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Σε μια εποχή αυξημένης αβεβαιότητας η επισήμανση, αξιολόγηση και μεθόδευση της αντιμετώπισης κινδύνων και 
απειλών κάθε τύπου – από τα χρηματοπιστωτικά ή νομικά προβλήματα μέχρι τις λανθασμένες επιχειρηματικές 
αποφάσεις ή και τις φυσικές καταστροφές – έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κρίσιμο χαρακτηριστικό μιας επιτυχημένης 
επιχείρησης είναι η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου της: όσο καλύτερη είναι η διαδικασία, 
τόσο μεγαλύτερη βεβαιότητα υπάρχει για την ευημερία της και των δυνατοτήτων για μακροχρόνια ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Σημαντική αιτία των οικονομικών προβλημάτων που ανακύπτουν και διαταράσσουν την ομαλή 
λειτουργία μιας εταιρείας, είναι η ελλιπής ή λανθασμένη εκτίμηση αλλά και η κακή διαχείριση του Πιστωτικού 
Κινδύνου (Credit Risk).

Το Φόρουμ απευθύνεται σε στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Κύπρου και συγκεκριμένα σε:
• Διευθύνοντες Συμβούλους και Γενικούς Διευθυντές
• Οικονομικούς Διευθυντές και Χρηματοοικονομικούς Διευθυντές
• Διευθυντές Πιστώσεων, Προϊσταμένους Λογιστηρίων και Αναλυτές Πιστώσεων
• Προϊσταμένους Εισπράξεων
• Το Φόρουμ είναι κατάλληλο και για οποιοδήποτε άλλο στέλεχος καλείται να αξιολογήσει τον πιστωτικό  
   κίνδυνο και να διαχειριστεί τις εμπορικές πιστώσεις

• Πληροφορηθείτε τη σημασία της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου
• Μάθετε τις νέες τάσεις & πρακτικές σχετικά με τη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
• Αποκτήστε όλες τις αναγκαίες τεχνικές & τα εργαλεία για τις καθημερινές σας πιστωτικές συναλλαγές
• Δικτυωθείτε με άλλους επαγγελματίες συναφών κλάδων
• Διεκδικήστε πιστωτικές μονάδες CPD

Η Infocredit Group παρουσιάζει το Credit Risk Management Forum που αποσκοπεί στο να παρέχει προς όλους τους 
συμμετέχοντες πλήρη και εις βάθος κατανόηση των βασικών όρων και παραγόντων που σχετίζονται με τη Δια-
χείριση Πιστωτικού Κινδύνου. Επιπλέον, στοχεύει στην παροχή πλήρους ενημέρωσης σε ό,τι αφορά τις τάσεις του 
χώρου, εντός κι εκτός Κύπρου και στην περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα Διαχείρισης Πιστωτικών 
Κινδύνων. Στο πλαίσιο του Φόρουμ οι Σύνεδροι θα παρακολουθήσουν ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές, οι 
οποίοι μεταξύ άλλων, θα παρουσιάσουν ευρήματα μελετών που διενεργήθηκαν στο εξωτερικό.

Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 | 14:30 - 19:00
Hilton Nicosia

Η συμμετοχή στο συνέδριο αντιστοιχεί σε έως και 3 πιστωτικές μονάδες CPD

Εισαγωγή 

Ακροατήριο

5 Λόγοι για να παρευρεθείτε στο Φόρουμ

Credit Risk Management Forum

Λεπτομέρειες για το Φόρουμ
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14:30-15:00 Εγγραφές και καφές
 
15:00-15:10 Χαιρετισμοί
 • Θεόδωρος Κρίγγου, Διευθύνων Σύμβουλος, Infocredit Group
 • Μαρία Παπαζαρκάδα, Country Manager Greece & Cyprus, Coface Greece
 
15:10-15:25 Εισαγωγή από Συντονιστή του Φόρουμ 
 Τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες του λειτουργού διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 

Είναι πλέον γεγονός ότι η πανδημία έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια 
οικονομία και κατ’ επέκταση στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ο σωστός χειρισμός του πιστωτικού κινδύνου 
αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ρευστότητα ενός οργανισμού ενώ θα πρέπει να 
θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής στρατηγικής αφού καθορίζει την βιωσιμότητα, 
την ανάπτυξη και την ίδια την κερδοφορία. Ποιες είναι οι ορθές πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού 
κινδύνου; Ποιες δεξιότητες οφείλει ένας καλός credit controller να κατέχει για να ανταποκριθεί σε 
υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις;
Νίκος Ιωάννου, Business Development Director, Infocredit Group, Professional Member CICM και 
CSA, Certified Mediator 

 
15:25-15:35 Το διαμορφούμενο σκηνικό στην οικονομία και οι προκλήσεις των επιχειρήσεων

Θα επιχειρηθεί να γίνει μια αποτύπωση της κατάστασης στην οικονομία στην μετά κορωνοϊού 
εποχή, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις επιπτώσεις από τον ρωσο-ουκρανικο πόλεμο και τον ραγδαία 
αυξανόμενο πληθωρισμό. Πως οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομική 
δραστηριότητα και πως οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που 
αναδύονται, τόσο σε ανάγκες για κεφάλαιο ή/και ρευστότητα, διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης 
και των εμπορικών του συνεργατών, όσο και σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και 
εξεύρεσης νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Κυριάκος Ιορδάνου, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

 
15:35-15:45 Risks, opportunities and credit insurance in the fast changing global landscape

Updates on the global economic scenario, following the invasion in Ukraine, with insight on the 
impact on global GDP growth. Presentation on how the current international environment is affecting 
businesses and their willingness to trade, derived from the latest Allianz Trade Global Survey. Outline 
of the risks and ppportunities for businesses in the fast changing global landscape, based on a study 
including nearly 3.000 corporates. The role of credit insurance in overcoming global trade risk and 
helping companies pursuing their goals with confidence.
Τερέζα Σκαρλάτου, CEO, Allianz Trade

  
15:45-15:55 Το μακροοικονομικό περιβάλλον και η σημασία της αξιολόγησης των εταιρειών

Η παρουσίαση αναλύει το μακροοικονομικό περιβάλλον και τον αντίκτυπο της παγκόσμιας πανδημίας, 
ενώ παρουσιάζει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προέκυψαν από την παγκοσμιοποίηση και την 
ψηφιακή μετάβαση μαζί με τους κινδύνους που την συνοδεύουν. Επιπλέον, απεικονίζεται η σημασία 
της αξιολόγησης της οικονομικής και λειτουργικής απόδοσης των υποψήφιων συνεργατών και η 
αξία της συνεργασίας με παρόχους εμπορικών και πιστωτικών πληροφοριών, για τη διασφάλιση 
της επιχειρηματικής συνέχειας και ανάπτυξης.
Γιώργος Μπεΐτης, Financial Analyst, Infocredit Group 

 

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Φόρουμ
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15:55-16:05 O περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων 
 και Τροφίμων Νόμος του 2021

Εναρμονιστική νομοθεσία η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 29/12/2021. Ο νόμος απαγορεύει τη διενέργεια  
19 Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων.  Έχει ως στόχο την εξάλειψη ανισορροπίας στην αγορά στις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών 
και αγοραστών οι οποίες έχουν αρνητικές συνέπειες προς τον αγροτικό κόσμο, τους εμπορευόμενους 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων αλλά και τους καταναλωτές. 
Στέλλα Λουκά, Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων Α΄, Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο Γεωργίας 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

 
16:05-16:15 ESG and Credit Risk Management 

Ολοένα και πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη από όλους μας να υπηρετήσουμε την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
Στην προσπάθεια μας αυτή, έρχονται αρωγοί το κανονιστικό πλαίσιο που προωθείται σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλα και η καθολική απαίτηση των νέων γενιών. Την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις 
έχουν στην διάθεσή τους  αρκετές κατευθυντήριες γραμμές/εργαλεία που θα τους βοηθήσουν  να 
υιοθετήσουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Με αυτό τον 
τρόπο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να μειώσουν τα διάφορα ρίσκα που μπορεί να αντιμετωπίζουν.  
Μιχάλης Ζάνος, Representative ESG Advisory Services, InfoCredit Group & Aspon Consulting

