Chartered Certified Accountant (FCCA) και είναι μέλος του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Ο κος Χριστοδούλου είναι ο νυν Αντιπρόεδρος  της  Επιτροπής ΦΠΑ του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) για την περίοδο 2016-2018 (προγενέστερα και κατά τα τελευταία 15 χρόνια έχει υπηρετήσει 
ως μέλος, γραμματέας αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής).  Συμμετέχει τακτικά σε διάφορες συνεδριάσεις στο 
Υπουργείο Οικονομικών, στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στο Τμήμα Φορολογίας, για την ετοιμασία φορολογικών νομοσχεδίων, 
εγκυκλίων και φορολογικών πρακτικών. Αρθρογραφεί συχνά για θέματα φορολογίας και άλλων οικονομικών θεμάτων και 
παρεμβαίνει στα κοινά ώστε να συμβάλει δημιουργικά στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη της οικονομίας.  
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steph Bentley, Content Programme Lead, RICS, UK
Steph Bentley is helping to raise awareness and understanding of how technology is going to impact the sector at RICS 
through the researching and sharing thought leadership and market insight. She has been involved with projects such as 
‘Artificial Intelligence: What it means for the built environment’ insight paper and is currently working on a report looking 
into the Future of the Profession. 
 

Christos Passas, Project Director, Zaha Hadid Architects, UK
Christos Passas joined Zaha Hadid Architects as a Senior Designer in February 1998 and has been a key team member 
for a wide range of projects and competitions within the practice. He received his architecture degree with Honours as a 
Fulbright Scholar at the Pratt Institute’s School of Architecture in Brooklyn, NY in 1995 and his Graduate Design Diploma 
in Advanced Architectural Design at the Architectural Association, London in 1998. He is registered as an Architect at 
Technical Chamber Cyprus, a member of the Architects Registration Board (UK) and a member of the Royal Institute of 
British Architects. He regularly participates in design juries at universities across the UK and Europe, and is a frequent 
guest lecturer in parametric design, design thinking and the role of Architecture. Christos has been involved in many of 
the practice’s seminal projects such as the Rosenthal Centre for Contemporary Art in Cincinnati and the Sheikh Zayed 
Bridge in Abu Dhabi. He also led the design of the Phaeno Science Centre project in Wolfsburg, Germany, which was 
shortlisted for the Sterling prize in 2006.

andrew Kalli, BSc Arch (Hons) Dip Arch Eng,  Architect, Chapman Taylor, UK
Andrew joined Chapman Taylor London in 2016 holding a BSc in Architecture and a Diploma of Architect-Engineer from 
the University of Cyprus. His interests concern mixed-use environments focusing on the quality of space which supports 
urban, social and economic development. For Andrew, Masterplanning and Architecture is a tool which can bridge the 
gap between public good and commercial profit. As a Design Architect in the Feasibility team he has successfully been 
involved in retail-led mixed-use developments and town centre regeneration masterplans at an international and national 
level. Key projects include: Soroksari Masterplan, Budapest, Hungary I Saadiyat Island Masterplan, Abu Dhabi, UAE I 
Baku Town Centre Regeneration, Baku, Azerbaijan I Guildford Town Centre Regeneration, Guildford, UK.

djordje Mitric, Building Technology Specialist, Control4
Djordje Mitric is a Building Technology specialist working for the Leading Home and Building Automation company 
Control4.  Mr. Mitric is responsible and controls all sales activities in Europe and has been responsible for the Design and 
Implementation for several prestigious High-Rise Building and several luxury hotels including the Dorchester in London, 
several Four Seasons Hotel and several Mandarin Oriental hotels.

θωμάς δημόπουλος, MRICS, MPhil, MSc, M.Eng, Διευθύνων Σύμβουλος, AXIA Chartered Surveyors; Πρόεδρος, RICS 
Cyprus; Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου; Καθηγητής Real Estate, 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος; Ειδικός Επιστήμονας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Ο Θωμάς Δημόπουλος MRICS, είναι εκτιμητής ακινήτων και Τοπογράφος Μηχανικός. Είναι μέλος των RICS, ΕΤΕΚ, 
ΤΕΕ και IAAO. Είναι Διευθυντής της AXIA CHARTΕRED SURVEYORS, Λέκτορας στο Πανεπ. Νεάπολις Πάφου, Ειδικός 
Επιστήμονας στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. και υποψήφιος διδάκτορας με θέμα τις μαζικές εκτιμήσεις ακινήτων. Διατελεί πρόεδρος του 
RICS Κύπρου και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου. Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις 
του επικεντρώνονται στις μαζικές εκτιμήσεις και τη φορολογία ακινήτων.

