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MARKET LEADERS
Κρατούν 
στους ώμους 
τους την οικονομία 
Βαδίζοντας	σε	δύσβατα	μονοπάτια	και	παρ’	όλες	
τις	προκλήσεις	και	τις	αντιξοότητες	που	επέφερε	η	
έξαρση	της	πανδημίας	του	COVID-19,	οι	ηγέτιδες	
εταιρείες	της	χώρας	μας	συνεχίζουν	να	πατούν	
γερά	στα	πόδια	τους	και	σηκώνουν	την	κυπριακή	
οικονομία	στους	ώμους	τους.	
Η	ειδική	έκδοση	«MARKET	LEADERS	2020»	έχει	
ως	σκοπό	να	αναδείξει	το	έργο	που	επιτελούν	οι	
επιχειρήσεις	που	πρωταγωνιστούν	στους	τομείς	
που	δραστηριοποιούνται,	δίνοντας	έτσι	μία	νότα	
αισιοδοξίας	για	το	αύριο.	Πρόκειται	για	εταιρείες	που	
κατέχουν	ηγετική	μορφή	σε	νευραλγικούς	τομείς	της	
οικονομίας,	όπως	την	αγορά	ακινήτων,	τις	επαγγελ-
ματικές	υπηρεσίες,	το	λιανικό	και	χονδρικό	εμπόριο,	
την	υγεία	και	την	εκπαίδευση.	
Στις	σελίδες	του	ενθέτου	δίνουμε	βήμα	στις	
επιχειρήσεις	που,	παρά	την	αρνητική	επίδραση	
των	περιοριστικών	μέτρων	που	τέθηκαν	σε	ισχύ	
με	γνώμονα	την	προστασία	της	δημόσιας	υγείας,	
κατάφεραν	να	ξεχωρίσουν	με	τη	δράση	τους	και	το	
2020.	μέσα	από	τις	παρουσιάσεις	που	φιλοξενούμε	
θα	μάθουμε	την	ιστορία	τους	και	τους	σημαντικότε-
ρους	σταθμούς	στην	πορεία	τους,	ενώ	παράλληλα	
θα	ενημερωθούμε	για	τους	επόμενους	στόχους	που	
έθεσαν	για	το	άμεσο	μέλλον,	αλλά	και	πώς	κατάφε-
ραν	να	αντικρούσουν	τις	επιπτώσεις	της	πανδημίας,	
μέσα	από	συνεντεύξεις	που	μας	παραχώρησαν	οι	
CEOs	τους.	

Θεοδώρα Νικολαου





Ο τΟμέας πΟυ απΟτέλέί τΟν ςτυλΟβατη της κυπρίακης 
ΟίκΟνΟμίας. καταφέρέ ν’ αντέπέξέλθέί ςέ δυςκΟλές 

ςυνθηκές καί ςυνέχίςέ να αναπτυςςέταί καί να απΟδίδέί 
τα μέγίςτα. τώρα βρίςκέταί αντίμέτώπΟς μέ νέές πρΟκληςέίς, 

τΟςΟ λΟγώ της έξαρςης της πανδημίας τΟυ COVID-19, 
ΟςΟ καί λΟγώ της δίακΟπης τΟυ κυπρίακΟυ έπένδυτίκΟυ 

πρΟγραμματΟς. έίναί έτΟίμΟς, Ομώς, να βγέί πίΟ δυνατΟς 
κί απΟ αυτην την κρίςη. ςτίς ςέλίδές πΟυ ακΟλΟυθΟυν 

παρΟυςίαζΟυμέ τίς έταίρέίές Οί ΟπΟίές 
 πρώταγώνίςτΟυν ςτΟν τΟμέα καί πΟυ μέςα 
απΟ τα έργα τΟυς δίνΟυν ώθηςη ςτΟν κλαδΟ,
 ώςτέ να ςυνέχίςέί την ανΟδίκη πΟρέία τΟυ. 

ΑκίνητΑ & 
κΑτΑσκευεσ 
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Μακροχρόνια σχέση 
εμπιστοσύνης
Με περισσότερα από 20 χρόνια εΜπειριασ στόν κατασκευαστικό τόΜεα η εταιρεια υλόπόιει εργα 
Μεγαλησ κλιΜακασ σε παγκυπρια εΜβελεια 

Η Christofi Bros Trading LTD 
δραστηριοποιείται στον 
κατασκευαστικό τομέα από το 

1997 με στόχο να δημιουργήσει νέες 
δυνατότητες στον τομέα της εσωτερικής 
κατασκευής και διακόσμησης χώρου, 
ως επίσης των εξωτερικών επενδύσε-
ων και θερμομονώσεων. Με γνώμονα 
τις ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες 
των πελατών της, η εταιρεία προσφέρει 
υλικά υψηλής ποιότητας και αισθητι-
κής. Αυτό καθιστά σκοπό και στόχο την 
συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 
σε όλες τις θέσεις όπου εργάζονται, το 
οποίο απαριθμεί πέρα των διακοσίων 
ατόμων.  

Προϊόντα και υπηρεσίες
Η εταιρεία μας λαμβάνοντας υπόψη τις 

συνεργάζεται με την Christofi Bros 
Trading LTD, δημιουργώντας έτσι μια 
μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης. 
Καθώς επίσης καθοριστικός είναι ο  
ρόλος του προσωπικού για την υλο-
ποίηση των στόχων και οραμάτων της 
εταιρείας, πετυχαίνοντας το με το ομα-
δικό πνεύμα και το συνεχή εμπλουτισμό 
γνώσεων, και διαμέσου της τριβής των 
αρκετών έργων που εκτελεί η εταιρεία. 
Φυσικά και η εξειδίκευση σε καινο-
τομικά έργα αποτελεί ένα από τους 
σημαντικούς στόχους. 
Η εταιρεία μέσα από την εφαρμογή 
διεθνούς συστήματος διαχείρισης των 
εργασιών και τήρηση των διαδικασιών 
από το 2010, προσφέρει συνεχή βελτί-
ωση στη ποιότητα, έτσι εξασφαλίζεται η 
ικανοποίηση των πελατών της. 

ΠΑρουσίΑσΗ ChRiSTofi BRoS

σημερινές ανάγκες αλλά προβλέποντας 
και τις μελλοντικές απαιτήσεις, είναι 
σε συνεχή αναζήτηση  νέων προοπτι-
κών, ενισχύοντας την συνεργασία με 
ευρωπαϊκά εργοστάσια προσφέροντας 
πάντοτε αρίστη ποιότητα προϊόντων. 
Η συνεχής αναβαθμισμένη γκάμα προ-
ϊόντων μας συμπεριλαμβάνει δάπεδα, 
διαχωριστικά, ψευδοροφές και εξωτερι-
κά πανέλα επενδύσεων όπου ο πελάτης 
έχει την δυνατότητα να συνδυάσει 
ηχομόνωση, θερμομόνωση, αντοχή 
στην χρήση, εμφάνιση και ποικιλία 
χρωμάτων ανάλογα με τις απαιτήσεις 
και ανάγκες του. 

Στόχοι της εταιρείας
οι στόχοι της εταιρείας είναι ο κάθε 
πελάτης να είναι ευχαριστημένος γιατί 
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Σημαντικά έργα 
της εταιρείας
Με περισσότερα από 20 χρόνια 
εμπειρίας στον κατασκευαστικό τομέα 
η εταιρεία υλοποιεί έργα μεγάλης κλί-
μακας, μεταξύ άλλων εμπορικά κέντρα, 
κινηματογράφους, καζίνο, αεροδρόμια, 
λιμάνια, μαρίνες, ψηλά κτήρια, ξενο-
δοχειακές μονάδες, φοιτητικές εστίες 
ιατρικά κέντρα και νοσοκομεία. Κάθε 
έργο που αναλαμβάνει η εταιρεία είναι 
σημαντικό και άξιο αναφοράς.
Η εταιρεία στην παρούσα φάση δρα-
στηριοποιείται σε έργα σε παγκύπρια 
εμβέλεια όπως: 
• Στη Λευκωσία με δύο εμπορικά 
κέντρα, τρία ψηλά κτήρια,  τρία ιατρικά 
κέντρα  
• Στη Λεμεσό σε πέντε ψηλά κτίρια, 
σε νέο γήπεδο ποδοσφαίρου, φαρμα-
κευτική εταιρία, σε τρία γραφειακούς 
χώρους πολυεθνικών εταιριών 
• Στην Πάφο με ιατρικό κέντρο και 
ξενοδοχειακή μονάδα 
• Στη Λάρνακα σε εμπορικό κέντρο, 
σε επέκταση γηπέδου ποδοσφαίρου, 
ανακαίνιση αεροδρομίου και ξενοδοχει-
ακή μονάδα, 
• Στην Αμμόχωστο σε δύο σχολικές και 
τρία ξενοδοχειακές μονάδες. 
Πέρα τον πιο πάνω ως επίσης σε 
κατοικίες, καταστήματα και άλλες 
ανακαινίσεις. 
Άξιο αναφοράς είναι τα μεγάλα έργα 
άλλα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε 
ότι η εταιρεία μας έχει εμπειρία και σε 
εξειδικευμένες εργασίες όπως είναι 
ο ανηχοικός θάλαμος, που θεωρείται 
το πιο ήσυχο μέρος του κόσμου. Αν 
κάποιος σταθεί για αρκετή ώρα θα 
ακούσει τους παλμούς της καρδιάς του. 
Είναι εκεί που θα βρεις το απόλυτο μη-
δέν του ήχου και βρίσκεται στη Λεμεσό 
στο κτήριο του ΤΕΠΑΚ από το 2010.

Christofi Bros Trading Ltd, 
Τεύκρου Ανθία 111, 2480 Βιοτεχνική Ζώνη 

Τσερίου Τ.Κ.12092, 2340 Λακατάμια-
Λευκωσία-Κύπρος

Τ: +357 22 210 260
www.chrisbros.com.cy/
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ChRiSTofi BRoS

Συνεχής εξέλιξη 
σε ένα ραγδαία 
αναπτυσσόμενο 
τομέα
Η Christofi Bros δεν επαναπαύεται από τΗ θετικΗ πόρεια πόύ 
εχει καταγραψει όλα αύτα τα χρόνια και στόχεύει περαιτερω 
στΗν επεκτασΗ των εργασιων τΗσ.