 
16:15-16:25 Το αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στο οικονομικό περιβάλλον και στον τραπεζικό τομέα

Joseph Antoniou, Chief Risk Officer, Hellenic Bank
 
16:25-16:40 Ερωτήσεις και Συζήτηση
 
16:40-17:10  Διάλλειμα και Καφές   
 
17:10-17:20 Τρόπος επίλυσης διαφορών μέσα από την διαμεσολάβηση

Ο πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ως το ενδεχόμενο αδυναμίας των αντισυμβαλλόμενων μερών να 
διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην ανάγκη λήψης νομικών 
μέτρων με σκοπό την διασφάλιση των δικαιωμάτων του αναίτιου μέρους στη βάση των όρων και 
προϋποθέσεων της σύμβασης και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της απαίτησης που αναδύεται από 
την παράβαση. Επομένως, η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου προϋποθέτει προηγούμενη ορθή 
αξιολόγηση του κινδύνου, στο στάδιο συντέλεσης και εκτέλεσης της συμφωνίας,  και την διαμόρφωση 
των αναγκαίων προνοιών και στρατηγικών για την εφαρμογή αποτελεσματικών – τόσο χρονικά 
όσο και πρακτικά – μεθόδων επίλυσης διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να λεχθεί ότι  η 
διαμεσολάβηση αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή, όχι μόνο για την εξεύρεση λύσης, αλλά και 
για την διατήρηση των επιχειρηματικών σχέσεων.
Μελίνα Καραολιά, LLB, BPTC, PgD, MCIArb, Accredited Mediator, Partner, Eliades and Partners

 
17:20-17:30 Η διαχείριση κεφαλαίου κίνησης υπό τις τρέχουσες συνθήκες 

Ο πλανήτης και ιδιαίτερα η Ευρώπη διέρχεται μια πρωτόγνωρη περίοδο έντονης αβεβαιότητας 
και κατακλυσμιαίων αλλαγών που πλήττουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Υψηλός πληθωρισμός, 
αστάθεια στην εφοδιαστική αλυσίδα, ελλείψεις πρώτων υλών και βασικών προϊόντων, αλλαγή 
συναλλακτικών πρακτικών και επαναστατικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις θέτουν εκτός μάχης όσες 
επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να προσαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παραδοσιακές 
μέθοδοι τραπεζικών χρηματοδοτήσεων έχουν ανατραπεί και αντικαθίστανται από ευέλικτες μορφές 
χρηματοδοτήσεων από τεχνολογικά προηγμένους οργανισμούς χρηματοδοτήσεων οι οποίοι είναι 
ευέλικτοι, ταχείς και παρακολουθούν στενά τη διαμόρφωση του πιστωτικού κινδύνου και ενεργούν 
ανάλογα. Το κεφάλαιο κίνησης είναι το οξυγόνο κάθε επιχείρησης.  Απώλειά του ή καθυστέρηση 
στην παροχή του μπορεί να αποβεί μοιραία.
Άθως Κοιρανίδης, Head Trade Finance, Eurivex Trade Finance Limited

 

ELIADES & PARTNERS
Advocates - Tax & Business Consultants
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17:30-17:40 Η εποχή του Covid-19: Oι συνέπειες στην κυβερνοασφάλεια και στο ξέπλυμα χρήματος
Η Covid-19 πανδημία δεν άφησε αλώβητη ούτε την ασφάλεια στο διαδίκτυο, πλήττοντας σημαντικά 
την αξιοπιστία των συστημάτων πληρωμών. Φαίνεται ότι η πρόσφατη αναβάθμιση ασφαλείας 
(2-factor authentication), για την αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση των καταναλωτών, δυσκολεύει 
τα εγκληματικά στοιχεία στο έργο τους. Για αυτό οι απατεώνες έχουν επιστρατεύσει δυναμικά τις 
παραδοσιακές μεθόδους phishing/smishing/vishing. Τα οικονομικά οφέλη ‘illicit funds’ προς το 
οργανωμένο έγκλημα τεράστια, τα οποία θα πρέπει όμως να ‘ξεπλυθούν’. Σε άμεση ανάγκη κρίνεται 
τώρα η ενδυνάμωση των ελέγχων ασφαλείας, αλλά και η περεταίρω ενημέρωση του καταναλωτή.
Φοίβος Χριστοδουλίδης, Fraud and Risk Analysis Manager, Infocredit Group 

 
17:40-17:50 Open Banking: The path to embedded financial services 

Ενώ οι Ευρωπαίοι είμαστε ελεύθεροι να μετακινούμαστε για δουλειά/σπουδές κ.ο.κ. εντός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το οικονομικό μας προφίλ δεν μπορεί να μας ακολουθήσει. Ο Ευρωπαίος νομοθέτης 
ανοίγει την αγορά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με το PSD2. Και ήρθε η ώρα να δούμε 
«what’s in it for us».
Ιωάννα Στανεγλούδη, Co-Founder & Chief Risk Officer, Finclude (f.k.a. Verge.Capital)

 
17:50-18:00 Receivable Management: Can make or break your cash flow (or your business)

When you do sales on credit, you would certainly need to keep track of the due amounts that your 
parties owe you. Especially now, in this turbulent timeframe, the outstanding receivables can be critical 
to your business because it helps you to recover the dues on time and use it for your business, as needed. 
Let’s take a closer look at the trends and the future of receivables management. 
Hans-Peter Vloemans, Director, CreditDevice

 
18:00-18:15 Ερωτήσεις και Συζήτηση 
 
18:15-19:00 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης 
 «Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου: Προβλήματα, προκλήσεις και ευκαιρίες»

•  Ποιες προκλήσεις και οι ευκαιρίες που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι διαχειριστές πιστωτικών 
κινδύνων;

• Βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί ο οργανισμός σας στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου
•  Η τεχνολογία είναι ένας από τους τρόπους που βοηθά τις διαδικασίες στη διαχείριση πιστωτικών 

κινδύνων. Πως η τεχνολογία έχει αλλάξει την πιστωτική πολιτική του οργανισμού σας τα τελευταία 
5χρόνια και ποιες αλλαγές μέσω της τεχνολογίας έφεραν καλύτερα αποτελέσματα;

•  Την τελευταία δεκαετία είμαστε σε μια μόνιμη κρίση. Πως αντιμετωπίζει η κάθε εταιρεία τα θέματα 
/ τις προκλήσεις; Πως ωρίμασε η κάθε εταιρεία και πως έγινε πιο αποτελεσματική σε αυτό τον 
κρίσιμο τομέα της πιστωτικής πολιτικής; Ποιες οι προβλέψεις σας για τα επόμενα 5 χρόνια;

Ομιλητές Συζήτησης:

• Ανδρέας Σωκράτους, HND, FCCA, Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών (CFO), Μέλος Δ.Σ., 
   Όμιλος Εταιρειών Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ 

• Αργυρώ Ευσταθίου, Chief Financial Officer, Argosy Trading Company 

• Ηλιάνα Παχίτα, CFO, IPH Iacovos Photiades

• Μάριος Δημητριάδης, Finance & HR Director, Mitsides Public Company 

• Μιχάλης Χαριλάου, Deputy Head of Accounts, Tryfon Tseriotis
Συντονίστρια Συζήτησης: 
Αγγελική Φωστιέρη, Risk Underwriting Manager Greece & Cyprus, Coface Greece 

 
19:00 Καταληκτικά σχόλια και Networking Cocktail 
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Η COFACE ο στρατηγικός συνεργάτης σου στην ανάπτυξη, στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και στη δια-
σφάλιση της ρευστότητάς σου, εξειδικεύεται στην Ασφάλιση Πιστώσεων, στην ανάλυση των αγοραστών και στην 
υποστήριξη των πωλήσεών σου, με φυσική παρουσία σε 100 χώρες, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους 
παράγοντες στο χώρο του παγκόσμιου εμπορίου. Επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες και στην πλήρως ψηφιακή 
διαχείριση του συμβολαίου μας, είμαστε δίπλα σου με σύνθημά μας: «ευελιξία, ταχύτητα, υποστήριξη». Προτεραι-
ότητα μας, είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας της Επιχείρησής σου, καθώς και η διαφύλαξη 
των εμπορικών σχέσεων με τους πελάτες σου. COFACE! Στηρίζουμε έμπρακτα. www.coface.com