άνδρέας δημητριάδης, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων; Πρόεδρος, ΕΒΕ Πάφου
Ο Ανδρέας Δημητριάδης είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων και Πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου, ενώ είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ 
και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Διετέλεσε Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προώθησης 
Πάφου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του «Πάφος 2017» και Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
ΕΒΕ Πάφου. Υπήρξε, επίσης, Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Πάφου και Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων ΑΤΗΚ 
και Αρχής Κρατικών Εκθέσεων. Είναι απόφοιτος του London School of Economics (BSc Industry and Trade και MSc 
Operational Research) και του London University (LLB Law). Γεννήθηκε στην Πάφο το 1954.

Γιάννης άρμεύτης, Αρχιτέκτονας, Αρμεύτης & Συνεργάτες
Ο κος Γιάννης Αρμεύτης σπούδασε Αρχιτέκτονας Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Ο κος Αρμεύτης εξασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα στη Λεμεσό από το 1995 και έτυχε σημαντικών 
επαγγελματικών διακρίσεων σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς . Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής Νέου 
Αρχιτέκτονα το 2007 και έργα του έχουν εκπροσωπήσει την Κύπρο στο εξωτερικό. Ο κος Αρμεύτης είναι μέλος του ΕΤΕΚ 
και ΣΑΚ. Ο κος Αρμεύτης διετέλεσε μέλος του  Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και 
Τουρισμού στο Δήμο Λεμεσού από το 2007 μέχρι το 2016, και εκπροσώπησε την Ένωση Δήμων στο Συμβούλιο Μελέτης 
Παρεκκλίσεων (ΣΥΜΕΠΑ) από το 2015 μέχρι το 2017. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος στο αρχιτεκτονικό γραφείο 
ΑΡΜΕΥΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ που  έχει εκπονήσει μελέτες και επιβλέψει έργα  για κατοικίες, πολυκατοικίες, τουριστικές 
αναπτύξεις, κτίρια γραφείων, κτίρια εκπαίδευσης, πολυώροφες αναπτύξεις και έχει  συνεργαστεί με γραφεία του εξωτερικού.
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Κυριάκος χρυσοχός, Ιδρυτής, Cyfield Group
Ο Κυριάκος Χρυσοχός κατάγεται από τα Λεύκαρα. Αρχικά φοίτησε στο ΑΤΙ και στη συνέχεια στο City University της Νέας 
Υόρκης από όπου αποφοίτησε με πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πολιτική Μηχανική. Στις ΗΠΑ ίδρυσε την πρώτη του 
κατασκευαστική εταιρεία. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο το 1990, όπου ίδρυσε την Cyfield Development, ιθύνουσα 
εταιρεία του ομίλου Cyfield. Το 1997 ίδρυσε την Eurocyfield στην Ελλάδα και το 2002, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής προσπάθειας 
διαφοροποίησης σε έργα κατασκευής υποδομών, ο Όμιλος επεκτάθηκε στην κατασκευή έργων υποδομής.  Ακολούθως 
ο Όμιλος επεκτάθηκε σε έναν καθετοποιημένο οργανισμό με δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της κατασκευαστικής 
βιομηχανίας. Το 2014, ίδρυσε εταιρεία στην Αίγυπτο η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία έναν αυτοκινητόδρομο και έχει ήδη 
αναλάβει άλλα έργα. Σήμερα ο Όμιλος Cyfield κατέχει ηγετικό ρόλο στην κατασκευαστική  βιομηχανία σε Κύπρο και Ελλάδα. 