Στην περαιτέρω επέκταση των 
εργασιών της στοχεύει η 
Christofi Bros, χωρίς να επα-

ναπαύεται από την επιτυχημένη πορεία 
που καταγράφει την τελευταία 20ετία. 
Σε συνέντευξή του στο ένθετο «MARKET 
LEADERS 2020», o κ. Χρίστος Χριστο-
φή, Γενικός Διευθυντής της Christofi 
Bros Trading LTD, τόνισε πως είναι 
ευθύνη της εταιρείας η συνεχής εξέλιξη 
σε ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα, 
προσθέτοντας πως αυτή η προσπάθεια 
δίνει προοπτικές για τα επόμενα χρόνια 
σχεδιάζοντας το όραμα της εταιρείας. Ο 
κ. Χριστοφή αναφέρεται στις σημαντι-
κότερες προκλήσεις που επέφερε η 
πανδημία του κορωνοϊού και εξηγεί 
πως κατάφερε η εταιρεία να τις αντι-
μετωπίσει, κάνει μία εκτίμηση για την 

πορεία του κατασκευαστικού τομέα για 
το επόμενο έτος 2021, ενώ μιλά επίσης 
για τις προοπτικές και τα μελλοντικά 
σχέδια της εταιρείας. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προ-
κλήσεις που κληθήκατε να αντι-
μετωπίσετε μετά την έξαρση της 
πανδημίας του COVID-19;
Δυστυχώς η συγκεκριμένη πρόκληση 
έχει να κάνει με την υγεία του κόσμου, 
το οικογενειακό μας περιβάλλον, τους 
φίλους, τους γνωστούς, τους πελάτες, 
τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους, 
όλο τον κόσμο γενικά. Οποιοδήποτε 
οικονομικό κόστος έρχεται δεύτερο για 
τον οποιοδήποτε. Ελπίζουμε αυτή την 
χρονιά να υπάρξει το εμβόλιο, πρωτί-
στως για την υγεία όλων μας και για να 

μπορέσουμε να καθορίσουμε τα επόμε-
να βήματα και τους στόχους της εταιρεί-
ας. Φυσικά η πανδημία έχει επηρεάσει 
σε μεγάλο βαθμό τον τουριστικό τομέα 
και τα συναφή επαγγέλματα και πιο λίγο 
τον κατασκευαστικό τομέα λόγω και της 
σχετικής ανάπτυξης μεγάλων μονάδων, 
παρότι κάποια έργα αναστάλθηκαν ή 
καθυστερούν την έναρξη των εργασιών 
τους. 

Πως κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
Διαχρονικά βλέπουμε πως υπάρχουν 
συνεχιζόμενες προκλήσεις στην αγορά 
που αυτές διαφοροποιούνται αναλόγως 
από που προέρχονται. Τώρα είναι η 
πανδημία, το 2013 η οικονομική ύφεση 
ή και ακόμα οι  ανταγωνιστικές προκλή-
σεις. Σε αυτά τα πλαίσια η εταιρεία μας 
λαμβάνοντας μέτρα αντιμετωπίζει την 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά.  

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του κατασκευαστικού 
τομέα για το νέο έτος 2021; 
Οι εκτιμήσεις μας βασιζόμενοι στα υφι-
στάμενα έργα στα οποία είναι σε εξέλιξη 
δηλώνουν ότι θα είναι λίγο πιο κάτω 
από τα δεδομένα του 2020. Φυσικά 
όλα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
την πανδημία και σε πιο μικρό βαθμό 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η Κύπρος στην έκδοση των διαβατη-
ρίων σε ξένους υπηκόους που είναι 



MARKET LEADERS 9 

συνδεδεμένα με την κατασκευαστική 
βιομηχανία. 

Τι προοπτικές υπάρχουν στον ορί-
ζοντα για την εταιρεία;
Διαχρονικός στρατηγικός στόχος είναι 
η επένδυση στο ανθρώπινο δυνα-
μικό όπου μέσα από την υιοθέτηση 
βέλτιστων πρακτικών επιτυγχάνεται η 
συνεχής βελτίωση, αύξηση της παρα-
γωγικότητας και απόδοσης όπου είναι 
αναπόσπαστα συστατικά για να είμαστε 
ανταγωνιστικοί στον κατασκευαστικό 
τομέα. Είναι ευθύνη της εταιρείας η 
συνεχής εξέλιξη σε ένα ραγδαία ανα-
πτυσσόμενο τομέα. Αυτή η προσπάθεια 
δίνει προοπτικές για τα επόμενα χρόνια 
σχεδιάζοντας το όραμα της εταιρείας.

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας 
πλεονέκτημα; Ποια ήταν τα χαρα-
κτηριστικά που σας διαφοροποίη-
σαν ώστε η εταιρεία να γνωρίσει 
τέτοια επιτυχία;
Δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
μα αλλά υπάρχει διαφορετικός τρόπος 

«Η πανδημία έχει 
επηρεάσει σε μεγάλο 
βαθμό τον τουριστικό 
τομέα και τα συναφή 

επαγγέλματα και πιο λίγο 
τον κατασκευαστικό τομέα 

λόγω και της σχετικής 
ανάπτυξης μεγάλων 

μονάδων, παρότι κάποια 
έργα αναστάλθηκαν ή 

καθυστερούν την έναρξη 
των εργασιών τους». 

σκέψης ως προς την αντιμετώπιση των 
συνεργατών και πελατών μας. Όπου 
αυτό κρατάμε και συνεχώς ενισχύουμε. 
Η εταιρεία μας με πάνω από 20 χρόνια 
εμπειρίας προσπαθεί να αποτελεί 
πρότυπο συνεργασίας και εξέλιξης. Ο 
εμπλουτισμός καθώς και η αναβάθμι-
ση των προϊόντων μας έδωσαν στην 
εταιρεία ώθηση, με αποτέλεσμα να 
προσφέρει μεγάλη γκάμα προϊόντων 
και λύσεων προς τους πελάτες.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια 
της εταιρείας; 
Στο παρόν στάδιο η εταιρεία λόγω 
της κατάστασης με την πανδημία θα 
δώσει την περισσότερη βαρύτητα 
στην αναβάθμιση των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων της, την εμβάθυνση 
στην οργάνωση και στην εκπαίδευση 
του προσωπικού της. Σαν εταιρεία δεν 
επαναπαυόμαστε από την θετική πορεία 
που έχουμε καταγράψει αυτά τα χρόνια 
και φυσικά στα μελλοντικά μας σχέδια 
θα στοχεύσουμε περαιτέρω επέκταση 
των εργασιών της.



10 MARKET LEADERS

Λύσεις που ανταποκρίνονται 
σε μια περίοδο προκλήσεων
Η εταιρεια που κερδισε τΗν εμπιστοσυνΗ πελατών εχοντασ καταστει ο μεγαλυτεροσ παροχοσ 
υπΗρεσιών διαχειρισΗσ ακινΗτΗσ ιδιοκτΗσιασ 

Ακολουθώντας πιστά την 
πελατοκεντρική στρατηγική 
της, η Delfi συνεργάζεται και 

την εμπιστεύονται μερικοί από τους 
μεγαλύτερους οργανισμούς σε Ελλάδα 
και Κύπρο, διεθνή επενδυτικά ταμεία, 
θεσμικοί οργανισμοί και τραπεζικά 
ιδρύματα.
Το στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί την 
Delfi είναι ο συνδυασμός της οικονομι-
κής θεωρίας με ευέλικτη επιχειρημα-
τική προσέγγιση, καταφέρνοντας έτσι 
να προτείνει και να υλοποιήσει λύσεις 
οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη 
αξία για τον πελάτη. Για να πετύχει τα 
πιο πάνω, η εταιρεία στηρίζεται στο 

Παρουσίαση DELFI PARTNERS & COMPANY

άψογα καταρτισμένο εργατικό δυνα-
μικό της, το οποίο αποτελείται από 
εξειδικευμένους αναλυτές ακινήτων, 
διαχειριστές περιουσιακών στοιχεί-
ων, εκτιμητές ακινήτων, πολιτικούς 
μηχανικούς, αρχιτέκτονες, software 
engineers, νομικούς και οικονομικούς 
αναλυτές.

Πλήρες φάσμα υπηρεσιών 
η Delfi καλύπτει όλες τις ανάγκες που 
σχετίζονται με διαχείριση ακίνητης 
ιδιοκτησίας, ανάλυση δεδομένων και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.
• Διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας: 
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διαδικασία απόκτησης, έλεγχοι δέου-
σας επιμέλειας, διαχείριση περιου-
σίας, βελτιστοποίηση εμπορικότητας, 
αξιολόγηση και λύσεις ενυπόθηκων 
ακινήτων.
• Υλοποίηση συναλλαγών Μη Εξυπη-
ρετούμενων Δανείων και ακινήτων σε 
συνεργασία τόσο με επενδυτές όσο 
και με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα 
αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων.
• Παροχή κεντρικοποιημένης και και-
νοτόμου πλατφόρμας δεδομένων στην 
οποία συγκεντρώνονται, αναλύονται 
και αποθηκεύονται πληροφορίες σε 
σχέση με την ελληνική και κυπριακή 
οικονομία, την Delfi Analytics. Ενδει-
κτικά, η εταιρεία αξιοποιεί εργαλεία 
τεχνητής νοημοσύνης για να παρέχει 
ακριβείς εκτιμήσεις ενυπόθηκων οικι-
στικών ακινήτων. 

Με δυναμική η Delfi 
Properties
Σημαντικός βραχίονας του οργανισμού, 
είναι η Delfi Properties, η οποία προ-
σφέρει μια κεντρικοποιημένη πλατ-
φόρμα διάθεσης διαφόρων τύπων 
ακινήτων προς πώληση και ενοικίαση 
σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλια και Ηνωμένο 
Βασίλειο. Το χαρτοφυλάκιο της Delfi 
Properties περιλαμβάνει από οικιστι-
κά ακίνητα και τεμάχια γης/οικόπεδα 
μέχρι και εμπορικές αναπτύξεις. Με 
σύμμαχους την αναγνωρισιμότητα 
της στην αγορά όπως και το ευρύ 
δίκτυο συνεργατών, η Delfi Properties 
εντοπίζει τους κατάλληλους αγοραστές 
για κάθε τύπο ακινήτου που διαχειρί-
ζεται. Παράλληλα, προσφέρει στήριξη 
στα εμπλεκόμενα μέλη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας μέχρι να 
ολοκληρωθεί η πράξη.

Με το βλέμμα στο μέλλον
Η πρωτόγνωρη κατάσταση που 
δημιούργησε η πανδημία του COVID-
19 επηρέασε αρκετούς τομείς της 
οικονομίας. H Delfi ανταποκρίθηκε 
στις προκλήσεις και έχει προχωρήσει 
στην ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων 
υποδομών της με στόχο να καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες των πελατών της.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο COO 
της εταιρείας Κος. Πάνος Παστός «με 
επαγγελματισμό, συλλογική προσπά-
θεια για προώθηση των εταιρικών 
στόχων, με μια ενισχυμένη ηγετική 
ομάδα και ισχυρή οικονομική ευρω-
στία, προσδοκούμε να ξεπεράσουμε 
τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε 
μπροστά μας. Μόνο έτσι θα μπορέσου-
με να ανταποκριθούμε ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των 
πελατών μας».

Αν και σχετικά νεαρή σε 
ηλικία, η Delfi Partners & 
Company έχει καταφέρει 
να καταστεί ο μεγαλύτερος 
πάροχος ολοκληρωμένων 
λύσεων διαχείρισης ακίνη-
της περιουσίας στην περιοχή 
της ανατολικής Μεσογείου. 
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι 
τους: €6.6 δισ. περιουσιακά 
στοιχεία υπό διαχείριση, 
υπό διαχείριση συναλλαγές 
σε ακινητα αξίας €1.7 δισ., 
αποτίμηση περιουσιακών 
στοιχείων και συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες συνολικής 
αξίας €83.5 δισ.