Η Allianz Trade είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων και αναγνωρισμένος ειδικός 
στους τομείς των εγγυήσεων, της είσπραξης απαιτήσεων και του πολιτικού κινδύνου. Το ιδιόκτητο δίκτυο πλη-
ροφοριών μας αναλύει καθημερινές αλλαγές στην οικονομική κατάσταση περισσότερων από 80 εκατομμυρίων 
επιχειρήσεων. Παρέχουμε στις εταιρείες την αυτοπεποίθηση να συναλλάσσονται διασφαλίζοντας τις πληρωμές 
τους. Αποζημιώνουμε την εταιρεία σας σε περίπτωση επισφαλούς χρέους, αλλά το πιο σημαντικό, σας βοηθάμε να 
αποφύγετε το επισφαλές χρέος εξαρχής. Όμως, όταν συμβεί το απροσδόκητο, η πιστοληπτική μας αξιολόγηση AA 
σημαίνει ότι έχουμε τους πόρους, με την υποστήριξη της Allianz για να παρέχουμε αποζημίωση για τη διατήρηση 
της επιχείρησής σας. allianz-trade.gr

Η InterTrust Trade Credit Insurance Specialists προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευμένες λύσεις για προβλήματα που 
αφορούν την πρόληψη κινδύνου, αλλά και την αποζημίωση και διεκδίκηση απαιτήσεων σε Κυπριακές και ξένες 
επιχειρήσεις με έδρα την Κύπρο, καθώς και σε Κυπριακές εταιρίες με έδρα το εξωτερικό. Είτε είστε μια μικρή, ιδιωτική 
κυπριακή εταιρία που χρειάζεται μια απλή ασφάλιση πιστοληπτικού κινδύνου για να εξασφαλίσει την ζωτικότητα 
της εμπορικής της δραστηριότητας, είτε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρία που σκοπό έχει την επέκταση μέσω του 
διεθνές εμπορίου, η εταιρεία InterTrust Trade Credit Insurance Specialists διαθέτει την τεχνογνωσία ούτως ώστε να 
δημιουργήσει το ασφαλιστικό συμβόλαιο που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. www.intertrust.com.cy

Πλατινένιος Xορηγός

Χρυσοί Χορηγοί

Η Infocredit Group αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο λύσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων με εμπειρία 50 χρό-
νων. H Infocredit Group προσφέρει υπηρεσίες Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Ανάκτησης Οφειλών, Τηλεφωνικού Κέντρου και Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μέσα 
από το αναγνωρισμένο δίκτυο στρατηγικών εταίρων της, όπως LexisNexis Risk Solutions (RELX Group), VinciWorks, 
ICSA, MACM, eID και Finclude, η Infocredit Group στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων με μια αξιόπιστη και 
ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων που μπορούν να τις βοηθήσουν στην εκπλήρωση των οικονομικών, νομικών και 
ηθικών τους υποχρεώσεων. www.infocreditgroup.com

Οργανωτής
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Η Ελληνική Τράπεζα είναι ένας από τους κορυφαίους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Κύπρο, παρέχοντας 
ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 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. www.hellenicbank.com

 

Με πάνω από 40 χρόνια επιτυχούς παροχής υπηρεσιών στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, η Eliades & Partners 
θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο διακεκριμένα εμπορικά δικηγορικά γραφεία στην Κύπρο και παρέχει διεπιστη-
μονικές νομικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες όχι μόνο στην τοπική αγορά αλλά και 
στην ευρύτερη διεθνή κοινότητα. www.eliades.eu
 

Η Eurivex Trade Finance Ltd έχει έδρα την Κύπρο και δραστηριοποιείται στον τομέα του φάκτορινγκ από το 2019 με 
μεγάλη επιτυχία. Εξυπηρετεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό οι οποίες έχουν 
εγχώριο και διεθνές πελατολόγιο.  Σε συνεργασία με τον διεθνή κολοσσό Allianz Trade παρέχει εμπορική ασφαλι-
στική κάλυψη σε περισσότερες από 150 χώρες.  Η ανεξαρτησία της από τα τραπεζικά συγκροτήματα της επιτρέπει 
να ανταποκρίνεται γρήγορα και ευέλικτα στα αιτήματα πελατών και να προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις και 
ευφάνταστες λύσεις. www.eurivexfinance.com

Η Powersoft ιδρύθηκε το 1993, με στόχο τη δημιουργία και υποστήριξη προϊόντων λογισμικού στην κυπριακή 
αγορά. Ένας σταθερός επιχειρηματικός σύμμαχος, που παρέχει λύσεις και υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά. Η 
καινοτόμος γκάμα των προϊόντων της βοηθά τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές, ανταγωνιστικές και 
ευέλικτες. Στα χρόνια λειτουργίας της η Powersoft απέσπασε σημαντικές διακρίσεις ανάμεσά τους και διεθνής 
Διαγωνισμούς το 2002 και το 2004.Τελευταία αναγνώριση και βράβευση τα δύο golden awards για «βέλτιστες 
πρακτικές λογιστικής ελεγκτικής και οικονομικής διοίκησης» Cyprus Accounting Awards 2021. Από το 2010, έχει 
συνάψει συμφωνία με την CYTA για υπηρεσίες cloud computing στην Κύπρο, μια πρωτοποριακή δράση, αφού 
μέχρι και μια δεκαετία αργότερα, εξακολουθεί να είναι η μόνη κυπριακή εταιρεία με πωλήσεις λογισμικού cloud 
και SAAS στην Κύπρο. www.powersoft365.com

Αργυροί Χορηγοί

Χορηγός Λογισμικού
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Πιστοποιημένη με τα υψηλότερα πρότυπα, ISO27001 & 9001 και 2 φορές βραβευμένη ομάδα, η HostingB2B αναγνω-
ρίζεται ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες φιλοξενίας. Ανάλογα με τις τελευταίες τάσεις και οδηγίες ασφάλεια 
στη Φιλοξενία, η HostingB2B προσπαθεί να συμβαδίζει με την τεχνολογία προκειμένου να παρέχει προσαρμοσμένες 
λύσεις για όλους τους πελάτες της. Η φιλοσοφία της Εταιρείας είναι να αφουγκράζεται τις ανάγκες των πελατών της  
και να τους προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για  να συμβάλει στην ανάπτυξή της εταιρείας τους. Επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα της HostingB2B και ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες της. www.hostingb2b.com

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕΛ) ιδρύθηκε το 1952 και αποτελεί την μεγαλύτερη οργά-
νωση του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης και επαρχίας Λευκωσίας. Το ΕΒΕΛ καλύπτει γεωγραφικά και τις επαρχίες 
Κερύνειας και Μόρφου. Το ΕΒΕΛ: 1. Μεριμνά και προωθεί την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της 
πόλης και επαρχίας Λευκωσίας. 2. Προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες στα μέλη του και προωθεί λύσεις στα τοπικά 
προβλήματα. 3. Επιτελεί τον παραδοσιακό του ρόλο στην επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων των μελών σε 
ότι αφορά το Εμπόριο, τη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες. 4. Παρακολουθεί τα γενικά οικονομικά προβλήματα του 
τόπου και καταθέτει τεκμηριωμένες απόψεις και συμβουλές στη Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία, και την Το-
πική Αυτοδιοίκηση. 5. Αξιοποιεί τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και τα διαρθρωτικά ταμεία ώστε να είναι σε θέση να 
απορροφήσει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των μελών του. Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.ncci.org.cy και (Facebook, Twitter, Linkedin).