μιχάλης Π. μιχαήλ, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Invest Cyprus (Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων)
Ο κ. Μιχάλης Π. Μιχαήλ είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων 
(Invest Cyprus) από τον Ιανουάριο του 2018. Έχει μακρά επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα των επιχειρήσεων και των 
ελεγκτικών υπηρεσιών, τόσο ως ελεύθερος επαγγελματίας, όσο και ως Συνέταιρος Ελεγκτικών Υπηρεσιών στην KPMG. 
Κατέχει τον τίτλο του Chartered Certified Accountant F.C.C.A. από το 1985, είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 
Λογιστών Κύπρου και μέλος του αντίστοιχου Συνδέσμου του Ηνωμένου Βασιλείου. Διατελεί Πρόεδρος του Κυπρο-
Ουκρανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου του ΚΕΒΕ από το 2012 και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ από το 
2016. Υπήρξε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ από το 1996 μέχρι το 2000. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης από το 2000 μέχρι το 2003, Μέλος της Επιτροπής 
Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών από το 2003 μέχρι το 2013, καθώς και Μέλος του Συμβουλίου 
του ΤΕΠΑΚ από το 2014 μέχρι το 2016.
 

νικηφόρος Παμπακάς, Διευθυντής Μάρκετινγκ, Μαρίνα Λεμεσού
Ο Νικηφόρος Παμπακάς, κατέχει πτυχίο Business Administration του Πανεπιστημίου Bedfordshire της Αγγλίας και έχει 
πολύχρονη εμπειρία στον τομέα του επιχειρησιακού marketing και πωλήσεων, σε ένα ευρύ χάσμα επιχειρήσεων. Εργάστηκε 
ως Project & Marketing Manager στο British Association of Medical Managers στην Αγγλία και αργότερα, ως Marketing 
Manager στην Pafilia Property Developers.  Στη συνέχεια εργοδοτήθηκε από την Kanika Developments Ltd στη θέση του 
Marketing and Sales Manager. Στη Μαρίνα Λεμεσού, προσελήφθη το 2008 ως Διευθυντής Marketing και από το 2013 
είναι υπεύθυνος για την διοίκηση του Commercial, Marketing & PR Department.

χάρης Κουρέας, Deputy CEO, Ayia Napa Marina
Ο Χάρης Κουρέας είναι απόφοιτος του California State University και κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ο Χάρης 
είναι ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της M.M. Makronisos Marina Ltd., η αναπτυξιακή εταιρεία που ανεγείρει τη Μαρίνα 
Αγίας Νάπας, που αποτελεί ένα υπερπολυτελές οικιστικό και λιμενικό έργο στην Κύπρο. Ο Χάρης διαθέτει πολυετή πείρα 
σε μια σειρά από επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνίες, τεχνολογικές λύσεις και παροχή οικονομικών 
υπηρεσιών. Ως ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντή της M.M. Makronisos Marina Ltd., ο Χάρης συμμετέχει σε σημαντικές 
αποφάσεις της εταιρείας, διαχειρίζεται την εταιρεία και το προσωπικό σε καθημερινή βάση και ηγείται της προσπάθειας 
επέκτασης των επιχειρήσεων, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας την εταιρική στρατηγική.
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Xορηγοί

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης

Με 60 χρόνια εμπειρίας στο αλουμίνιο, η Κυπριακή βιομηχανία MUSKITA αποτελεί μια από τις πιο τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις 
στον κλάδο της παγκοσμίως. Ειδικεύεται στον σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων αλουμινίου, προσφέροντας λύσεις για όλες τις 
αρχιτεκτονικές κατασκευές ακόμη και για τις πιο εξατομικευμένες απαιτήσεις. Τα ενεργειακά συστήματα MUSKITA υπερκαλύπτουν τα 
αυστηρότερα Ευρωπαϊκά πρότυπα κουφωμάτων και ασφάλειας, με πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους, αναγνωρισμένους οργανισμούς. Η 
MUSKITA με καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής στην Κύπρο σας εξασφαλίζει άμεση παράδοση, μέγιστη ευελιξία, τεχνική υποστήριξη 
και άριστη ποιότητα - από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν. 

Η δημιουργία ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ήταν κάτι που πραγματικά έλειπε από την πόλη της Πάφου. Ο πρόεδρος και 
ιδρυτής του κος. Μιχαλάκης Λεπτός, αποφάσισε όπως δώσει την ευκαιρία ώστε να αναπνεύσει και η Πάφος αέρα γνώσης, κουλτούρας και έρευνας. 
Κύριο μέλημα του Προέδρου, είναι να καταστεί το Πανεπιστήμιο πρωτοπόρο Ίδρυμα στον τομέα της διδασκαλίας και της έρευνας και αφετέρου η 
σημαντική συνεισφορά του στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της Πάφου.