Κατσώνη και Κυριάκου Μάτση 20, 1082, 
Λευκωσία, T: +357 22 000060

E: info@delfipartners.com
W: https://delfipartners.com/

Facebook:DelfiPartners
Linkedin: Delfi Partners & Company

Twitter: DelfiPartners
Instagram: delfipartners/
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ DELFI PARTNERS & COMPANY

Ανταποκρινόμαστε 
στις προκλήσεις
της εποχής
Με όπλα τό ανθρώπινό δυναΜικό, την τεχνόγνώσια και 
την τεχνόλόγια, τό 2021 θα Μασ βρει ακόΜα πιό δυνατόυσ.

Ηκρίση που προκάλεσε η 
πανδημία του COVID-19 όχι 
απλώς δεν διέκοψε τους 

σχεδιασμούς της Delfi Partners & 
Company αλλά τους εντατικοποίησε 
περαιτέρω. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη 
Παστό, COO της εταιρείας, τα υπό εξέλι-
ξη έργα και διαδικασίες, υλοποιήθηκαν 
ταχύτερα αφού προσαρμόστηκαν στις 
νέες συνθήκες. «Αισιοδοξούμε πως το 
2021 θα μας βρει σε ακόμα πιο ισχυρή 
θέση επιβεβαιώνοντας πως είμαστε 
κεντρική επιλογή στην Ανατολική 
Μεσόγειο στον τομέα της διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας». 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε λόγω της πανδημίας 
του COVID-19; Πως τις διαχειρι-
στήκατε;
Μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και προτε-
ραιότητα είναι η υγεία των εργαζομέ-
νων μας, των συνεργατών μας και των 
οικογενειών τους. Γι’ αυτό και η πιστή 
τήρηση των πρωτοκόλλων των αρμόδι-
ων υπουργείων στις χώρες που έχουμε 
παρουσία, ήταν και παραμένει για εμάς 
προτεραιότητα. 
Καταφέραμε επιτυχώς να κρατήσουμε 
τις φυσικές αποστάσεις, αλλά ταυτό-
χρονα μείναμε σε επαφή, διατηρήσαμε 
την ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση 
και παραμείναμε προσηλωμένοι στους 
στόχους μας. Αυτό είχε ως αποτέλε-
σμα, ακόμη και σ’ αυτές τις δύσκολες 

συνθήκες, να σημειώνουμε σημαντικές 
επιτυχίες και ανάπτυξη. Ενδεικτικά, 
ναι μεν επηρεάστηκαν οι πωλήσεις σε 
ξένους αφού δεν μπορούσαν να ταξιδέ-
ψουν και να δουν τα ακίνητα, ωστόσο, 
μέσω επενδύσεων στην τεχνολογία και 
αναβαθμίσεων στον τρόπο προβολής 
των ακινήτων, καταφέραμε να περιορί-
σουμε τον συγκεκριμένο αντίκτυπο των 
επιπτώσεων της πανδημίας. 
 
Τι προοπτικές υπάρχουν στον ορί-
ζοντα για την εταιρεία;
Το γεγονός ότι προσαρμοστήκαμε γρή-
γορα στις συνθήκες της πανδημίας, μας 
επέτρεψε να προσφέρουμε αξιόπιστες 
υπηρεσίες στους πελάτες μας, να προ-
σλάβουμε νέο καταρτισμένο ανθρώ-
πινο δυναμικό και να διαχειριστούμε 
επιτυχώς τις όποιες εκκρεμότητες 
υπήρχαν. Ο τρόπος που λειτουργήσαμε 
δεν πέρασε απαρατήρητος από τους 
συνεργάτες μας γι’ αυτό και βλέπουμε 
με ικανοποίηση πως η προτίμηση προς 
την Delfi Partners & Company αυξά-
νεται διαρκώς ακόμα κι υπό αυτές τις 
δύσκολες συνθήκες. Είμαστε ιδιαίτερα 
αισιόδοξοι ότι η επόμενη μέρα θα βρει 
τον οργανισμό ακόμα πιο ισχυρό. 
Θα ήθελα επίσης να σημειώσω πως αν 
και είμαστε μία εταιρεία με εξειδίκευση 
στη διαχείριση ακινήτων, εντούτοις, 
ποτέ δεν περιοριστήκαμε σε στενά και 
μονοδιάστατα επιχειρησιακά πλαίσια. 
Αντίθετα, η τεχνολογία και η αξιοποί-
ηση των λύσεων και αυτοματισμών 

που προσφέρει, ήταν πάντοτε βασική 
μας προτεραιότητα. Η αγορά ακινήτων 
μπορεί πλέον να γίνει πιο αποδοτι-
κή εκμεταλλευόμενη τον τεράστιο 
όγκο πληροφοριών και είναι κάτι που 
εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο βαθμό, 
παρέχοντας στους πελάτες μας ακριβή 
στοιχεία και δεδομένα. Η συλλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων αυτών 
παρέχει στους ενδιαφερόμενους της 
αγοράς (επενδυτές, διαχειριστές περι-
ουσιακών στοιχείων, διαχειριστές ακι-
νήτων και ενοικιαστές) ένα σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εφόσον το 
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά για 
την ανάπτυξη υπηρεσιών, δεδομένων 
και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Εν 
μέσω πανδημίας υλοποιούμε σημα-
ντικά έργα τεχνολογικής αναβάθμισης. 
Ενδεικτικά να αναφέρω τα εξής: συνε-
χής αναβάθμιση Asset Management 
platform, νέα πλατφόρμα Delfi 
Analytics, πλατφόρμα για e-auctions, 
αναβαθμίσεις στις εταιρικές ιστοσελίδες, 
ενίσχυση και αναβάθμιση των τμημά-
των IT και digital marketing. Την ίδια 
ώρα, δίδουμε ιδιαίτερη σημασία και στις 
προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία 
ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας. Η 
προστασία των πληροφοριών και των 
προσωπικών δεδομένων αποτελεί για 
εμάς προτεραιότητα. Ταυτόχρονα, με τα 
σύγχρονα κτίρια να εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από την τεχνολογία και να 
γίνονται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένα 
εγείρονται διάφορα ερωτήματα σε σχέ-
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αντιμέτωποι με απρόβλεπτες καταστά-
σεις. Οι καταστάσεις αυτές είναι ικανές 
να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το 
γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό 
καθώς και τα επιμέρους πλάνα μας ως 
επιχείρηση. Μέσα σε αυτό το μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον, καλούμαστε 
να προσαρμοστούμε στις διάφορες 
καταστάσεις και αλλαγές.

Γι’ αυτό και ως οργανισμός αναπτύ-
ξαμε κάποιες ικανότητες:
1. Να διαβάζουμε τα σημάδια των 

καιρών και να δρούμε τάχιστα
2. Να διαχειριζόμαστε πολύπλοκα και 

αλληλοσυνδεδεμένα συστήματα 
πολλαπλών φορέων/οργανισμών

3. Να πειραματιζόμαστε συχνά και με 
ταχύτητα, όχι μόνο με προϊόντα και 
υπηρεσίες, αλλά και με επιχειρη-
ματικά μοντέλα, διαδικασίες και 
στρατηγικές

4. Να υποκινούμε προς την ίδια 
κατεύθυνση στελέχη μας και 
συνεργάτες.

Τα πιο πάνω αποτελούν και το συνολικό 
συγκριτικό πλεονέκτημα της Delfi έναντι 
των ανταγωνιστών μας.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια 
του Ομίλου σας;
Διαχρονικοί μας στόχοι είναι η ενίσχυση 
των δραστηριοτήτων και της εταιρι-
κής μας ταυτότητας και κουλτούρας. 

Καταφέραμε να 
προστατεύσουμε την 

υγεία συναδέλφων και 
συνεργατών χωρίς να 
κάνουμε εκπτώσεις 
στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ενδεικτικά, το τελευταίο διάστημα δη-
μιουργήσαμε νέα γραφεία για την Delfi 
Properties στην Λευκωσία και στην 
πόλη της Πάφου. Επίσης, επεκτείναμε 
τις δραστηριότητές μας στην Αθήνα και 
δημιουργήσαμε επιπρόσθετες θέσεις 
εργασίας. Στη Θεσσαλονίκη αποκτήσαμε 
παρουσία μέσω της δημιουργίας νέου 
γραφείου για την κάλυψη των τοπικών 
αναγκών και παράλληλα εντός του 
έτους θα ανοίξουμε και ένα μικρό γρα-
φείο στο Ηράκλειο Κρήτης. Σημαντική 
εξέλιξη ήταν η δημιουργία γραφείων 
στο Mayfair του Λονδίνου.  
Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε 
σε θέματα ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Οι άνθρωποι μας πάντα 
είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών 
μας και φροντίζουμε διαρκώς για την 
περαιτέρω εξέλιξή τους. Σήμερα η Delfi 
εργοδοτεί περισσότερους από 120 
μόνιμους υπαλλήλους. 
Σε επίπεδο εσωτερικών διεργασιών, 
βρίσκονται σε εξέλιξη έργα τα οποία 
στοχεύουν στη διασφάλιση της διαφά-
νειας σε θέματα οργάνωσης, λειτουρ-
γίας και λήψης αποφάσεων. Θεωρούμε 
πως η διαφάνεια και οι σωστές διαδι-
κασίες αποτελούν το θεμέλιο λίθο της 
υγιούς ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση.  

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείστε για το νέο έτος 
2021;
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
τομέας των ακινήτων, ειδικά αυτήν την 
περίοδο της πανδημίας, είναι μεγάλες 
και πρωτόγνωρες. Άλλωστε, η αγγλική 
ορολογία «real estate» δεν είναι τυχαία. 
Τα ακίνητα δεν είναι κάτι άψυχο, όπως 
νομίζουν οι περισσότεροι, είναι κάτι 
«αληθινό», ζωντανό, του οποίου τα 
δεδομένα διαφοροποιούνται διαρκώς, 
πόσο μάλλον υπό τέτοιες συνθήκες.
Αν και οι γενικότερες εκτιμήσεις για τον 
επόμενο χρόνο είναι καλύτερες, ακόμη 
είναι νωρίς για να κάνουμε ασφαλείς 
προβλέψεις, εξ’ ου και όλοι ακόμα 
κινούνται στη βάση σεναρίων τα οποία 
λαμβάνουν υπόψη και τις υγειονομι-
κές εξελίξεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
αναμένουμε ότι το 2021 θα είναι μία 
πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά για τον 
τομέα και εμείς θα είμαστε παρόντες 
για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας 
να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις. Με 
επαγγελματισμό, συλλογική προσπάθεια 
και ισχυρή οικονομική ευρωστία για να 
ξεχωρίσουμε ακόμα μία φορά από τον 
ανταγωνισμό. 