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ιδρύθηκε το 1960 και αποτελεί την πλέον σημαντική εκπρόσω-
πο των επιχειρήσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Το όραμα της ΟΕΒ είναι να είναι ο ηγέτης του εργοδοτικού 
και επιχειρηματικού κόσμου και καταλύτης της κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας του τόπου. Τα 
Μέλη της προέρχονται από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και απασχολούν πέραν του 70% των 
εργοδοτουμένων του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό που είναι από τα ψηλότερα στην Ευρώπη. H ΟΕΒ προσφέρει ένα 
ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, οικονομίας, εργασιακές σχέσεις, 
εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον, μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, διοργάνωση εκδηλώσεων και πολλές άλλες 
εξειδικευμένες υπηρεσίες, που στηρίζουν την καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα της επιχει-
ρηματικής κοινότητας και την χώρα μας γενικότερα. www.oeb.org.cy

Χορηγός Τεχνολογίας

Υποστηρικτές
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Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) είναι η αρμόδια αρχή για το λογιστικό επάγγελμα στην 
Κύπρο. Ο ΣΕΛΚ, που ιδρύθηκε το 1961, έχει σήμερα περισσότερους από 5.300 επαγγελματίες λογιστές ως μέλη 
και άλλους 3.500 φοιτητές και πτυχιούχους. Οι κύριοι στόχοι του περιλαμβάνουν την παροχή οργανωτικού 
πλαισίου για όλους τους επαγγελματίες λογιστές, την υποστήριξη και την προώθηση των δραστηριοτήτων και 
ενδιαφερόντων του επαγγέλματος του λογιστή, τη διαφύλαξη της φήμης του επαγγέλματος και την τήρηση του 
Κώδικα Δεοντολογίας από όλα τα μέλη του, καθώς και η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη και ενημέρωση των 
μελών σε θέματα σχετικά με λογιστικά, ελεγκτικά και άλλα επιχειρηματικά θέματα. Επιπλέον, έχει ανατεθεί στον 
ΣΕΛΚ, να ρυθμίζει το ελεγκτικό επάγγελμα. Είναι επίσης αρμόδια αρχή σύμφωνα με το νόμο για την καταπολέ-
μηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το νόμο για τη ρύθμιση των επιχειρήσεων 
που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες και τον νόμο περί αφερεγγυότητας. Ο ΣΕΛΚ αποτελεί βασικό παράγοντα 
στην οικονομία της χώρας, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο για την καθιέρωση και τη διατήρηση της Κύπρου 
ως εξέχοντος διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου καλής φήμης. Παρέχει επίσης, βοήθεια στην Κυβέρνηση και τις 
υπηρεσίες της, συμμετέχει στην κοινοβουλευτική διαβούλευση, και συνεργάζεται αρμονικά με άλλους φορείς 
του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, ο ΣΕΛΚ δραστηριοποιείται εκτός των συνόρων της Κύπρου μέσω ενός δικτύου 
διεθνών λογιστικών και άλλων επαγγελματικών φορέων. www.icpac.org.cy

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είναι το επαγγελματικό σώμα των δικηγόρων και αριθμεί 4,300 μέλη. Συστά-
θηκε δυνάμει του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 του 1960 και βρίσκεται έκτοτε σε λειτουργία. Είναι ο Εποπτικός 
Φορέας και ανάμεσα στις εξουσίες του περιλαμβάνεται η διαφύλαξη της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ανεξαρ-
τησίας τoυ Δικηγoρικoύ Σώματoς, η υπεράσπιση του έvαvτι της δικαστικής και της εκτελεστικής εξoυσίας, καθώς 
και η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τηv άσκηση και δεovτoλoγία τoυ επαγγέλματoς. Είναι επίσης  η αρμόδια αρχή 
για τους δικηγόρους βάσει της Κυπριακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Νόμου περί 
Πρόληψης και Καταστολής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2007 (Ν.188 (Ι)/2007) 
όπως τροποποιήθηκε. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είναι μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικηγο-
ρικού Συλλόγου (CCBA) και μέλος του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου (IBA). www.cyprusbarassociation.org

Ο Σύνδεσμος Διαμεσολαβητών Κύπρου (ΣΔΚ) ιδρύθηκε το 2000 στοχεύοντας στην προώθηση εναλλακτικών (εξω-
δικαστικών) μεθόδων επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων.  Το Όραμα του ΣΔΚ είναι η δημιουργία μιας ειρηνικής 
κοινωνίας μέσα από την φιλοσοφία της Διαμεσολάβησης η οποία βοηθά τα μέρη να αναζητήσουν μια αμοιβαία 
αποδεκτή και επωφελή για τα ίδια λύση.  Βασική προτεραιότητα του Συνδέσμου αποτελεί η διάδοση της φιλοσοφίας 
της Διαμεσολάβησης μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων, ενημερωτικών συναντήσεων και άλλων δραστηριοτήτων. Ο 
ΣΔΚ είναι ένας ανεξάρτητος και ενθουσιώδης Σύνδεσμος, με τοπική και διεθνή παρουσία και αναγνώριση, που να 
διασφαλίζει την ποιοτική παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών, μέσω άριστα εκπαιδευμένων επαγγελματιών 
διαμεσολαβητών. https://www.mediation.org.cy

 

The Cyprus Integrity Forum (CIF) was initiated in 2010, registered in the year 2011, and is today the leading institution 
in Cyprus for the fight against corruption and promotion of transparency. It is an independent, non-governmental, 
nonpolitically partisan, and non-profit organization. CIF collaborates with various organisations in Cyprus, Europe, 
and the USA. We effectively raise public awareness in all layers of society for combating corruption in our everyday 
lives. We aim to enhance the content and quality of public and corporate governance in all forms of business and 
ensure that the State and all Governmental Bodies act and behave in a manner that promotes transparency and 
ethics in all respects. www.cyprusintegrityforum.org
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The Cyprus Institute of Internal Auditors was first established in 10 November 1998 and it’s a non – profit organization. The 
purpose of the Institute is the promotion and recognition of the Internal Auditors profession in Cyprus, the enrichment 
of knowledge and abilities of its members through the exchange of ideas, information and experience and the offer of 
education and seminars in respect of the Internal Audit. www.iiacyprus.org.cy

Το JCI (Junior Chamber International) είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός νέων ηγετών και επιχειρηματιών. Είμαστε 200,000 
ενεργά μέλη και εκατομμύρια απόφοιτοι (JCI Alumni) και συμμετέχουμε σε έργα, συναντήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα 
και εκδηλώσεις. Το JCI ακμάζει σε περισσότερες από 6,000 κοινότητες σε παραπάνω από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα 
μέλη του JCI είναι ενεργοί πολίτες από 18 έως 40 ετών, εγγεγραμμένοι στα τοπικά παραρτήματα. Δημιουργούμε θετική 
αλλαγή. Εκπαιδευόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι ηγέτες. Διοργανώνουμε έργα στον Επιχειρηματικό τομέα καθώς και 
στον τομέα της Ατομικής, Κοινωνικής και Διεθνούς Ανάπτυξης. Χτίζοντας τοπικά, εθνικά και διεθνή δίκτυα αντλούμε 
από την εμπειρία των παλιότερων μελών του JCI που έχουν επιτύχει σε διάφορες πτυχές της ζωής και που παρέχουν 
την βοήθεια τους όποτε χρειαστεί. Αντιπροσωπεύοντας αμέτρητα επαγγέλματα και ικανότητες, είμαστε δημιουργικοί, 
τολμηροί ηγέτες που αναπτύσσουν νέες ικανότητες, θέτουν νέες βάσεις και ιδρύουν νέες φιλίες και δίκτυα. Πιστεύουμε 
στην ανάπτυξη της παγκόσμιας κοινότητας και στην δημιουργία θετικών αλλαγών μέσω της προσωπικής μας ανά-
πτυξης αλλά και του κόσμου γύρω μας. Συναντιόμαστε σε τοπικές, εθνικές και διεθνής εκδηλώσεις για να ανταλλάξουμε 
ιδέες και να μοιραστούμε τις καλύτερες πρακτικές. Μαθαίνουμε από δυναμικούς ομιλητές και εκπαιδευτές μέσα από 
διαδραστικά και με πολύ ενδιαφέρον σεμινάρια και παρουσιάσεις. Αναπτυσσόμαστε προσωπικά και επαγγελματικά 
γιατί μαθαίνουμε στην πράξη, μέσα από την συμμετοχή μας σε έργα και δραστηριότητες που ωφελούν την κοινωνία 
μας και το άτομο μας. Το JCI συμμετέχει ως εταίρος του ΚΕΒΕ και θεωρείται η οργάνωση νεολαίας που το αντιπροσω-
πεύει. Σκοπός μας είναι να βρίσκουμε στοχευμένες λύσεις στα τοπικά προβλήματα και να επωφελείται η κοινωνία μας, 
ο κόσμος μας και το μέλλον μας. www.jci.cc