Η εταιρεία ΑΒΡΑΑΜ ΠΙΤΤΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και προώθησης οικοδομικών υλικών από το 1974. 
Μέσα από την έρευνα και την τεχνολογική εξέλιξη, αναπτύσσει συνεχώς καινούργια προϊόντα με τις εμπορικές επωνυμίες Paralimnitiko & 
Globus Colors, όπως κόλλες, σοβάδες, ακρυλικά γραφιάτα, μπογιές και διάφορα άλλα στεγανωτικά & θερμομονωτικά επιχρίσματα. Η μονάδα 
παραγωγής της εταιρείας έχει την ικανότητα να παράγει μέχρι και 50 τόνους την ώρα, εξυπηρετώντας με αυτό το τρόπο καθημερινά και σε 
ταχύτατους ρυθμούς, ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων και έργων της Οικοδομικής Βιομηχανίας σε όλη τη Κύπρο.

Η Control4 είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου για πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία. Η εταιρία 
ιδρύθηκε το 2003 και σκοπός είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και κομψή λύση για έλεγχο και αυτοματισμό συστημάτων φωτισμού, ήχου, 
εικόνας, ασφάλειας και ενέργειας σε μια κατοικία. Σήμερα η Control4 έχει παρουσία σε 100 χώρες και συνεργασία με 6000 εγκεκριμένους 
συνεργάτες οι οποίοι παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις με τα συστήματα της. Τα Control4 συστήματα ελέγχουν κάποια από τα πιο διάσημα 
κτίρια στον κόσμο όπως τις αλυσίδες ξενοδοχείων Four Seasons, Mandarin Oriental, Dorchester Collection και πολλά άλλα. www.control4.com

Υποστηρικτής

Η AGC Contractors Ltd είναι μια από τις πιο δυναμικές εργοληπτικές εταιρίες στην Κύπρο με αξιόλογα έργα στο ενεργητικό της. Είναι εγγεγραμμένη 
και αδειούχα εργοληπτική εταιρεία με δικαίωμα εκτέλεσης έργων Α’ κατηγόριας (οποιονδήποτε μέγεθος και άξια). Εδώ και πενήντα χρόνια, 
αξιοποιώντας κύριος ενδοεπιχειρησιακά μέσα και πήγες, η AGC δημιουργεί ποιοτικά «Έργα Ζωής» που εκτελούνται σε ταχύτητα και ασφάλεια 
όπως σχολεία, πανεπιστήμια, αιολικά πάρκα, ξενοδοχεία, εμπορικές και οικιστικές μονάδες και άλλα. www.agc.com.cy
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Με τη στήριξη

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών ιδρύθηκε το 1983 και είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών 
& Βιομηχάνων (ΟΕΒ) καθώς και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Τμήμα Κύπρου) – FIABCI. Ο Σύνδεσμος 
είναι η συλλογική φωνή μίας από τις πιο σημαντικές διαχρονικές δυνάμεις της κυπριακής οικονομίας. Η επιχειρηματική δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων - μελών του συμβάλει στο κυπριακό ΑΕΠ κατά 17% ενώ στον κλάδο οι εργαζόμενοι είναι πάνω από 40.000. Στόχος των μελών 
του Συνδέσμου είναι να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, και να επιτελούν το ρόλο τους στην ανάπτυξη της 
κυπριακής οικονομίας και αύξηση των θέσεων εργασίας.

Εμπιστοσύνη μέσω επαγγελματικών προτύπων
Το RICS προάγει και επιβάλλει τα υψηλότερα επαγγελματικά προσόντα και πρότυπα στους κλάδους της ανάπτυξης και διαχείρισης γης, 
ακινήτων, κατασκευαστικών έργων και υποδομών εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη στις αγορές που εξυπηρετούμε. Λειτουργούμε ως φορέας 
διαπίστευσης 125.000 επαγγελματιών στους τομείς της εκτίμησης και των πρακτικών της  χρηματοδότησης και των επενδύσεων ακινήτων, 
της διαχείρισης έργων, του προγραμματισμού & ανάπτυξης, της επιμέτρησης και κοστολόγησης των κατασκευαστικών έργων, καθώς και της 
διαχείρισης εγκαταστάσεων. Πεποίθησή μας είναι ότι τα πρότυπα υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των αγορών και εργαζόμαστε σε 
διακυβερνητικό επίπεδο στηρίζοντας  την ασφάλεια και το δυναμισμό των αγορών στους κλάδους μας προς όφελος όλων.

Ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων είναι μέλος του ΚΕΒΕ,  αντιπροσωπεύει σημαντικές και δυναμικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην Κύπρο με έργα συνολικής αξίας πέραν των €8 δις, που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Αποστολή του 
Συνδέσμου είναι η προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και επενδύσεων και η μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου 
που διέπει τις μεγάλες αναπτύξεις, με στόχο τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα καθιστά την Κύπρο έναν ακόμη πιο 
ελκυστικό και ανταγωνιστικό επενδυτικό προορισμό.

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου είναι το αρμόδιο Επιστημονικό Σώμα, το οποίο ασχολείται με την Εκτίμηση και Διαχείριση 
της Γης και έχει εγγεγραμμένα μέλη πραγματογνώμονες, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο 
τομέα. Ο Σύνδεσμος έχει ως αντικειμενικό σκοπό να εκπροσωπεί στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, όλους τους Επιστήμονες 
Εγκεκριμένους Εκτιμητές και τους Επιστήμονες Εκτιμητές, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα (ή έχουν αφυπηρετήσει) και κατοικούν μόνιμα 
στην Κύπρο. Επίσης, θέλει να προάγει στην Κύπρο, στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, τους γενικότερους σκοπούς του Συνδέσμου, οι 
οποίοι είναι η διασφάλιση της προαγωγής και η διευκόλυνση της απόκτησης εκείνης της γνώσης, που συνιστά το επάγγελμα του Επιστήμονα.

www.imhbusiness.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 

Το περιοδικό IN Business διαβάζεται από 50.000 και πλέον αναγνώστες. Είναι το μόνο μηνιαίο έντυπο που παρουσάζει ένα πανόραμα της κυπριακής 
αγοράς, που προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και για ό,τι συμβαίνει στο 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 δέκα 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 

Μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα φέρνει κοντά σας τα τελευταία νέα και εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Με προσήλωση στην εγκυρότητα και την 
αντικειμενικότητα και με αιχμή του δόρατος την αμεσότητα, το 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 από όλες τις συσκευές desktop, tablets και smart phones. 
www.reporter.com.cy

Xορηγοί Επικοινωνίας

reporter

O ALPHA Κύπρου από τον Απρίλιο του 2016, εφαρμόζει και διατηρεί την φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του ALPHA Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στην ποιότητα αλλά και στην ποικιλία περιεχομένου, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες: Ενημέρωση, Ψυχαγωγία και Μυθοπλασία.Με 
εφόδια ισχυρά ονόματα και παραγωγές από τον ALPHA Ελλάδας, ο ALPHA Κύπρου επενδύει στα πιο γνώριμα και δυνατά ονόματα της Κυπριακής 
αγοράς με στόχο την  δημιουργία τοπικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Με πρόγραμμα για όλη την οικογένεια, ο Κύπριος τηλεθεατής 
μπορεί να παρακολουθήσει ζωντανές ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκπομπές, real-life προγράμματα καθώς και ξένες αγαπημένες κινηματογραφικές 
ταινίες και σειρές.

Οργανωτής

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 πάνω από 80 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 το 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 καινούργιους πελάτες και συνεργάτες, να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια 
και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. 
www.imhbusiness.com 
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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

άίτηση ςυμμετοχής

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τρίτη 15 Μαΐου 2018)

12ο ςυνέδριο άνάπτυξης Γης και οικοδομών
Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 | Ξενοδοχείο Hilton Park | Λευκωσία