ση με την ασφάλεια που έχουν απέναντι 
στους κινδύνους του κυβερνοχώρου.
Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεο-
νέκτημα; Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά 
που σας διαφοροποίησαν ώστε ο οργα-
νισμός να γνωρίσει τέτοια επιτυχία; 
Στο σημερινό, σχεδόν καθημερινά 
μεταβαλλόμενο, και άκρως ανταγωνι-
στικό περιβάλλον, συχνά βρισκόμαστε 
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Η μεγαλύτερη 
κτηματομεσιτική 
εταιρεία στη Κύπρο
Η εταιρεια προσφερει ολεσ τισ υπΗρεσιεσ που εχουν να κανουν με το Real estate ειτε ειναι για 
ενοικιασΗ Η πώλΗσΗ ενοσ φθΗνου οικοπεδου ειτε για τΗν πώλΗσΗ του μεγαλυτερου επενδυτικου 
προτζεκτ στο νΗσι.

ΗKM FIRST CLASS HOMES 
LTD, ξεκίνησε την πορεία 
της περίπου 15 χρονιά πριν 

με τρία άτομα προσωπικό και σήμερα 
απαριθμεί  πέραν των 60 ατόμων και 
επτά γραφεία εκ τον οποίων τα δύο 
βρίσκονται στο εξωτερικό. Η εταιρεία 
μας προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που 
έχουν να κάνουν με το Real Estate 
είτε είναι για ενοικίαση ή πώληση ενός 
φθηνού οικοπέδου είτε για την πώληση 
του μεγαλύτερου επενδυτικού πρότζεκτ 
στο νησί. Προσφέρουμε βοήθεια στην 
αγορά ακινήτων από τις τράπεζες ώστε 
να ελαφρύνουμε το άγχος από τους πε-
λάτες μας και να κάνουμε τη διαδικασία 
όσο πιο απλή γίνεται. Έχουμε ακόμα το 
πιο έμπειρο προσωπικό με πάνω από 
20 χρόνια στον τομέα έτσι οι συμβου-
λές που δίνουμε είναι πάντα οι σωστές. 
Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας προσφέ-

ρει τις πιο κάτω υπηρεσίες: 
• Μάρκετινγκ
• Διαχείριση ακινήτων
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Επενδυτικά πλάνα
• Διαχείριση προτζεκτ
• Πώληση και ενοικίαση ακινήτων
• Developing.  

Τα σημαντικότερα έργα 
της εταιρείας 
Κατέχουμε ένα από τα μεγαλύτερα πορ-
τφόλιο ακίνητων στην Κύπρο με ποικίλα 
αποκλειστικά πρότζεκτ σε διάφορες πε-
ριοχές, καθώς και γραφεία σε όλες τις 
επαρχίες για την παροχή του First Class 
Experience σε όλους τους πελάτες μας. 
Το πιο σημαντικό, όμως, για εμάς ήταν 
οι άνθρωποι που γνωρίσαμε καθ’ οδόν 
και οι υπέροχες φιλίες που έχουμε 
αναπτύξει τα τελευταία 15 χρόνια. 

ΠαρουΣίαΣΗ KM FIRST CLASS HOMES LTD

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 
ΚυριάΚος Μιχάήλ, Director 
ΝιΚος ροΤςιδής, Chief operating 
officer (COO)
Olga SClearenCO, International 
Sales Manager 

Λεωφόρος αμαθούντος 32, Zana Complex 
Shop No 5, 4532, Άγιος Τύχωνας, (τουριστική 

περιοχή), Λεμεσός, Κύπρος 
Free phone:7000 0889, T: +357 25310243           

Mob: +357 99005285
F: +357 25312073

www.1stclass-homes.com

Το όραμά μας 
Το όραμα τις εταιρείας είναι να μεγα-
λώσει και να βοηθήσει κόσμο με το να 
είμαστε τίμιοι και να ελαφρύνουμε τους 
πελάτες μας από το άγχος που έχει η 
διαδικασία της αγοράς ακινήτου. 

οι επόμενοι στόχοι 
Είμαστε η μεγαλύτερη κτηματομεσιτική 
εταιρεία στη Κύπρο τώρα με πέντε γρα-
φεία σε όλες τις πόλεις και στόχος μας 
είναι να επεκταθούμε σε όλο τον κόσμο 
έτσι ώστε μια μέρα όλοι να έρχονται 
στο First Class Homes για να πάρουν τη 
σωστή απόφαση και το σωστό ακίνητο. 
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Κάνουμε 
τα όνειρα 
των πελατών μας 
πραγματικότητα
«Η αξιοπιστια που έχουμέ χτισέι τα τέλέυταια 15 χρονια 
αποτέλέι το κυριο μασ οπλο και κανέισ δέν μπορέι να το 
αφαιρέσέι απο τΗ φαρέτρα μασ».

Με όπλο την αξιοπιστία που 
κατάφερε να κτίσει στα 15 
χρόνια λειτουργίας της, η 

FIRST CLASS HOMES, συνεχίζει να θέτει 
υψηλούς στόχους για το άμεσο μέλλον, 
παρά τις προκλήσεις που επέφερε η 
έξαρση της πανδημίας του COvId-19. 
Σε συνέντευξή του στο ένθετο «MARKET 
LEAdERS 2020», ο director της εταιρεί-
ας KM FIRST CLASS HOMES, Κυριάκος 
Μιχαήλ, εξηγεί πως η εταιρεία έδρασε 
αστραπιαία στο άκουσμα των πρώτων 
πληροφοριών για την πανδημία με 
αποτέλεσμα να πρωτοπορήσει και να 
καταφέρει να σταθεί στα πόδια της, ενώ 
αναφέρεται και στα μελλοντικά σχέδια 
της εταιρείας που στόχο έχει να εξελι-
χθεί σε ένα παγκόσμιο brand εμπιστο-
σύνης για την αγορά ακινήτου. Άλλωστε, 

όπως δηλώνει, κύριος ρόλος της FIRST 
CLASS HOMES είναι να κάνει τα όνειρα 
των πελατών της πραγματικότητα. 
 
Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε μετά την έξαρση της 
πανδημίας του COVID-19;
Η μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι να 
επανέλθουμε στην κανονικότητα. 

Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να  
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
Η εταιρεία μας έδρασε αστραπιαία μετά 
τις πρώτες πληροφορίες για την παν-
δημία του COvId-19, έτσι καταφέραμε 
να πρωτοπορήσουμε με τη δημιουργία 
νέων πλατφόρμων εργασίας. 

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείστε για το νέο έτος 
2021;
Οι εκτιμήσεις μας είναι πολύ καλές για 
το 2021, καθώς θεωρούμε ότι η αγορά 
ακινήτων θα σταθεροποιηθεί ελπίζοντας 
πως ο ιός θα υποχωρήσει. 
 
Τι προοπτικές υπάρχουν στον ορί-
ζοντα για την εταιρεία;
Η εταιρεία μας στοχεύει πάντα πολύ 
ψηλά. Κύριος στόχος μας είναι να βοη-
θήσουμε τους πελάτες μας να κάνουν τα 
όνειρά τους πραγματικότητα. 

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας 
πλεονέκτημα; 
Τα πλεονεκτήματα μας είναι ότι η εται-
ρεία μας που βρίσκεται στο χώρο για 
15 χρόνια έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο 
επαγγελματισμού και εμπειρία. Η αξιοπι-
στία που έχουμε χτίσει τα τελευταία 15 
χρόνια αποτελεί το κύριο μας όπλο και 
κανείς δεν μπορεί να το αφαιρέσει από 
τη φαρέτρα μας. 

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του 
Ομίλου σας; 
Κύριος μας στόχος είναι για την εταιρεία 
μας είναι να μεγαλώσει και να εξελιχθεί 
σε ένα παγκόσμιο brand εμπιστοσύνης 
για την αγορά του σπιτιού σας, για τις 
επενδύσεις σας και ούτω καθεξής.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ KM FIRST CLASS HOMES LTD







Ο σημαντικΟτερΟσ τΟμεασ τησ κυπριακησ ΟικΟνΟμιασ 
ειναι αδιαμφισβητητα αυτΟσ των υπηρεσιων, 

αφΟυ απΟτελει τΟν κλαδΟ με τη μεγαλυτερη συνεισφΟρα 
στΟ αεπ τησ χωρασ. ταυτΟχρΟνα πρΟκειται για τΟν τΟμεα πΟυ, 
λΟγω και τησ φυσησ τΟυ, στεκεται παντα διπλα στΟν πΟλιτη, 

πρΟσφερΟντασ τΟυ Ολα Οσα χρειαζεται, ακΟμα
 και στισ πιΟ δυσκΟλεσ στιγμεσ. στισ επΟμενεσ σελιδεσ

 θα γνωρισΟυμε καλυτερα τισ κΟρυφαιεσ εταιρειεσ, 
Οι ΟπΟιεσ καταφεραν να αντικρΟυσΟυν 

τισ αρνητικεσ επιπτωσεισ πΟυ επεφερε η πανδημια 
τΟυ κΟρωνΟϊΟυ και διαθετΟυν Ολα τα εχεγγυα 

για να βγΟυν αλωβητεσ κι απΟ αυτην 
την περιπετεια. 

Υπηρεσίεσ 
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Προηγμένη τραπεζική 
εμπειρία
Ένα κραμα προσωπικήσ και ήλΈκτρονικήσ ΈξυπήρΈτήσήσ χαρακτήριζουν καλυτΈρα τήν ταυτοτήτα 
τήσ αncoria Bank.

Η Ancoria Bank Ltd ξεκίνησε να 
λειτουργεί, το τελευταίο τετρά-
μηνο του 2015, με στόχο της 

να παρέχει μια προηγμένη τραπεζική 
εμπειρία στο κοινό. Με ένα δικό της δια-
φοροποιημένο μοντέλο και βασική αρχή 
την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών 
της ξεκίνησε με τρία τραπεζικά κέντρα 
(Λευκωσία, Λεμεσό, και Λάρνακα), που 
εκτός της προσωπικής εξυπηρέτησης 
οι πελάτες εξυπηρετούνται και μέσω 
self-service καναλιών. Σχεδόν πέντε 
χρόνια μετά, παρόλο που αυξάνεται 
κατά πολύ ο αριθμός των πελατών της, 
η τράπεζα συνεχίζει να εξυπηρετεί με 
τον αρχικό αριθμό τραπεζικών κέντρων 
και ο λόγος είναι απλός. Εξαρχής η 
τράπεζα επενδύει στην τεχνολογία και 
την καλύτερη αξιοποίηση της μέσω 
της οποίας παρέχει ολοκληρωμένες 
και φιλικές προς τους πελάτες της 
ηλεκτρονικές λύσεις για τις τραπεζικές 

εφαρμογή κινητού για άνοιγμα λογα-
ριασμού που ονομάζεται Ancoria Bank 
Create και τη λάνσαρε το 2017. Σκοπός 
της, ήταν η διευκόλυνση του κοινού 
στο να ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό 
χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεται την 
τράπεζα. Με απλά βήματα ο ενδιαφε-
ρόμενος, συμπληρώνει τα στοιχεία του, 
γίνεται ταυτοποίηση με βίντεο και υπο-
γράφει τα έγγραφα του ηλεκτρονικά. 
Όταν εγκριθεί η αίτηση του, τότε λαμ-
βάνει τη χρεωστική κάρτα του στο σπίτι 
ταχυδρομικώς χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση. Μια καινοτόμα και από τον 
σχεδιασμό της ολότελα ψηφιακή εμπει-
ρία για άνοιγμα λογαριασμού.
 