Jobalito- H νέα, δυναμική πλατφόρμα ευρέσεως εργασίας της Κύπρου
To Jobalito είναι μια online πλατφόρμα ευρέσεως εργασίας, η οποία προσφέρει αναβαθμισμένες λύσεις recruitment. 
Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να μειώνει το χρόνο και το κόστος για επιχειρήσεις και οργανισμούς που αναζητούν άτομα 
για στελέχωση, ενώ παράλληλα βοηθά πιθανούς υποψήφιους, να βρουν την κατάλληλη για αυτούς εργασία, ευκολά 
και απλά. Απαρτίζεται από μια ομάδα έμπειρων στελεχών από τους κλάδους του HR, IT και Recruitment με κοινό 
στόχο να αναπτύσσουν προηγμένα εργαλεία που βελτιώνουν τις υπάρχουσες λύσεις. Αξιοποιώντας προηγμένη 
τεχνολογία, η πλατφόρμα προσφέρει στους χρήστες της μια σειρά εργαλείων ανεύρεσης ταλέντου, βασισμένα σε 
έναν ειδικό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Το Jobalito βασίζεται σε μια καινοτόμο φιλοσοφία για την απασχό-
ληση και την επιχειρηματική ανάπτυξη, ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων σε διάφορα επίπεδα 
της αγοράς. Η πλατφόρμα έχει προστεθεί στο πορτφόλιο των υπηρεσιών της εταιρείας Infocredit Group μεγιστο-
ποιώντας  την αξία που λαμβάνουν οι πελάτες της εταιρείας αλλά και οι χρήστες του Jobalito. www.jobalito.com

Special Partner
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FEBIS is the Federation of Business Information Services, the specialized and recognized industry body of providers of 
global B2B Business Intelligence services for managing Trade Risks. The FEBIS Mission is to promote the Commercial 
Information Industry and to support the needs and interests of business information providers and associated service 
providers for their customers worldwide. Through information and analytics FEBIS members facilitate commercial 
trade typically focussed on B2B credit that develops existing and creates new commercial relationships. www.febis.org

The Malta Association of Credit Management (MACM) is a not-for-profit organisation, providing a central national 
organisation for the promotion and protection of all credit interest pertaining to Maltese businesses. MACM represents 
the credit profession across all economic sectors. It is a centre of expertise for all matters relating to credit management 
in Malta. MACM offers a range of services to the local creditors, including, credit management information systems, 
credit management education, training, conferences, seminars, and lobbying activities. It is the CICM (UK) accredited 
Training Centre for Malta. MACM is a member of the Federation of European Credit Management Associations – FECMA. 
MACM is the promoter of Infocredit World Malta, comprising of International Credit Reports, KYC Reports and Due 
Diligence Reports: www.infocreditworld.mt

 

The Chartered Institute of Credit Management (CICM) is the largest recognised professional body in the world for 
the credit management and collections community. Formed over 80 years ago, the Institute was granted its Royal 
Charter in 2015. Representing all areas of the credit and collections lifecycle, it is the trusted leader and expert in its 
field, providing its members with support, resources, advice, and career development as well as a networking and 
interactive community. www.cicm.com

International Partners

Η Καναδική αλυσίδα καφέ Presse Café, μέλος των καφεστιατορίων Les Cafes VP, δραστηριοποιείται στην Κύπρο 
από τις αρχές του 2011, μέσω της Coffee Lovers, με δυο καταστήματα (σύμβαση δικαιόχρησης) στη Λευκωσία. Εδώ 
και 10 χρόνια, το Presse Café παρέχει στους πελάτες του ροφήματα, σνακ και φαγητά για όλες τις ώρες της ημέρας. 
Η Coffee Lovers διατηρεί το δικαίωμα χρήσης (franchising) της αλυσίδας για την Κύπρο. www.pressecafe.com.cy

Coffee Sponsor
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Το περιοδικό IN Business είναι το μόνο μηνιαίο έντυπο που παρουσιάζει ένα πανόραμα της κυπριακής αγοράς, που 
προσφέρει ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλους τους τομείς της οικονομίας και για ό,τι συμβαίνει στον χώρο του 
επιχειρείν: Εμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία, αγορά, νέες επιχειρήσεις, προϊόντα και καινοτομία, εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, deals, ανακατατάξεις, καινούργια στελέχη και δράσεις. Έχει πρωτοστατήσει στην Κύπρο και καινοτομεί 
από το 2006 άλλοτε με τις εις βάθος αναλύσεις του κι άλλοτε με έρευνες και δεδομένα που βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας για πρώτη φορά. www.inbusinessnews.com

 

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

Μια μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα φέρνει κοντά σας τα τελευταία νέα και εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Με προ-
σήλωση στην εγκυρότητα και την αντικειμενικότητα και με αιχμή του δόρατος την αμεσότητα, το πόρταλ REPORTER 
είναι κόμβος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας καθ’όλη τη διάρκεια του 24ώρου, για ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον 
κόσμο. Webtv, audio, info graphics και άλλες καινοτομίες εμπλουτίζουν το περιεχόμενο του portal μας, το οποίο είναι 
προσβάσιμο από όλες τις συσκευές desktop, tablets και smart phones. Η μεγάλη ειδησεογραφική ομάδα του πόρταλ 
REPORTER δημοσιεύει καθημερινά πρωτογενείς ειδήσεις έτσι ώστε να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Τα 
digital Μέσα της IMH περιλαμβάνουν και το application του REPORTER το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε tablets 
και smart phones, σε περιβάλλον IOS και Android, καθώς και το καθημερινό newsletter το οποίο αποστέλλεται σε 
100.000 συνδρομητές. www.reporter.com.cy

Χορηγοί Επικοινωνίας

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγο-
ράς. 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

Συντονιστής
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Χαιρετισμοί 

Συντονιστής Φόρουμ 

Θεόδωρος Κρίγγου, Διευθύνων Σύμβουλος, Infocredit Group 
Ο Θεόδωρος Κρίγγου, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας με πολυετή επιτυχημένη σταδιοδρομία 
στον τομέα των Υπηρεσιών, είναι Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Infocredit, της 
ICG Middle East Commercial Services DMCC (Dubai, U.A.E.), Malta Credit Bureau Ltd και άλλων 
εταιρειών. Έχει οδηγήσει με επιτυχία τον Όμιλο Infocredit στο να καθιερωθεί σαν ένας από τους 
κορυφαίους παρόχους επιχειρηματικών πληροφοριών, διαχείρισης πιστωτικών κινδύνων και 
λύσεων συμμόρφωσης διεθνώς, με ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο στρατηγικών συνεργατών. 
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο Θεόδωρος έχει υπηρετήσει σε διάφορες 
διευθυντικές θέσεις στον τραπεζικό τομέα. Συμμετέχει ενεργά σε διάφορους Επαγγελματικούς 
Συνδέσμους και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς θέλοντας να προσφέρει στην επιχειρηματική 
κοινότητα αλλά και στην κοινωνία ως σύνολο.Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Federation of Business Information Services (FEBIS) και του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λευκωσίας. Είναι Πιστοποιημένος Διαμεσολαβητής με εξειδίκευση 
στις Αποφάσεις Εμπορικών Διαφορών και διατελεί Πρόεδρος της Ένωσης Διαμεσολαβητών 
Κύπρου.  Από τον Νοέμβριο του 2020, διατελεί Πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης 
και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λευκωσίας.  Είναι μέλος του Chartered Governance Institute (FCG) και του 
Chartered Institute of Credit Management (FCICM). 