ΠολιτιΚη άΚύρώςης ςύμμετοχών
•  Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν 
εγγράφως δύο μέρες πριν από την έναρξη του  συνεδρίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Επιταγές 
Οι επιταγές να εκδίδονται προς IMH C.S.C LTD και να αποστέλλονται στη 
ταχυδρομική θυρίδα 21185, 1503 Λευκωσία.
Τραπεζική Μεταφορά
Παρακαλώ σημειώστε ότι όλα τα τραπεζικά έξοδα πληρώνονται από τον εντολέα.
Τράπεζα: Hellenic Bank Public Ltd
Όνομα Λογαριασμού: IMH C.S.C. LTD, Αρ. Λογαριασμού: 115-01-188831-01
IBAN: CY27 0050 0115 0001 1501 1888 3101, Swift/Bic: HEBACY2N
Περιγραφή: 12ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών / Όνομα εντολέα
Πιστωτική Κάρτα      Visa      Mastercard      American Express      Άλλη

Προςτάςιά ΠροςώΠιΚών δεδομενών
Συγκατατίθεμαι όπως παρέχω στην ΙΜΗ τα πιο πάνω 
προσωπικά μου δεδομένα, τηρούμενων των διατάξεων του 
περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου 138(Ι) του 2001, ως εκάστοτε 
τροποποιείται. Παρακαλώ σημειώστε χ στο κουτί.

Η ΙΜΗ φροντίζει για την προστασία των προσωπικών σας 
δεδομένων. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας που 
παίρνουμε τα χρησιμοποιούμε για να σας κρατούμε ενήμερους 
για συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις, εκδόσεις ή ηλεκτρονικές 
εκδόσεις που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν. Σε καμία 
περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται από άλλους φορείς ή για 
άλλους σκοπούς. 

Περαιτέρω δηλώνω ότι το έντυπο αυτό έχει συμπληρωθεί 
από εμένα ή και κατόπιν οδηγιών μου και το έχω ελέγξει. 
Παρακαλώ σημειώστε χ στο κουτί.

Αν στο μέλλον επιθυμείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα θα πρέπει να μας ενημερώσετε γι΄αυτό.

 Aρ. κάρτας:

Ημ. Λήξεως:

Όνομα κατόχου:

Ημερομηνία: Υπογραφή:

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.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

εύΚολοι τροΠοι εΓΓράφης
E-mail: events@imhbusiness.com
Φαξ: +357 22 679820
www.imhbusiness.com
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Noteworthy & Untold

Βίβιαν Μακρή - Τέχνη με χάρη:  
Η andcraft artist Βίβιαν Μακρή, συστήνει την επιχείρησή της με το όνομα 
«Grace of Art», από χειροποίητες, vintage, αλλά και μοντέρνες δημιουργίες.

130

4  

Ερμηνεύοντας τα χρώματα               32

Το λογότυπο αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο όπλο που 
έχει μια εταιρεία στα χέρια της. Είναι το πρωταρχικό 
στοιχείο που θα την εδραιώσει στην αγορά, θα την κάνει 
αναγνωρίσιμη και μοναδική. Τα χρώματα παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην ψυχολογία του κόσμου κι η σωστή επι-
λογή τους για το λογότυπο και τα χρώματα της εταιρείας 
είναι πολύ ουσιαστική για την ίδια την επιχείρηση.

«Η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί»     100   

Τι θα φέρει το 2018 για τα αεροδρόμια της Κύπρου. H Μαρία 
Κουρούπη, ανώτερη διευθύντρια Aviation Development, 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports αναλύει 
στο IN Business τις προοπτικές της νέας χρονιάς και τη 
στρατηγική της Hermes Airports για αύξηση της επιβατικής 
κίνησης.

Μανιφέστο για τον Πρόεδρο    118

Καλέσαμε 13 επιχειρηματικούς συνδέσμους να μας κατα-
θέσουν τι περιμένουν από τον επόμενο Πρόεδρο για τον 
τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται και για την οικονο-
μία γενικότερα.  