• myancoria: online & mobile 
banking
H Ancoria Bank δημιούργησε το 
myAncoria, το δικό της online banking, 
με στόχο οι πελάτες της να έχουν τον 

ΠαρουΣίαΣη ANCORIA BANK

τους συναλλαγές και τη διαχείριση των 
οικονομικών τους. η τράπεζα εκτός από 
το τεχνολογικά ανεπτυγμένο της προφίλ 
δεν παύει να δίνει ιδιαίτερη σημασία 
και στην ανθρώπινη επικοινωνία. Ένα 
κράμα προσωπικής και ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης χαρακτηρίζουν καλύτερα 
την ταυτότητα της αncoria Bank. 
 
Προϊόντα και υπηρεσίες
H Ancoria Bank προσφέρει όλο το 
φάσμα των τραπεζικών προϊόντων και 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες 
με κατάλληλες λύσεις και αναβαθμισμέ-
νη εμπειρία. Μεταξύ άλλων προσφέρο-
νται στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, 
τρεχούμενοι λογαριασμοί, επιχειρηματι-
κά δάνεια, trade services κ.ά.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
• Άνοιγμα λογαριασμού από το σπίτι
η τράπεζα δημιούργησε τη δική της 
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πλήρη έλεγχο των οικονομικών τους, 
ασφαλισμένα και οποιαδήποτε στιγμή.
Εκτός από τις συνήθεις λειτουργίες 
online banking, η Ancoria τις ανέπτυ-
ξε και τις διαφοροποίησε έτσι ώστε 
να προσφέρει κατηγοριοποιημένες 
συναλλαγές όπου οι πελάτες μπορούν 
να βάζουν σημειώσεις και φωτογραφί-
ες, μεταφορές χρημάτων μέσω λίστας 
επαφών, απενεργοποίηση κάρτας, 
παραγγελία νέου PIN κ.ά., και στους 
ιδιώτες παρέχει και λειτουργία του 
προϋπολογισμού για να διαχειρίζονται 
απλά και εύκολα το budget τους. Το 
myAncoria είναι προσβάσιμο από κινη-
τό, tablet και ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και είναι σχεδιασμένο τόσο για ιδιώτες 
όσο και για επιχειρήσεις.
 
• Προηγμένες ηλεκτρονικές υπογρα-
φές
Οι πελάτες της Ancoria Bank μπορούν 
να υπογράφουν έγγραφα χωρίς να 
πηγαίνουν στην τράπεζα, με προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή. Αυτό ισχύει 
τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρείες, 
και η χρήση τους είναι ιδανική για τις 
περιπτώσεις που πρέπει να υπογρά-

ψουν αρκετά άτομα. Η υπηρεσία αυτή 
διατίθεται για μεγάλο αριθμό εγγράφων 
και οδηγιών προς την Τράπεζα.
 
• Συναντήσεις μέσω βιντεοκλήσεων
Το κοινό αλλά και οι πελάτες της 
Ancoria Bank μπορούν να έχουν συνα-
ντήσεις με τους τραπεζίτες της Ancoria 
μέσω βιντεοκλήσεων. Η εξυπηρέτηση 
είναι εξίσου ποιοτική και οι πελάτες 
μπορούν να εξοικονομούν χρόνο από 
τα επιβαρυμένα προγράμματά τους, 
αφού δεν χρειάζεται να τον αναλώνουν 
για να μεταβούν στην τράπεζα για 
συναντήσεις.
 
Σημεία-σταθμοί
Σημαντικότερος σταθμός ήταν η αδειο-
δότηση και η λειτουργία της τράπεζας 
αμέσως μετά την οικονομική κρίση 
του 2013. Στόχος ήταν η καλύτερη 
εξυπηρέτηση της κυπριακής αγοράς 
επαναπροσδιορίζοντας την τραπεζική 
πρακτική. Η Ancoria Bank μετέπειτα 
πρωτοπόρησε και λάνσαρε την εφαρ-
μογή κινητού Ancoria Bank Create το 
2017. Για πρώτη φορά στην Κύπρο, 
κυπριακή τράπεζα μπορούσε να ανοίγει 

τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς να 
πηγαίνει ο πελάτης στην τράπεζα.
Από τότε η τράπεζα συνεχώς πρωτο-
πορεί, εισάγοντας νέες τεχνολογίες και 
τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών 
της.
 
Όραμα
Όραμα της τράπεζας είναι να καταστεί 
ο πιο αξιόπιστος και αποτελεσματικός 
χρηματοοικονομικός εταίρος των πελα-
τών της. Αποστολή της είναι να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη των πελατών της 
επαναπροσδιορίζοντας την τραπεζική 
πρακτική μέσω της συνεχούς ανάπτυ-
ξης της τεχνολογίας, της απόλυτης δέ-
σμευσης στις σχέσεις που κτίζει με τους 
πελάτες της και της παροχής κατάλλη-
λων προϊόντων, γρήγορα και αποτελε-
σματικά. Οι αξίες της είναι η καινοτομία, 
διαφάνεια, δέσμευση, ειλικρίνεια και 
ακεραιότητα.
Κυριότεροι στόχοι της τράπεζας είναι 
να συνεχίσει να παρέχει κατάλληλες και 
υπεύθυνες λύσεις στους πελάτες της 
και να επαναπροσδιορίζει την τραπεζική 
πρακτική.

Διευθυντική 
ΟμάΔά
ΓιάννηΣ Λοΐζου, άνώτατος 
Εκτελεστικός Διευθυντής
νικοΛάΣ ΠρΕντζάΣ, άναπληρωτής 
άνώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 
& άνώτατος Διευθυντής 
Επιχειρηματικών Λειτουργιών
ΓιώρΓοΣ ΠάΓΛάΣ, άνώτατος Διευθυντής 
τραπεζικών Εργασιών 
και Επιχειρηματικής άνάπτυξης
ΣάββάΣ ΠάΣιάΣ, άνώτατος οικονομικός 
Διευθυντής
ΧριΣτοΣ ΠάΠουτΣάΣ, άνώτατος 
οικονομολόγος & Γραμματέας 
Διοικητικού Συμβουλίου

 Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12, 1080 
Λευκωσία, Τ: 8000 0050 / +357 22894000 

(από εξωτερικό)
E: info@ancoriabank.com

W: www.ancoriabank.com
www.facebook.com/BankingRedefined
www.instagram.com/ancoriabankcy

www.linkedin.com/company/
ancoria-bank 
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Στέκεται 
δίπλα στους 
πελάτες της
«Είναί παγία πολίτίκή μας να βρίςκομαςτΕ κοντα 
ςτους πΕλατΕς μας γία να αξίολογουμΕ μαζί 
τα δΕδομΕνα καί να τους παρΕχουμΕ λυςΕίς που 
να Είναί καταλλήλΕς καί ΕφίκτΕς». 

Πάγια πολιτική της Ancoria 
Bank είναι να στέκεται δίπλα 
στους πελάτες της και να τους 

παρέχει τις κατάλληλες και εφικτές 
λύσεις που χρειάζονται. Αυτό θα 
πράξει και τώρα. Σε αυτή τη δύσκολη 
εποχή που διανύουμε, σύμφωνα με 
τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή 
της Ancoria Bank, Γιάννη Λοΐζου, η 
τράπεζά βρίσκεται σε μια προνομιακή 
θέση για να μπορέσει να αξιολογήσει 
και κατ’ επέκταση να χρηματοδοτήσει 
τη νέα εποχή στην κυπριακή οικονομία 
με έναν τρόπο αξιόπιστο, γρήγορο και 
αποδοτικό. Άλλωστε, όπως ανέφερε σε 
συνέντευξή του στο ένθετο «MARKET 
LEADERS 2020», «οι προκλήσεις που 
παρουσιάζονται είτε λόγω κορωνοϊού 
είτε άλλως με τη σωστή μελέτη και αξι-
ολόγηση σε ορθολογιστική βάση μπορεί 
να μετατραπoύν σε ευκαιρίες».

Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε μετά την έξαρση της 
πανδημίας του COVID-19;
Η πανδημία, δυστυχώς, συνεχίζει και 
η κυριότερη πρόκληση που αντιμετω-
πίζουμε είναι η αυξημένη αβεβαιότητα 
που επικρατεί σε σχέση με τη διάρκεια 
και τις επιπτώσεις που θα έχει στην 
παγκόσμια οικονομία. Αναπόφευκτα η 
μικρή και ανοικτή οικονομία της Κύπρου 
έχει επηρεαστεί σημαντικά λόγω και 
των διαφόρων επιπτώσεων που έχει 
επιφέρει η πανδημία στον τουρισμό 
αλλά και στο ευρύτερο εμπόριο. 
Παρόλο που υπήρξε μια σχετικά ομαλή 
και σταδιακή επανεκκίνηση της οικονο-
μίας, ένας σημαντικός πνεύμονας της, ο 
τουριστικός τομέας, έχει επηρεαστεί σε 
μεγάλο βαθμό όπως και άλλοι τομείς 
που εξαρτούνται από αυτόν. 
Μια από τις κύριες δυσκολίες που θα 
αντιμετωπίσει ο τραπεζικός τομέας έχει 
να κάνει με τη βιωσιμότητα αρκετών 
επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας. Δυ-
στυχώς, επιχειρήσεις που είτε δεν ήταν 
βιώσιμες, είτε ήταν μετά δυσκολίας βι-
ώσιμες πριν την έξαρση της πανδημίας 
για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων 
και ο υπερβολικός δανεισμός, υπάρχει η 
πιθανότητα να μην επιβιώσουν.
Η αναστολή της υποχρέωσης κατα-
βολής δόσεων που δόθηκε από το 

κράτος παρόλες τις θετικές επιδράσεις, 
δημιουργεί και άλλους ενδοιασμούς 
που σχετίζονται με την αξιολόγηση της 
ικανότητας αποπληρωμής η οποία πα-
ρατείνεται και επηρεάζει την περαιτέρω 
λήψη νέου δανεισμού. 
 
Πώς κατάφερε η Ancoria Bank να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
Εμείς αναλύουμε τα δεδομένα όπως 
προκύπτουν και επαναξιολογούμε τις 
προβλέψεις μας για την οικονομία ού-
τως ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε 
αρωγοί στις προσπάθειες των πελατών 
μας που είναι σχεδόν αποκλειστικά 
Κύπριοι ιδιώτες και κυπριακές επιχει-
ρήσεις.
Εμείς ως Ancoria Bank θα σταθούμε 
δίπλα στους πελάτες μας. Είναι πάγια 
πολιτική μας να βρισκόμαστε κοντά 
τους για να αξιολογούμε μαζί τα δεδο-
μένα και να τους παρέχουμε λύσεις που 
να είναι κατάλληλες και εφικτές. 
 