Μαρία Παπαζαρκάδα, Country Manager Greece & Cyprus, Coface Greece
Η Μαρία Παπαζαρκάδα γεννήθηκε το 1975 στη Βοστώνη των Η.Π.Α. Σπούδασε Νομική στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές 
στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Κεντ στην Αγγλία. Από το 2000 έως και το 
2003 εργάστηκε ως δικηγόρος σε διάφορες θέσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Γ.Γ. 
Τουρισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και το δικηγορικό γραφείου του Δικηγόρου Παρ’ Αρείω 
Πάγω Θεόδωρου Κοντογιαννόπουλου. Από το 2004 έως σήμερα εργάζεται σε διάφορες θέσεις 
ευθύνης στην Ασφάλιση Πιστώσεων, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2020 έχει αναλάβει τη θέση 
της επικεφαλής του Ελληνικού Υποκαταστήματος της Coface, με υπ’ ευθύνη της χώρες την 
Ελλάδα και την Κύπρο. Διετέλεσε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για περισσότερα 
από 20 χρόνια. Είναι υπερήφανη μητέρα τεσσάρων παιδιών. Είναι μέλος της Ένωσης Ανωτάτων 
Στελεχών Επιχειρήσεων, του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών, 
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, του Συνδέσμου Ελλήνων της Αμερικής καθώς και άλλων 
κοινωνικών και επαγγελματικών δικτύων & χώρων συζήτησης.

Νίκος Ιωάννου, Business Development Director, Infocredit Group, Professional Member CICM 
και CSA, Certified Mediator 
Ο Νίκος Ιωάννου είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εμπειρία πέραν των 
15 χρόνων στη Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου . Κατέχει την θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης 
Επιχειρήσεων στην Infocredit Group. Ο Νίκος Ιωάννου είναι Μέλος (fellow member) του Chartered 
Institute of Credit Management (FCICM), του Credit Services Association (CSA) και πιστοποιήθηκε 
με το Collectors Accreditation Initiative (CAI). Είναι πιστοποιημένος διαμεσολαβητής και μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαμεσολαβητών Κύπρου, πιστοποιημένος εκπαιδευτής 
από την ΑνΑΔ καθώς επίσης και εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων.  Έχει 
προταθεί για το βραβείο CICM British Credit Awards 2021 στην κατηγορία “Credit Professional of 
the Year”, για την συνεισφορά του στην ανάδειξη της  αξίας  της πιστωτικής πολιτικής για τις 
κυπριακές επιχειρήσεις και την ανάδειξη της σημαντικότητας του επαγγέλματος των λειτουργών 
του πιστωτικού ελέγχου.    
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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.

Τερέζα Σκαρλάτου, CEO, Allianz Trade 
Η Τερέζα Σκαρλάτου είναι από την 1η Απριλίου 2022 η νέα CEO της Allianz Trade στην Ελλάδα, 
υπεύθυνη για την Ελλάδα και την Κύπρο. Με εξειδίκευση στο Financial Management, έχει 
μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία στον κλάδο της Ασφάλισης Πιστώσεων και Εγγυήσεων, έχοντας 
αναλάβει ανώτερες θέσεις στην Οικονομική, Εμπορική και Market Management Διεύθυνση της 
Allianz Trade, καθώς και σημαντικά projects σε θέματα ανάπτυξης, operations, μετασχηματισμού 
και πελατοκεντρικής κουλτούρας. Τα τελευταία 6 χρόνια κατείχε τη θέση του CFAO στον Όμιλο 
Solunion, joint venture του Ομίλου της Allianz και του Ομίλου της Mapfre για την Ισπανία και τη 
Λατινική Αμερική. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά. 

Γιώργος Μπεΐτης, Financial Analyst, Infocredit Group 
Ο Γιώργος Μπεΐτης είναι Χρηματοοικονομικός Αναλυτής, με περισσότερα από 5 χρόνια 
εμπειρίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στην έρευνα, 
συλλογή, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών στοιχείων, για χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, 
προβλέψεις, μοντελοποίηση και εσωτερικούς ελέγχους. Ως Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στην 
Infocredit Group, οι εκτενείς γνώσεις του στη θεμελιώδη ανάλυση και οι αναλυτικές δεξιότητες 
του δίνουν τη δυνατότητα να εκτελεί λεπτομερείς αναφορές χρηματοοικονομικής ανάλυσης 
σχετικά με τις μακροοικονομικές συνθήκες, τις τρέχουσες και μελλοντικές επιδόσεις του κλάδου 
καθώς και αναλυτικές εκθέσεις ανάλυσης εταιρειών.

Στέλλα Λουκά, Λειτουργός Επιθεώρησης Προϊόντων Α΄, Τμήμα Γεωργίας, Υπουργείο 
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
H Στέλλα Λουκά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από το Λύκειο 
Παλουριώτισσας και στη συνέχεια πήγε για σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Υπηρέτησε στο  Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού  και στη συνέχεια στο Τμήμα 
Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε τομείς που 
σχετίζονται με εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά ελέγχους στον τομέα της 
γεωργίας. 

Μιχάλης Ζάνος, Representative ESG Advisory Services InfoCredit Group Ltd/Aspon 
Consulting Ltd 
O Μιχάλης Ζάνος έχει σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο Οικονομικά, Λογιστικά και κατέχει 
και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Έχει 20ετή εμπειρία στις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις για επιχειρησιακή ανάπτυξη 
μέσω Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και επιδοτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης ανάπτυξη. Επίσης, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην υποστήριξη δημόσιων 
φορέων για σχεδιασμό και υλοποίηση μακροχρόνιών πλάνων Βιώσιμης Ανάπτυξης.     

Ομιλητές 
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Joseph Antoniou, Chief Risk Officer, Hellenic Bank
Joseph graduated from the English School Nicosia and in 2006 obtained his B.Sc. degree in Economics, 
from the University College London (UCL). He is a qualified Chartered Accountant and holds an 
Executive master’s in Business Administration (Executive M.B.A.) from the University of Cambridge 
in the United Kingdom, having earned various academic awards. Between 2007 and 2017 he worked 
in various Global Banking Institutions in London, after completing his Chartered Accountant’s 
qualification with Ernst & Young London, while working within their Investment Management 
Assurance practice. In 2010 he joined the Royal Bank of Scotland (RBS), as Manager in Group and 
Divisional Strategy roles. At RBS, Joseph was heavily involved in the balance-sheet restructuring that 
underpinned the Bank’s financial and operational turnaround during that time, including work on 
the ringfencing of the Bank’s Retail activities, RBS’ divestment of part of its Retail network and the 
Asset Protection Scheme. In 2014, Joseph joined HSBC, as a Senior Portfolio Manager, reporting to 
the CRO for Europe Commercial Banking, leading a plethora of de-risking activities with a span across 
19 European HSBC markets and immersed himself in key risk strategy initiatives for HSBC Europe. 
In August 2017, he joined Hellenic Bank as Manager of Enterprise Risk Management & Governance 
and was a core member of the deal team that negotiated the acquisition of part of ex-CCB assets 
and liabilities. In April 23rd 2020, he was appointed as Interim Chief Risk Officer of Hellenic Bank 
and in September 10th 2020 was appointed in the position of Chief Risk Officer.

