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Πρόγραμμα: 

18:00-18:05  Χαιρετισμός 
 ∆ρ Αναστάσιος Ζωπιάτης, Πρόεδρος Τμήματος ∆ιοίκησης 
 Ξενοδοχείων και Τουρισμού, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

18:05-18:30 Συνεργατικές Εταιρείες στην Κύπρο και Προοπτικές
 Αειφόρου Ανάπτυξης
 Μαρίνος Άνιφτος, Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών

18:30-18:55 Κυκλική Οικονομία και Οικογενειακές Επιχειρήσεις
 ∆ρ Πανίκος Πουτζιουρής,  UCLan Cyprus

18:55-19:20 Η Επόμενη Γενιά των Μικρών Επιχειρήσεων και οι Νέες
 Προοπτικές στην Ψηφιακή Εποχή
 Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη,  Deloitte/ ARIS

19:20-19:45 Συνεργασία μεταξύ Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα:
 Ο Ρόλος των Συνεργατισμών 
 Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

19:45-20:10 Αειφόρος Επιχειρηματικότητα: Οικογένεια, Επιχείρηση
 και Κοινότητα 
 ∆ρ Ηλίας Χατζηηλίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

20:10-20:30 Success Stories Αειφόρου Επιχειρηματικότητας: Σύλλογος                      
 Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας
 Άννα Κοσμά, Πρόεδρος  Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου  Λάρνακας

20:30-21:00 Φόρουμ Συζήτησης

21:00 ∆εξίωση

Οι ομιλίες θα είναι στα Ελληνικά

Συντονισμός: ∆ρ Ηλίας Χατζηηλίας  και  ∆ρ Σωτηρούλα Λιασίδου,
  Τεχνολογικό  Πανεπιστήμιο Κύπρου
                          
Εγγραφή μέχρι τις 26 Μαρτίου στο τηλέφωνο  25002430 ή
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ns.amyrotou@edu.cut.ac.cy 

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης για 3 ώρες CPD

«Αειφόρος Επιχειρηματικότητα: Οικογένεια, Συνεργασία και Κοινότητα»

Το Τμήμα Τμήμα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα:



Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ομιλητών

Μαρίνος Άνιφτος
Ο Μαρίνος Άνιφτος φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Λουϊζιάνας στο Μονρόε
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Κατέχει πτυχίο στη Λογιστική με
τιμητική διάκριση, καθώς και Μάστερ στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Μετά
την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Μαρίνος εργάστηκε σε διάφορους
οργανισμούς τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Κύπρο ως υπεύθυνος
χρηματοοικονομικών και διοικητικών θεμάτων.  ∆ίδαξε επίσης Λογιστική
και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων σε διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Από το 2004
εργάζεται στην Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών. Έλαβε επαγγελματική
κατάρτιση ως εθνικός εμπειρογνώμονας στην Υπηρεσία Υποστήριξης
∆ιαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά
την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Κυπριακή ∆ημοκρατία σε θέματα
επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Στο παρόν στάδιο κατέχει τη θέση
Λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών Α’ και είναι υπεύθυνος για την
ανάπτυξη και υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου δράσης σε σχέση με τον
εκσυγχρονισμό του συνεργατικού τομέα στην Κύπρο. Είναι επίσης
υπεύθυνος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, καθώς και για θέματα
ερευνών, μελετών και εκδόσεων.

∆ρ Πανίκκος Πουτζιουρής
Ο ∆ρ Πανίκκος Πουτζιουρής είναι Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και
Οικογενειακών Επιχειρήσεων, Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus,
και Πρόεδρος του Κέντρου Επιχειρηματικότητας – CEDAR (Centre for
Entrepreneurial Development -Alliance – Research). Είναι επίσης Fellow
στο Judge Business School, του Πανεπιστήμιου του Cambridge. Σπούδασε
στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ και κατέχει Πτυχίο Οικονομικών “ΒΑ (Hons)
Economics”, ΜΒΑ, καθώς και ∆ιδακτορικό στην Επιχειρηματικότητα και
∆ιοίκηση “PhD in Entrepreneurship and Management”. Για δύο δεκαετίες,
διετέλεσε μόνιμος Λέκτορας (Senior Lecturer) και μετέπειτα επισκέπτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Οικογενειακών
Επιχειρήσεων στο Manchester Business School του Πανεπιστήμιου του
Μάντσεστερ. Είναι τέως Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ακαδημίας Οικογενειακών
Επιχειρήσεων (International Family Enterprise Research Academy) και
μέλος, “Fellow” του Family Firm Institute (U.S.A).



Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη
Η Μόνικα Ιωαννίδου Πολεμίτη έχει 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στο διάστημα αυτό έχει υλοποιήσει
έργα σε διάφορους τομείς της οικονομίας (δημόσιος τομέας, τομέας της
ναυτιλίας, χρηματοοικονομικός τομέας, τηλεπικοινωνίες κα) ενώ
παράλληλα έχει υπάρξει Υπεύθυνη Έργου σε μεγάλο αριθμό διακρατικών
ερευνητικών έργων που έτυχαν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε τομείς όπως η ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ανοικτά
δεδομένα, οι καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές και πολλά άλλα. Κατά
τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει επικεντρωθεί στην στήριξη εταιρειών
σε σχέση με την εισαγωγή και υιοθέτηση καινοτομίας, αναπτύσσοντας
εσωτερικά προγράμματα καινοτομίας ή/και δημιουργώντας συνεργασίες
με νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχει στηρίξει τη δημιουργία του οικοσυστήματος
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Κύπρο και έχει παραδώσει
διάφορες ομιλίες σε συνέδρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε στελέχη
εταιρειών και νεοφυών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων για τις τεχνολογικές
τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων
των επιχειρήσεων στο ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.
Αρθρογραφεί σε διεθνή περιοδικά τεχνολογίας και είναι εξωτερικός
εμπειρογνώμονας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτοχος πτυχίου
BA (Hons) Economics and Politics από το Πανεπιστήμιο του Essex και
μεταπτυχιακού MSc International και European Politics από
το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Ελληνικά
και έχει γνώση Ισπανικών και Εβραϊκών.

∆ρ Ηλίας Χατζηηλία PhD, FHEA
O ∆ρ Ηλίας Χατζηηλία PhD, FHEA είναι Λέκτορας Επιχειρηματικότητας
στο Τμήμα ∆ιοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη ∆ιοίκηση,
με ειδίκευση στην Επιχειρηματικότητα, από το Πανεπιστήμιο του
Λάνκαστερ (Η.Β.). ∆ιδάσκει μαθήματα στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
και ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων τόσο σε προπτυχιακό όσο και
σε μεταπτυχιακό  επίπεδο. Η έρευνα του  περιλαμβάνει θέματα όπως
επιχειρηματικές ομάδες, επιχειρηματικότητα σε οικογενειακές
επιχειρήσεις, αειφόρος επιχειρηματικότητα, και συνεργασία μεταξύ
επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά δίκτυα και συνεργατισμούς. Έχει
δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή έγκριτα περιοδικά στον τομέα
της επιχειρηματικότητας.



Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους είναι υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής στη
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι
κάτοχος  μεταπτυχιακού στην Επιχειρηματικότητα και  ∆ιοίκηση
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
(2017-2018), και πτυχίου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο
Κρήτης (2012-2016). Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του,
συνεργάστηκε με την εταιρία ‘Blueberry Marketing’ για τον στρατηγικό
σχεδιασμό και αναβάθμιση τοπικών ξενοδοχειακών μονάδων. Ακολούθως,
παράλληλα με τις μεταπτυχιακές του σπουδές, εργάστηκε ως σύμβουλος
επιχειρήσεων στην εταιρία ‘The Experts’ Alliance’. Συμμετείχε επίσης
σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας ως οικονομικός αναλυτής και στην
διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Σήμερα, εργάζεται ως διδακτορικός
ερευνητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως καθηγητής 
Οικονομικών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης ( Κ.Ι.Ε).

Άννα Κοσμά
Η Άννα Κοσμά είναι στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών 
Λάρνακας Αμμοχώστου και πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου 
Λάρνακας. Είναι υπεύθυνη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Ορεινής Λάρνακας και συντονίστρια / διαχειρίστρια του πλάνου προώθησης 
του Προορισμού Αριστείας της «Ορεινής Λάρνακας» . Ως πρόεδρος του 
Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας στηρίζει, ενδυναμώνει και 
ενεργοποιεί  τις γυναίκες της υπαίθρου για επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Η δραστηριότητα της εστιάζεται κυρίως στη διατήρηση, προώθηση και 
προβολή της παράδοσης και της κουλτούρας της Κύπρου επιδεικνύοντας 
έτσι αξιόλογο κοινωνικό έργο.