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του τραπεζικού τομέα 
για το νέο έτος 2021;
Ο τραπεζικός τομέας έχει πολλές προ-
κλήσεις να αντιμετωπίσει και η πορεία 
θα είναι δύσκολη. Παρόλα αυτά, έχει 
περάσει από πολλές δοκιμασίες τα τε-
λευταία χρόνια, γεγονός που εφοδίασε 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ANCORIA BANK



MARKET LEADERS 23 

αρκετούς επαγγελματίες του χώρου με 
αρκετές εμπειρίες για να αντιμετωπί-
σουν και αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Πιστεύω ότι με κάποιες επιπρόσθετες 
κινήσεις από τη μεριά του κράτους, θα 
μπορέσει και το τραπεζικό σύστημα 
να διατηρηθεί δυνατό και υγιές ούτως 
ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ιδιώτες 
και επιχειρήσεις την επόμενη μέρα. 
 
Τι προοπτικές υπάρχουν στον ορί-
ζοντα για την Ancoria;
Κάθε πρόκληση μπορεί να μετατραπεί 
και σε ευκαιρία. Οι προκλήσεις που 
παρουσιάζονται είτε λόγω κορωνοϊού 
είτε άλλως θεωρούμε ότι με τη σωστή 
μελέτη και αξιολόγηση σε ορθολογι-
στική βάση μπορεί να μετατραπoύν σε 
ευκαιρίες.
Η τράπεζά μας λόγω και της έλλειψης 
προβλημάτων κληρονομιάς (legacy) και 
του γεγονότος ότι συνεχώς εργάζε-
ται στη ψηφιακή της αναβάθμιση, σε 
συνδυασμό με τα σχεδόν μηδενικά 
προβληματικά δάνεια, βρίσκεται σε 
μια προνομιακή θέση για να μπορέσει 
να αξιολογήσει και κατ’ επέκταση να 
χρηματοδοτήσει τη νέα εποχή στην 

«Η αναστολή της 
υποχρέωσης καταβολής 

δόσεων που δόθηκε από το 
κράτος παρόλες τις θετικές 

επιδράσεις, δημιουργεί 
και άλλους ενδοιασμούς 

που σχετίζονται με 
την αξιολόγηση της 

ικανότητας αποπληρωμής 
η οποία παρατείνεται και 
επηρεάζει την περαιτέρω 
λήψη νέου δανεισμού». 

κυπριακή οικονομία με έναν τρόπο 
αξιόπιστο, γρήγορο και αποδοτικό. 
Οι προοπτικές που υπάρχουν θεωρούμε 
ότι είναι πολλές και είναι στο χέρι μας 
να εργαστούμε σκληρά για να τις αξιο-
ποιήσουμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα 
να ευχαριστήσω όλη την ομάδα της 
τράπεζας για τη σκληρή και έντιμη δου-
λειά που πραγματοποιούν ούτως ώστε 
να μπορεί και ο οργανισμός να πετύχει 
τους στόχους του και να αξιοποιεί τις 
προοπτικές που εμφανίζονται.
 
Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας 
πλεονέκτημα; 
Στην Αncoria Bank επενδύουμε στην 
τεχνολογία και στη σωστή εξυπηρέτηση 
των πελατών. Στόχος μας από την αρχή 
ήταν να επαναπροσδιορίσουμε την τρα-
πεζική πρακτική και αυτό αναγνώρισαν 
σε μας και οι πελάτες μας.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια 
του της Ancoria Bank;
Να συνεχίσουμε να προσφέρουμε 
υπεύθυνες λύσεις οι οποίες είναι χρή-
σιμες και οι πελάτες μας να επωφελού-
νται από αυτές.
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Η Chambersfield Economides 
Kranos, μέλος του ομίλου 
εταιρειών GFA, ιδρύθηκε το 

2013 από τον κ. Μιχάλη Οικονομίδη, 
διακεκριμένο εγκεκριμένο Δικηγόρο του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κα-
θώς επίσης και Barrister του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Ουαλίας. Η εταιρεία 
εντάσσεται ανάμεσα στις μικρομεσαίες 
μεγέθους επιχειρήσεις και διατηρεί 
φυσική παρουσία σε περισσότερες από 
εννέα χώρες.
Οι βασικοί τομείς των δραστηριοτή-

ΠαρΟυΣίαΣΗ ChAMbERSfiELD EConoMiDES KRAnoS

των της Chambersfield Economides 
Kranos, εστιάζουν στην παροχή νομι-
κών και συμβουλευτικών υπηρεσιών 
που εμπίπτουν υπό του αστικού, πολι-
τικού, ναυτιλιακού, εμπορικού, τραπεζι-
κού, εταιρικού, εργατικού, ενεργειακού, 
ευρωπαϊκού, μεταναστευτικού, οικογε-
νειακού και ποινικού δικαίου, εκκαθα-
ρίσεων καθώς επίσης και σε θέματα 
που αφορούν την επίλυση εμπορικών 
διαφορών και διαμεσολάβησης.
Παράλληλα, η GFA Trust, μέλος επίσης 
του ομίλου εταιρειών GFA, παρέχει 

μια ολοκληρωμένη γκάμα διοικητικών 
και εταιρικών υπηρεσιών, καθώς και 
υπηρεσίες εμπιστεύματος σε περισσό-
τερες από είκοσι-μία δικαιοδοσίες, που 
στοχεύουν στον τομέα της βραχυπρό-
θεσμης / μακροπρόθεσμης επιχειρημα-
τικής ανάπτυξης και δραστηριότητας, 
ανά το παγκόσμιο. Ειδικότερα, δρα-
στηριοποιείται με ζητήματα σύστασης 
εταιρειών και διαχείρισης, εταιρικής 
διακυβέρνησης, δημιουργία και αξιολό-
γηση επιχειρηματικών μοντέλων, επεν-
δυτικών προτάσεων, εμπορικών σημά-

Παροχή ολοκληρωμένων 
νομικών και 
συμβουλευτικών 
λύσεων
Η εταιρεια ιδρύθΗκε το 2013, εντασσεται 
αναμεσα στισ μικρομεσαιεσ μεγεθούσ 
επιχειρΗσεισ και διατΗρει φύσικΗ παρούσια 
σε περισσοτερεσ απο εννεα χώρεσ.
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των, συναλλαγών ακίνητης ιδιοκτησίας, 
ανάλυσης / διαχείρισης και αποτροπής 
των επιχειρηματικών κινδύνων καθώς 
και με πολύπλοκες διασυνοριακές 
συναλλαγές, κοινοπραξίες, εξαγορές, 
συγχωνεύσεις, δόμηση συμφωνιών και 
συμφωνίες συνεργασίας. 
 
Τα σημαντικότερα μας έργα 
Η εταιρεία μας έχει διαχειριστεί ένα ευ-
ρύ φάσμα υποθέσεων που εμπίπτουν 
κυρίως στους τομείς του εταιρικού, 
αστικού, μεταναστευτικού, οικογενεια-
κού και ποινικού δικαίου.
Παρόλο που όλες οι υποθέσεις έχουν 
τις δικές τους ιδιαιτερότητες, κάποιες 
από αυτές έχουν μεγαλύτερο βαθμό 
δυσκολίας και χρειάζονται συγκεκριμέ-
νη μεθοδολογία για να επιλυθούν. 
Για παράδειγμα, πριν λίγα χρόνια είχαμε 
αναλάβει μια υπόθεση που αφορούσε 
την διαμάχη των κληρονόμων ενός διε-
θνή αναγνωρισμένου ομίλου εταιρειών 
με δραστηριότητες σε άλλες Ευρω-
παϊκές χώρες, με μια συμβουλευτική 
νομική οντότητα, ξένης υπόστασης, 
που εκτελούσε χρέη διαχείρισης όλων 
των περιουσιακών στοιχείων του εν 
λόγω ομίλου. Ο κίνδυνος της υπόθεσης 
αυτής ήταν η απώλεια ακινήτων και 
μετοχών. Η εταιρεία μας λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις παραμέτρους της εν 
λόγω υπόθεσης καθώς και της ισχύου-
σας νομοθεσίας της κάθε δικαιοδοσίας 
δραστηριοποίησεις του Ομίλου, επίλυσε 
την υπόθεση με επιτυχία. 
Άλλο παράδειγμα υπόθεσης που καλε-
στήκαμε να διαχειριστούμε, αφορούσε 
μια υπόθεση προστασίας των δικαι-
ωμάτων ενός μετόχου σε πολυεθνική 
εταιρεία. Ο βαθμός δυσκολίας της 
υπόθεσης αυτής ήταν αρκετά υψηλός 
λόγω των διαφορετικών νομοθετικών 
πλαισίων της κάθε χώρας, τον μεγάλο 
αριθμό των μετόχων καθώς και της 
πολυεπίπεδης δομής της νομικής οντό-
τητας. Μετά από ενδελεχή αναλύσεις 
και συζητήσεις επιλύσαμε την υπόθεση 
αυτή με επιτυχία.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που 
μπορούμε να αναφέρουμε όπως υπο-
θέσεις με forex εταιρείες, ιατρικής 
αμέλειας, διαφωνίες μεταξύ εταιρειών 
και προμηθευτών, διαμάχες ιδιοκτητών 
ακινήτων και ενοικιαστών, καθώς και 
υποθέσεις αναδιάρθρωσης εταιρειών 
και δανείων. Η λίστα των διαφωνιών 
είναι ατελείωτη για αυτό το λόγο εί-
ναι σημαντικό πριν από κάθε πράξη, 
συναλλαγή ή συμφωνία να ζητείται 
η παρουσία του νομικού συμβούλου, 

έτσι ώστε να δομηθούν από την αρχή 
σωστά οι σχέσεις, δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις όλων των συμβαλλόμενων 
μελών. 
 
Οι σταθμοί στην πορεία μας
Είναι γεγονός ότι η δεκαετία που δι-
ανύουμε είναι γεμάτη προκλήσεις τις 
οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσου-
με υιοθετώντας δραστικές αλλαγές και 
νέο τρόπο σκέψης. 
Θα μπορούσαμε όμως να επισημάνου-
με δύο πολύ σημαντικούς σταθμούς 
στην πορεία μας μέχρι τώρα, όπως την 
τραπεζική κρίση του 2013 και την παν-
δημία του κορωνοϊού.
Το 2013 ήταν μια από τις κυριότερες 
προκλήσεις που είχαμε καλεστεί να 
αντιμετωπίσουμε, καθώς ήταν το έτος 
ίδρυσης μας και έπρεπε να δράσουμε 
με ευέλικτες και ευρηματικές στρατη-
γικές για να πετύχουμε τους στόχους 
μας. Παράλληλα, η πανδημία του 
COVID-19 ήταν μια ακόμη πρόκληση 
που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε θέτο-
ντας σε ισχύ νέες στρατηγικές διατή-
ρησης και ανάπτυξης του υφιστάμενου 
πελατολογίου, λόγω του αισθήματος 
ανασφάλειας που δημιουργήθηκε και 
την αλλαγή συμπεριφοράς της παγκό-
σμιας επιχειρηματικής σκέψης.
 