Μελίνα Καραολιά, LLB, BPTC, PgD, MCIArb, Accredited Mediator, Partner, Eliades and Partners
Melina Karaolia is a Partner at M. Eliades & Partners LLC since 2008. Her work encompasses a diverse 
range of corporate, commercial and litigation matters. She advises clients in multiple commercial, civil 
law issues and business law disputes.   She concentrates on corporate and commercial litigation and 
arbitration. She advises and represents clients in corporate transactions, commercial contracts, mergers 
and acquisitions and legal matters relating to corporate project structuring and business development. 
Her multiple practice areas also include insurance law, company redomiciliations and competition 
law. Melina has further received training and experience in the negotiation and drafting of contracts 
for Oil and Gas served as Member of the Association of International Petroleum Negotiators. Melina 
is a qualified Arbitrator in Cyprus and a Member of the Chartered Institute of Arbitrators in London. 
She is also a member of the executive committee of the Institute’s Cyprus branch as well as a member 
of the Board of Directors of the Cyprus Arbitration Forum. She has also been trained and is currently 
actively interested in working with Mediation. She is an accredited and registered Mediator in Cyprus 
and has received the EMTPJ (European Mediation training for Practitioners of Justice) certification on 
cross-border mediation, specializing in the settlement of international commercial disputes. In recent 
years she has been delivering trainings for professionals and company officials on improving their 
negotiation skills as well as in domestic and international mediation. She is also a part time lecturer for 
the University of West London on Business and Corporate Law with the CIM. Melina is an accredited 
and licensed independent Insolvency Consultant in Cyprus. She graduated from the Law School of 
the University of East Anglia, UK, with an LLB Honors degree. Melina holds a diploma in International 
Commercial Arbitration from Queen Mary University (London). She is a qualified Barrister-at-Law, a 
member of Gray’s Inn London and the Cyprus Bar Association.

Άθως Κοιρανίδης, Head Trade Finance, Eurivex Trade Finance Limited
O Άθως Κοιρανίδης σπούδασε Οικονομικά στο LSE και απέκτησε τον τίτλο του Chartered 
Accountant με την KPMG στο Λονδίνο. Εργάστηκε για 12 χρόνια στην Τράπεζα Κύπρου όπου 
δημιούργησε και διεύθυνε τις πρώτες εταιρείες φάκτορινγκ στην Κύπρο και Ελλάδα και την 
πρώτη εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Κύπρο. Από το 2003 διευθύνει τη δική του 
εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για επιχειρήσεις, η οποία ειδικεύεται στη στρατηγική και 
οικονομική διαχείριση.  Συμμετέχει στη διευθυντική ομάδα της Eurivex Trade Finance Ltd από 
την ίδρυσή της. Υπηρετεί  στα Διοικητικά Συμβούλια δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών καθώς 
και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Φοίβος Χριστοδουλίδης, Fraud and Risk Analysis Manager, Infocredit Group
Ο Φοίβος Χριστοδουλίδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και μεταπτυχιακού στη Λογιστική. 
Επίσης είναι ‘M_o_R Practitioner’ στο Management of Risk. Έχει εργασθεί στον Οργανισμό JCC 
Payment Systems Ltd για 27 χρόνια, ως Διευθυντής Πρόληψης Κινδύνων με ειδικότητα στην 
καταπολέμηση απάτης, και πρόσφατα έχει προστεθεί στην ομάδα της Infocredit Group ως 
Fraud and Risk Analysis Manager. Κατά την διάρκεια της πορείας του έχει βραβευτεί από διεθνής 
οργανισμούς λαμβάνοντας το βραβείο ‘Best Financial Crime Investigator of the Year Award’ από 
τον οργανισμό IAFCI Αμερικής, βραβείο από την Αστυνομία Κύπρου για τη συμβολή του στην  
αποτροπή απάτης, έχει λάβει διεθνής αναγνώριση από τον  Οργανισμό  Mastercard International 
για την θετική συμβολή του έναντι στις απάτες με κάρτες ενώ έχει  υπάρξει επίσης και Λέκτορας 
της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου για 20 χρόνια. 
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Ιωάννα Στανεγλούδη, Co-Founder & Chief Risk Officer, Finclude 
Η Ιωάννα Στανεγλούδη στα 20 χρόνια επαγγελματικής της εμπειρίας έχει αναλάβει ανώτερες 
εκτελεστικές θέσεις σε τράπεζες και συμβουλευτικές και είναι co-founder & Chief Risk Officer της 
Finclude. Η Ιωάννα ήταν στις δέκα φιναλίστ του παγκόσμιου διαγωνισμού του Venture Fund 
της Microsoft, ήταν νικήτρια του διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου NYU 
Stern, και του παγκόσμιου διαγωνισμού pitcHer του Grace Hopper Celebration. Η Finclude έχει 
κερδίσει πολλες διακρίσεις και συμπεριλήφθηκε στην έκθεση Youth Solutions των 50 εταιρειών 
παγκοσμίως για τους στόχους του ΟΗΕ. Η Ιωάννα ήταν στη λίστα του Fortune «40 under 40» για 
την Ελλάδα (2019 & 2021), στις NYC Fintech Women (2020), έλαβε το Greek International Women 
Award και πρόσφατα βρέθηκε στη λίστα των Senior Leaders της Women in Fintech Powerlist.

Hans-Peter Vloemans, Director, CreditDevice
Hans-Peter is a seasoned professional in Credit Management. He has been a Director at the leading 
Dutch Credit Management Agency CreditDevice for over 5 years with specific focus on their 
international expansion.

Αγγελική Φωστιέρη, Risk Underwriting Manager Greece & Cyprus, Coface Greece
Η Αγγελική Φωστιέρη είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (Α.Σ.Ο.Ε.Ε), κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
σε Χρηματοοικονομικά και Τραπεζική του Πανεπιστημίου του Birmingham. Eξειδίκευση στην 
ανάλυση και διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, με μακρά εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, στις 
επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις και στη διαχείριση και ανάπτυξη των σχέσεων με πελάτες. 

Ανδρέας Σωκράτους, HND, FCCA, Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών (CFO), Μέλος Δ.Σ., 
Όμιλος Εταιρειών Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε . Λτδ
Ο Ανδρέας Σωκράτους είναι Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και του  
Association of Chartered Certified Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1993. Στο παρελθόν 
έχει εργαστεί σε διάφορες πολυεθνικές εταιρείες, ενώ τα τελευταία 24 χρόνια εργάζεται στον 
Όμιλο εταιρειών Επιφανίου, στην θέση του Ανωτέρου Διευθυντή Οικονομικών, ενώ παράλληλα 
είναι και μέλος του ΔΣ του Οργανισμού από το 2017. Έχει μακρόχρονη εμπειρία στα θέματα 
Οικονομικής Διεύθυνσης και  στην διαχείριση έργων  ανάπτυξης μηχανογραφικών/ λογισμικών 
συστημάτων. Ασχολείται σε καθημερινή βάση με τα θέματα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 
διαμορφώνοντας την πιστωτική πολιτική του Ομίλου.

Αργυρώ Ευσταθίου, Chief Financial Officer, Cyprus Trading Corporation FMCG Logistics 
and Distribution
Η Αργυρώ Ευσταθίου κατέχει Πτυχίο στα Οικονομικά με εξειδίκευση στη Λογιστική και τα 
Χρηματοοικονομικά από το University of Manchester (2002). Είναι μέλος του  Chartered Accountants 
in England and Wales (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου από το 2005. Η 
κυρία Ευσταθίου ξεκίνησε την καριέρα της ως εξωτερικός ελεγκτής στην KPMG Κύπρου το 2002, 
όπου εργάστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2018. Από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο 
του 2018 κατείχε τη θέση του Principal στην KPMG Κύπρου, με εκτενή εμπειρία στον εξωτερικό 
έλεγχο σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της βιομηχανίας, με κύρια εξειδίκευση στα Καταναλωτικά 
Προϊόντα (παραγωγή, εμπόριο και διανομή) και στον τομέα των Ακινήτων. Η κυρία Ευσταθίου 
διετέλεσε μέλος του KPMG Cyprus IFRS desk, σκοπός του οποίου ήταν η παροχή υποστήριξης 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών πάνω σε τεχνικά ζητήματα IFRS. Τον Ιανουάριο του 2018, 
εντάχθηκε στον όμιλο Cyprus Trading Corporation Plc (CTC) ως Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου 
του Ομίλου (Head of Group Internal Audit), με απευθείας αναφορά στις Επιτροπές Ελέγχου των 
τριών δημόσιων εταιρειών του ομίλου CTC. Τον Απρίλιο του 2020 αποδέχθηκε μια νέα πρόκληση 
εντός του ομίλου CTC αναλαμβάνοντας τη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας των εταιρειών 
Argosy, Artview και Cassandra (Chief Financial Office), θέση που κατέχει μέχρι σήμερα.