Μοnthly Briefing 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
IN BusINess 
Τεύχος 144, Φεβρουάριος 2018

30

Business Gossip: The whistleblower 

How I got here: Ζήνων Μαρκίδης, Group Consultant,  
Αδελφοί Χριστοδουλίδη.
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Δέκα χρόνια έπιχέιρηματικών βραβέύσέών
έκα χρόνια, δέκα λαμπερά χρόνια γεμάτα βραβεύσεις, χαρά και 
συγκίνηση, συμπλήρωσε φέτος ο θεσμός επιβράβευσης του επιχει-
ρείν, τα IN Business Awards. Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από εκείνη 
την πρώτη συνάντηση που η ΙΜΗ και το περιοδικό IN Business 
αποφάσισαν τη δημιουργία ενός θεσμού για να επιβραβεύει τις 

καλές πρακτικές των επιχειρήσεων και των μάνατζερς. Σήμερα, αισθανόμαστε 
ιδιαίτερα περήφανοι ότι ο αρχικός στόχος των IN Business Awards επετεύχθη 
στο έπακρον. Επιχειρήσεις, υπηρεσίες, προϊόντα, επαγγελματίες, εμπνευστές 
που ξεχώρισαν με το έργο τους στο επιχειρείν κι έδωσαν στον κόσμο άξια πα-
ραδείγματα προς μίμηση. Οι βραβευθέντες στα IN Business Awards 2017 μι-
λούν για τη σημασία της διάκρισής τους, για τις δραστηριότητες των εταιρειών 
τους, τα πλάνα και τις προκλήσεις που έρχονται.
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www.inbusinessnews.com4  IN BUSINESS www.inbusinessnews.com

Features

Noteworthy & Untold

Βίβιαν Μακρή - Τέχνη με χάρη:  
Η andcraft artist Βίβιαν Μακρή, συστήνει την επιχείρησή της με το όνομα 
«Grace of Art», από χειροποίητες, vintage, αλλά και μοντέρνες δημιουργίες.

130

4  

Ερμηνεύοντας τα χρώματα               32

Το λογότυπο αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο όπλο που 
έχει μια εταιρεία στα χέρια της. Είναι το πρωταρχικό 
στοιχείο που θα την εδραιώσει στην αγορά, θα την κάνει 
αναγνωρίσιμη και μοναδική. Τα χρώματα παίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην ψυχολογία του κόσμου κι η σωστή επι-
λογή τους για το λογότυπο και τα χρώματα της εταιρείας 
είναι πολύ ουσιαστική για την ίδια την επιχείρηση.

«Η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί»     100   

Τι θα φέρει το 2018 για τα αεροδρόμια της Κύπρου. H Μαρία 
Κουρούπη, ανώτερη διευθύντρια Aviation Development, 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports αναλύει 
στο IN Business τις προοπτικές της νέας χρονιάς και τη 
στρατηγική της Hermes Airports για αύξηση της επιβατικής 
κίνησης.

Μανιφέστο για τον Πρόεδρο    118

Καλέσαμε 13 επιχειρηματικούς συνδέσμους να μας κατα-
θέσουν τι περιμένουν από τον επόμενο Πρόεδρο για τον 
τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται και για την οικονο-
μία γενικότερα.  
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Νέο 
app

12  
digital 
τεύχη 

€11.99

Με την συμμετοχή σας στο 12ο Συνέδριο Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών εξασφαλίζετε 
1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο digital edition του περιοδικού in Business. 

Με την εξόφληση της συμμετοχής σας στο συνέδριο, θα επικοινωνήσει άτομο 
από την εταιρεία μας για περισσότερες πληροφορίες.

digital edition

1η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

3η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα:

Όνομα:

Όνομα:

Όνομα:

Θέση:

Θέση:

Θέση:

Θέση:

Κινητό τηλέφωνο:

Κινητό τηλέφωνο:

Κινητό τηλέφωνο:

Κινητό τηλέφωνο:

Ε-mail:

Ε-mail:

Ε-mail:

Ε-mail:

Κος Κος

Κος Κος

Κα Κα

Κα Κα

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

€150 + 19% ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Εταιρεία/Οργανισμός:

Διεύθυνση: Πόλη: Τ.Τ.:

Τηλέφωνο: Φαξ:

Ε-mail: Ιστοσελιδα:

Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου (εάν διαφέρουν από πιο πάνω):

τελεύτάιά ημερομηνιά 
Πληρώμης ςύμμετοχης
Το κόστος συμμετοχής πρέπει να 
προπληρωθεί μέχρι τις 15 Μαΐου 2018

τι ςύμΠεριλάμβάνει το 
Κοςτος ςύμμετοχης;
Συμπεριλαμβάνει: συμμετοχή, έγγραφα 
συνεδρίου, διάλειμμα-καφές 