Το όραμά μας  
Το όραμά μας εστιάζει στην παροχή 
ολοκληρωμένων νομικών και συμβου-
λευτικών λύσεων, δικαστηριακής και 
επιχειρηματικής διαχείρισης με απώτε-
ρο στόχο το συμφέρον και την προστα-
σία των πελατών, τόσο σε τοπικό όσο 
και σε διεθνή επίπεδο. 
Η εταιρεία μας, μέσω της πελατοκεντρι-
κής της προσέγγισης εστιάζει στη δη-
μιουργία μακροχρόνιων σχέσεων τόσο 
με τους πελάτες, όσο και με τους συ-
νεργάτες της, οι οποίες βασίζονται στις 
αρχές και αξίες της εμπιστοσύνης, του 
ήθους, της αξιοπιστίας, του επαγγελμα-
τισμού, της συνέπειας, της αμεσότητας, 
του αλληλοσεβασμού, της διαφάνειας 
και συνεργασίας.
 
Οι επόμενοι στόχοι 
Τα μελλοντικά σχέδια και οι στόχοι μας 
για την επόμενη τριετία βασίζονται στην 
ενδυνάμωση της πελατοκεντρικής προ-
σέγγισης της εταιρεία μας, έχοντας ως 
στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών, την επέκταση των δραστηριο-
τήτων σε νέες αγορές και την ανάπτυξη 
συνεργασιών με άλλες συναφή εταιρεί-
ες του τομέα. 

Αράχωβας 3, 3096, Λεμεσός, Κύπρος
Τ: 00357 25 356800, F: 00357 25 356900

W: www.eklawyers.com
E: info@eklawyers.com
FB: economideskranos

In: economides-kranos-&-co-llc
Twitter: Eklawyers

YouTube: Chambersfield 
Economides Kranos 
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Δημιουργία 
προοπτικών 
εν καιρώ 
αβεβαιότητας
«Λαμβανοντας υποψη τις ταςεις της νεας εποχης θεωρω 
οτι θα προκυψουν ποΛΛες προοπτικες, για την εταιρεια μας, 
απο τους τομεις της τεχνοΛογιας, Λιανικου εμποριου, 
ενεργειας και επενδυςεων». 

Παρ’ όλες τις προκλήσεις που 
επέφερε η πανδημία του 
COVID-19, η νέα τάξη πραγ-

μάτων δημιουργεί πολλές προοπτικές 
για την Chambersfield Economides 
Kranos κυρίως από τους τομείς της 
τεχνολογίας, του λιανικού εμπορίου, 
της ενέργειας και των επενδύσεων. Σε 
συνέντευξή του στο ένθετο «MARKET 
LEADERS 2020», ο CEO της εταιρείας, 
Μιχάλης Οικονομίδης, αναφέρει πως η 
εποχή μετά κορωνοϊού θα είναι ιδιαί-
τερα απαιτητική και δυσμενής, ωστόσο 
εκτιμά ότι το 2021 θα είναι ένα έτος 
που όλοι μας θα συνειδητοποιήσουμε 
την νέα πραγματικότητα και θα μάθου-
με να λειτουργούμε βάση αυτής. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε μετά την έξαρση της 
πανδημίας του COVID-19; 
Η εκδήλωση και ραγδαία εξάπλωση της 
πανδημίας του COVID-19 έχει κλονίσει 
το παγκόσμιο, θέτοντας τη σύγχρονη 
κοινωνία αντιμέτωπη με μία πρωτό-
γνωρη και πρωτοφανή κατάσταση. Η 
ραγδαία εξάπλωση του COVID-19 έχει 
επιφέρει πληθώρα επιπτώσεων και 
σημαντικές προκλήσεις, όχι μόνο στον 
τομέα της παγκόσμιας υγείας, αλλά και 
στις διαπροσωπικές και επαγγελματικές 
σχέσεις, σε εγχώριο και παγκόσμιο, 
οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα.

Κατά τη γνώμη μου οι κυριότερες προ-
κλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπί-
σουμε λόγω της πανδημίας του COVID-
19 επικεντρώνονται κυρίως στην 
απρόβλεπτη μεταβολή των οικονομικών 
δεικτών των αγορών ανά το παγκόσμιο, 
το φόβο μήπως νοσήσουμε και πως θα 
είναι το μέλλον μας από εδώ και πέρα. 
Αυτή η αστάθεια και συνεχής μεταβο-
λή των συνθηκών διαβίωσης έχουν 
επηρεάσει τον τρόπο σκέψης και τις 
ενέργειες μας, δημιουργώντας έντονα 
το αίσθημα ανασφάλειας. Συνεπώς, οι 
δραστηριότητες των φυσικών προ-
σώπων και νομικών οντοτήτων έχουν 
αλλάξει τόσο πολύ και έχουν δημιουρ-
γήσει συμπεριφορές συντηρητισμού 
στις οποιεσδήποτε εταιρικές ή προσω-
πικές επαφές, συναλλαγές, αγορές και 
επενδύσεις. 
Με βάση τα παραπάνω δε, η σημα-
ντικότερη μελλοντική πρόκληση που 
προκύπτει την οποία καλούμαστε όλοι 
ανεξαιρέτως να αποδεχθούμε, είναι τη 
νέα τάξη πραγμάτων της εποχής μετά 
κορωνοϊού.
 
Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
Το πρώτο μέλημα της εταιρείας μας 
με το ξέσπασμα της πανδημίας ήταν 
η σταθεροποίηση των επιπέδων ρευ-
στότητας, μέσω της υιοθέτησης ενός 

στρατηγικού πλάνου αντιμετώπισης. Το 
πλάνο αυτό περιλάμβανε στρατηγικές 
εντοπισμού λειτουργικών και οργα-
νωτικών εναλλακτικών λύσεων, ενώ 
παράλληλα εμπεριείχε στρατηγικές που 
στόχευαν στους διαφόρους τρόπους 
επικοινωνίας και στήριξης του πελατο-
λογίου μας.
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να 
αναφέρω ότι γενικώς η εταιρεία μας 
συνεχώς επενδύει στην τεχνολογία.
Συνεπώς, από την πρώτη μέρα της απα-
γόρευσης μπορούσαμε να δουλεύουμε 
από το σπίτι, να επικοινωνούμε με τους 
πελάτες μας και να συζητάμε μαζί τους 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
λόγω της πανδημίας. Κύριο μέλημα της 
επικοινωνίας αυτής, ήταν να βοηθήσου-
με τους πελάτες μας να διαχειριστούν 
όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούν τα 
εταιρικά και νομικά τους θέματα.
Με την υιοθέτηση των πιο πάνω στρα-
τηγικών καταφέραμε να διαχειριστούμε 
με επιτυχία την κρίση αυτή, διασφαλί-
ζοντας τη σταθερότητα της εταιρείας 
και διατηρώντας την εμπιστοσύνη των 
πελατών μας σε υψηλό επίπεδο.
 
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείστε για το νέο έτος 
2021;
Ήδη όλες οι κυβερνητικές αρχές, 
που αφορούν τον τομέα μας, έχουν 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ChambersfIelD eCOnOmIDes KranOs
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ξεκινήσει τον εκσυγχρονισμό τους και 
χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις 
δυνατότητες που παρέχει η τεχνολο-
γία. Πιστεύω ότι ο εκσυγχρονισμός 
αυτός θα βοηθήσει ακόμη περισσότε-
ρο τον τομέα μας, καθώς θα μειώσει 
αισθητά το χρόνο διαχείρισης των 
διαφόρων υποθέσεων, ενώ παράλλη-
λα θα ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη 
μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών με τη 
χρήση της άμεσης και αμφίδρομης επι-
κοινωνίας. Συνεπώς, το νέο έτος 2021 
θεωρώ ότι θα συνεχίσει να είναι γεμάτο 
προκλήσεις, όπως ήταν άλλωστε και το 
2020, αλλά συνάμα θα είναι ένα έτος 
που όλοι μας θα συνειδητοποιήσουμε 
την νέα τάξη πραγμάτων και θα μάθου-
με να λειτουργούμε βάση αυτής.

Τι προοπτικές υπάρχουν στον ορί-
ζοντα  για την εταιρεία; 
Η εταιρεία μας επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη και διαμόρφωση συνεργασι-
ών που στοχεύουν στην ενδυνάμωση 
της στήριξης των πελατών μας.

«Το 2021 θεωρώ ότι θα 
συνεχίσει να είναι γεμάτο 

προκλήσεις, όπως ήταν 
άλλωστε και το 2020, 
αλλά συνάμα θα είναι 
ένα έτος που όλοι μας 

θα συνειδητοποιήσουμε 
την νέα τάξη πραγμάτων 

και θα μάθουμε να 
λειτουργούμε βάση 

αυτής».

Ως εκ τούτου, είμαστε συνεχώς στην 
αναζήτηση ευκαιριών που μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε, έτσι ώστε να βελτιστο-
ποιήσουμε τις προσφερόμενες νομικές 
και συμβουλευτικές μας υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την άποψή μου, η εποχή 
μετά κορωνοϊού θα είναι ιδιαίτερα απαι-
τητική και δυσμενής μέχρι να συνειδη-
τοποιήσουμε, να αποδεχθούμε και να 
προσαρμοστούμε με τα χαρακτηριστικά 
της νέας επιχειρηματικής συμπεριφοράς 
και πραγματικότητας. 
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τάσεις της νέας εποχής θεωρώ ότι θα 
προκύψουν πολλές προοπτικές, για 
την εταιρεία μας, από τους τομείς της 
τεχνολογίας, λιανικού εμπορίου, ενέρ-
γειας και επενδύσεων.

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας 
πλεονέκτημα;
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία 
διαφοροποίησης της δικηγορικής μας 
εταιρείας, είναι ο πελατοκεντρικός επι-
χειρηματικός τρόπος προσέγγισης της 
κάθε υπόθεσης, αλλά παράλληλα και ο 
σφαιρικός τρόπος σκέψης των διαφό-
ρων θεμάτων του εκάστοτε πελάτη.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μας 
εστιάζει στην πολυεπίπεδη εμπειρία 
των νομικών μας συμβούλων, στη 
βαθιά κατανόηση των κανονισμών 
και νόμων, καθώς και στη δυνατότητά 
τους να αναλύουν διαφόρων τύπων 
υποθέσεις βάση του νομικού πλαισίου 
της εκάστοτε δικαιοδοσίας, των τάσεων 
της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, 
λαμβάνοντας υπόψιν τις άμεσες και 
έμμεσες δραστηριότητες του υπό συ-
ζήτηση φυσικού προσώπου ή νομικής 
οντότητας.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας 
σχέδια;
Τα μελλοντικά μας σχέδια είναι:
• η επέκταση των δραστηριοτήτων 
μας σε νέες αγορές, με κύριο στόχο 
την προώθηση της Κύπρου ως τον 
ιδανικότερο επενδυτικό προορισμό στην 
Ευρώπη, 
• περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών με 
άλλες συναφή εταιρείες του τομέα μας, 
• συνεχή ανάπτυξη των τεχνολογικών 
συστημάτων της εταιρείας και χρήση 
όλων των τεχνολογικών μέσων που 
υπάρχουν για περαιτέρω υποβοήθηση 
των εργασιών μας και
• περαιτέρω έμφαση στην επικοινωνία 
με τους πελάτες και στις εξατομικευμέ-
νες νομικές / επιχειρηματικές συμβου-
λευτικές υπηρεσίες μας.
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Παρουσίαση IRON MOUNTAIN

Παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα 
της αποθήκευσης πληροφοριών
Η Iron MountaIn Incorporated απολαμβανει τΗν εμπιστοσύνΗ περισσοτερων απο 230.000 
οργανισμων σε ολο τον κοσμο με παρούσια σε περισσοτερεσ απο 50 χωρεσ, με περισσοτερεσ 
απο 1,600 εγκαταστασεισ. 