Ομιλητές Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης 

Συντονίστρια Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης 
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Ηλιάνα Παχίτα, CFO, IPH Iacovos Photiades Group
Η Ηλιάνα Παχίτα είναι Οικονομική Διευθύντρια της IPH Iakovos Photiades Group of Companies από 
το 2017.  Προηγουμένως κατείχε τη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας στο Συγκρότημα Ermes 
που ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών NKS και έχει πέραν των 20 ετών εμπειρία στην οικονομική 
διεύθυνση δημόσιων εταιρειών.  Η Ηλιάνα είναι κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου FCCA - 
Association of Chartered Certified Accountants και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου.

Μάριος Δημητριάδης, Εκτελεστικός Σύμβουλος, Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής 
Ανθρωπίνου Δυναμικού Συγκροτήματος, Mitsides Public Company Ltd 
Ο Μάριος Δημητριάδης γεννήθηκε το 1968 στη Λευκωσία. Είναι Fellow Chartered Accountant, μέλος 
του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (FCA),καθώς και Fellow member του 
Association of Chartered Certified Accountants (FCCA). Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 
Λογιστών Κύπρου. Είναι κάτοχος του Marketing Diploma από το Chartered Institute of Marketing 
(UK), του οποίου είναι και μέλος. Κατέχει μεταπτυχιακά διπλώματα στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων 
και Στρατηγικό Σχεδιασμό από το Cyprus Institute of Marketing (CIM), καθώς και M.Sc. in Strategic 
Marketing Management από το Anglia Ruskin University του Cambridge (UK). Ξεκίνησε την καριέρα 
του το 1991 στον ελεγκτικό οίκο Deloitte, Haskins & Sells και στη συνέχεια εργάστηκε στους 
Coopers & Lybrand (1993 -1996). Την περίοδο 1997 - 1999 εργάστηκε ως Οικονομικός Διευθυντής 
των Πρότυπων Αρτοποιείων Αμμοχώστου (πρώην μέλος του Ομίλου Μιτσίδη) και από το 2000 
κατέχει τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου Μιτσίδη. 
Είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ και των 
θυγατρικών εταιρειών της.

Μιχάλης Χαριλάου, Deputy Head of Accounts, Tryfon Tseriotis
Ο Μιχάλης Χαρίλαου κατέχει πτυχίο Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών από το 
Πανεπιστήμιο του Wolverhampton και του Kaplan International College. Είναι κάτοχος και μέλος 
του Association of Charter Certified Accountants (ACCA) και του Συνδέσμου Λογιστών Κύπρου 
(ΣΕΛΚ). Από το 2014, ο Μιχάλης έχει εργαστεί στους τομείς του ελέγχου και φορολογίας τόσο 
στην Deloitte όσο και στην DFK International στην Κύπρο. Εργάζεται στην Τρυφών Τσεριωτης 
Λτδ από το Μάρτιο του 2020. Στόχος του είναι να βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων της 
εταιρείας. Του αρέσει να συνεργάζεται επαγγελματικά με άτομα που είναι δραστηριά , έχουν  
στόχους και που αγαπούν αυτό που κάνουν. Απεχθάνεται την αλαζονεία και την υπεροψία κι 
επίσης αντιπαθεί τους άβουλους ανθρώπους, που περιμένουν τους άλλους να αποφασίσουν 
γι’ αυτούς και ύστερα τους επικρίνουν. Δηλαδή, τους μ.Χ. προφήτες. Του αρέσει η ταχύτητα 
και πιο συγκεκριμένα ο μηχανοκίνητος αθλητισμός όπως επίσης τα BBQ πάρτι με καλή παρέα. 
Αγαπημένη ελληνική κωμική σειρά είναι το 50-50 και ξένη το Band of Brothers.
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(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ∆ευτέρα, 6 Ιουνίου 2022)

Αίτηση Συμμετοχής

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι επιταγές να εκδίδονται προς IMH C.S.C LTD και να 
αποστέλλονται στη ταχυδρομική θυρίδα 21185, 1503 Λευκωσία.

Παρακαλώ σημειώστε ότι όλα τα τραπεζικά έξοδα πληρώνονται από 
τον εντολέα.
Τράπεζα: Hellenic Bank Public Ltd
IBAN: CY27 0050 0115 0001 1501 1888 3101, Swift/Bic: HEBACY2N
Περιγραφή: 2nd Credit Risk Management Forum / Όνομα εντολέα

Πιστωτική Κάρτα
Άτομο από την εταιρεία ΙΜΗ θα επικοινωνήσει μαζί σας για την 
διευθέτηση της συναλλαγής

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.  Παρακαλώ σημειώστε πως, για 
να μπορείτε να συμμετέχετε στο Συνέδριο, το κόστος συμμετοχής σας 
θα πρέπει να εξοφληθεί εξ ολοκλήρου το αργότερο 2 ημέρες πριν 
την έναρξη του Συνεδρίου. 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

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
•Οι συμμετοχές πρέπει να προπληρωθούν. • Τυχόν ακυρώσεις συμμετοχών πρέπει να γνωστοποιηθούν εγγράφως δύο μέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, 
ειδάλλως θα χρεωθεί το 50% του κόστους συμμετοχής. • Σε περίπτωση μη προσέλευσης, χωρίς έγγραφη ενημέρωση της ακύρωσης δυο μέρες πριν από το 
συνέδριο, θα τιμολογηθεί το 100% του κόστους συμμετοχής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΑΥΤΗ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το κόστος συμμετοχής πρέπει να  
προπληρωθεί μέχρι τις 6 Ιουνίου 2022

ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;
Συμπεριλαμβάνει: συμμετοχή, 
έγγραφα συνεδρίου, διάλειμμα-καφές 

€120 + 19% ΦΠΑ
ανά άτομο

2nd Credit Risk Management Forum 
Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 | 14:30 | Hilton Nicosia

€100 για τα μέλη των:
Παρακαλώ σημειώστε σε ποιο σύνδεσμο ανήκετε

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 



EVENT PRIVACY NOTICE 
1. WHAT IS THE PURPOSE OF THIS DOCUMENT?
IMH CSC Ltd is committed to protecting the privacy and security of your personal 
information. This privacy notice tells you about the information we collect from you when 
you register to attend one of our events. In collecting this information, we are acting as a 
data controller. By law we are required to provide you with information about us, about 
how and why we use your data and about the rights you have over your data. 

2. DATA PROTECTION PRINCIPLES 
We will comply with data protection law and principles, which means that your data will be: 

• Used lawfully, fairly and in a transparent way. 

• Collected only for valid purposes that we have clearly explained to you and not used in 
any way that is incompatible with those purposes. 

• Relevant to the purposes we have told you about and limited only to those purposes. 

• Accurate and kept up to date. 

• Kept only as long as necessary for the purposes we have told you about. 

• Kept securely. 

3. THE KIND OF INFORMATION WE HOLD ABOUT YOU 
When you register to attend one of our events, we will collect, store, and use the following 
categories of personal information about you: 

• The information you have provided us when completing a booking form or when 
registering online to attend our events, including organisation, title, first name, last 
name, job title, telephone number, mobile number, email address, address, city and 
postal code. 

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

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

• Surveys you may be requested to fill out in some events. 

ONLINE EVENTS 

Additionally, when you register to attend one of our online events, our online events 
platform provider collects the following information about you on our behalf: 

Account information. To access various parts of the platform you must have an online 
account. To register for an account on the platform, you must provide your name, email 
address, telephone number, company name, and other information necessary to confirm 
that you are authorised to use the platform. 

End User Information. To access webinars, virtual environments and other events 
administered by us via the online platform, you may be required to register. The requested 
personal information typically includes name, email address, telephone number, 
company name and job title as well as information about your company such as country 
and industry sector. 

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. 

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

7. DATA SHARING 
We may share your data with third parties, including the event organisers, 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