Η Iron Mountain ιδρύθηκε το 
1951 και από τότε κατέστη 
παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα 

της αποθήκευσης, διαχείρισης και προ-
στασίας πληροφοριών και ευαίσθητων 
δεδομένων. από την σημερινή έδρα της 
στη Βοστώνη, στις ηνωμένες Πολιτείες, 
με σεβασμό στη μακρά ιστορία της και 
την κατανόηση των επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών προκλήσεων της εποχής, 
η Iron Mountain Incorporated απολαμ-
βάνει την εμπιστοσύνη περισσότερων 
από 230.000 οργανισμών σε όλο τον 
κόσμο με παρουσία σε περισσότερες 
από 50 χώρες, με περισσότερες από 
1,600 εγκαταστάσεις. 
Εταιρείες και οργανισμοί ανεξαρτήτου 

Οι υπηρεσίες 
που προσφέρει 
η εμπειρία, η εξειδίκευση και η τεχνο-
γνωσία έχουν αναδείξει την ηγετική 
θέση της εταιρείας στον τομέα της 
παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
στη διαχείριση αρχείου και πληροφο-
ριών. στις υπηρεσίες αυτές περιλαμ-
βάνονται η ασφαλής Φύλαξη αρχείου, 
η Ψηφιοποίηση (Digitization), αρχειο-
θέτηση και Τεκμηρίωση Περιεχομένου 
(Indexing), ο σχεδιασμός και Εφαρμογή 
ροών Εργασίας (Workflows) και η ηλε-
κτρονική Διαχείριση Εγγράφων μέσω 
Λογισμικού συστήματος (Enterprise 
Content Management) καθώς επίσης 
και Εμπιστευτική Καταστροφή Εγγρά-

μεγέθους, που προέρχονται από διάφο-
ρους τομείς της αγοράς, εμπιστεύονται 
την Iron Mountain ως συνεργάτη στην 
ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών 
τους. 
στην Κύπρο η εταιρεία δραστηριο-
ποιείται από το 2017, μετά από την 
πετυχημένη εξαγορά της Fileminders 
Ltd που αποτελούσε την μεγαλύτερη 
εταιρεία διαχείρισης αρχείου στη χώρα. 
σήμερα η εταιρεία διαθέτει 150 άτομα 
προσωπικό, ένα πελατολόγιο 750 εται-
ρειών και 4 αρχειοφυλάκια που έχουν 
αναβαθμιστεί σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα και πολιτικές ασφαλείας που 
διαχειρίζεται η Iron Mountain ανά το 
παγκόσμιο.
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φων (Shredding) με τη χρήση εξειδι-
κευμένων μηχανημάτων τεμαχισμού 
είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
είτε στο χώρο του πελάτη. Τα τελευταία 
χρόνια, αλλά και πιο έντονα λόγω των 
αλλαγών που έχει επιφέρει η πανδημία 
στην αγορά, οι υπηρεσίες ψηφιακών 
λύσεων της Iron Mountain όπως η Ψη-
φιοποίηση εγγράφων και οι εφαρμογές 
Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 
τους αποτελούν εργαλεία για τον κάθε 
οργανισμό για να υλοποιήσει τον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό του και να διασφα-
λίσει την επιχειρησιακή του συνέχεια σε 
περιόδους που η πρόσβαση σε φυσικό 
αρχείο περιορίζεται.
 
Τα σημαντικότερα έργα
της εταιρείας
Η Iron Mountain ως η μεγαλύτερη 
εταιρεία στον τομέα της διαχείρισης 
αρχείου, έχοντας πελατολόγιο 750 
οργανισμών, έχει υλοποιήσει τα μεγα-
λύτερα έργα ψηφιοποίησης εγγράφων 
σε εταιρείες από διάφορους τομείς της 
αγοράς όπως τον Τραπεζικό, Ασφα-
λιστικό, Εταιρικό, Χρηματοπιστωτικό, 
Ξενοδοχειακό, Εμπορίου αλλά και δημό-
σιο τομέα. Η εμπειρία και τεχνογνωσία 
που έχει αποκτηθεί στην διαχείριση 
των φυσικών εγγράφων οδήγησε την 
εταιρεία στον σχεδιασμό και υλοποίηση 
πετυχημένων λύσεων Ηλεκτρονικής 
Διαχείρισης εγγράφων και πληροφορι-
ών, που έχουν επιλεγεί από μεγάλους 

Οργανισμούς της Κυπριακής αγοράς, 
έχοντας ξεπεράσει ήδη τις 125 εφαρ-
μογές.
 
Οι πιο σημαντικοί σταθμοί 
στην πορεία της 
Σημαντικοί σταθμοί της πορείας της 
εταιρείας αποτέλεσαν η δημιουργία του 
πρώτου πρότυπου κέντρου Ψηφιο-
ποίησης το 2009, που σήμερα έχει 
τη δυνατότητα παραγωγής μέχρι και 
4 εκατομμυρίων εικόνων μηνιαίως, 
που της επέτρεψε να υλοποιήσει τα 
μεγαλύτερα έργα ψηφιοποίησης που 
ακολούθησαν καθώς και η στρατηγική 
συνεργασία με την εταιρεία M-Files για 
τον σχεδιασμό λύσεων Ηλεκτρονικής 
Διαχείρισης Εγγράφων και Ροών Εργα-
σίας, που βοήθησε στην παροχή πλέον 
ολοκληρωμένων λύσεων αρχίζοντας 
από τη φύλαξη του φυσικού αρχείου 
και καταλήγοντας στην διαχείριση 
του ηλεκτρονικού. Επίσης, ορόσημο 
είναι και η εξαγορά της Fileminders 
από την Iron Mountain που βοήθησε 
τον οργανισμό στην αναβάθμιση του 
μέσω των επενδύσεων που έγιναν στις 
υποδομές, με κύρια προτεραιότητα τα 
συστήματα ασφάλειας και πυρόσβεσης, 
αλλά και την ενσωμάτωση πολιτικών 
και διαδικασιών που διασφαλίζουν την 
απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών 
της εταιρείας προς την Κυπριακή Αγορά. 
 
Το όραμα της Iron 
Mountain
Η παρουσία της Iron Mountain στην 
Κυπριακή αγορά αποτελεί μέρος της 
παγκόσμιας στρατηγικής ανάπτυξης της 
Iron Mountain Inc. και υπογραμμίζει την 
εμπιστοσύνη μιας μεγάλης διεθνούς 
εταιρείας στην κυπριακή οικονομία και 
την ευκαιρία να μοιραστεί την παγκό-
σμια εμπειρία της Iron Mountain με την 
τοπική αγορά. Οι υποδομές, η εμπειρία, 
η τεχνογνωσία και η ασφάλεια που πα-
ρέχει η Iron Mountain Inc, σε συνδυα-
σμό με τους εξειδικευμένους ανθρώ-
πινους πόρους και τις εγκαταστάσεις 

υψηλού επιπέδου της Iron Mountain 
στην Κύπρο, παρέχουν τα απαραίτητα 
εργαλεία για την αναβάθμιση κάθε 
σύγχρονης επιχείρησης. Ως εργοδότης 
επιλογής, η Iron Mountain Cyprus γνω-
ρίζει καλά ότι τόσο οι προσωπικές αξίες 
όσο και η επαγγελματική δεοντολογία 
των ανθρώπων που αποτελούν την 
εταιρεία μας αποτελούν τη βάση των 
επιχειρηματικών της αξιών και εξασφα-
λίζουν υψηλή απόδοση και αξιοπιστία. 
Οι έμπιστοι και έμπειροι ανθρώπινοι 
πόροι της εταιρείας αποτελούνται από 
άριστους επαγγελματίες που επενδύουν 
στην εταιρική κουλτούρα που χαρακτη-
ρίζει την Iron Mountain παγκοσμίως. Η 
επαγγελματική μας ακεραιότητα και η 
ομαδική εργασία καθώς και η ασφάλεια 
και προστασία των συνεργατών μας, 
γνωρίζουμε ότι αναγνωρίζεται από 
την κάλυψη του απαιτητικού αλλά και 
συνεχώς αυξανόμενου χαρτοφυλα-
κίου πελατών μας. Με την ευρύτερη 
και καλύτερη πλατφόρμα υπηρεσιών 
παγκοσμίως, η Iron Mountain αποτελεί 
την πιο σταθερή, αξιόπιστη και ασφαλή 
επιλογή στην παροχή υπηρεσιών για τη 
διαχείριση πληροφοριών σε όλους τους 
τύπους εταιρειών και στόχος είναι να 
βοηθήσουμε τις εταιρείες στην Κύπρο 
να υλοποιήσουν τη ψηφιακή μετάβασή 
τους ομαλά και επιτυχημένα.

Κρατητηρίων 9, Κοκκινοτριμιθιά, 
Τ.Κ. 2660, Λευκωσία
Τ: +357 22445520

E: Info-cy@ironmountain.com
W: www.ironmountain.com.cy

Διευθυντική 
ΟμάΔά
ΆνΤρεΆ ΆνΤωνίΟυ, Διευθύνουσα 
Σύμβουλος νότιας ευρώπης (Βουλγα-
ρία, ελλάδα, Κύπρο, ρουμανία)
ΧρίΣΤΟφΟρΟΣ ΧρίΣΤΟφΟρΟυ, 
Strategy & Compliance Manager
ΆνΤρεΆΣ ΧΆΤζηγίΆΚΟυμη, 
Business Development Manager
ΠΆνΆγίωΤηΣ φωΚΆ, Head of 
Operations
ΆλεξηΣ ευΆγγελΟυ, Digital 
Solutions Manager
ελενΆ ΠΆρΆΣΚευΆ, Customer 
Development Executive
ΧρίΣΤίΆ γίΆΣίΤη, HR Manager
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ IRON MOUNTAIN

Οι υπηρεσίες μας 
αποτέλεσαν 
το μέτρο 
επιχειρησιακής 
συνέχειας για 
πολλούς 
οργανισμούς
«ΣτόχόΣ μαΣ είναί η αναδείξη των δυνατότητων καί 
λυΣεων πόυ υπόΣτηρίζεί η εταίρεία μαΣ καί πόυ γρηγόρα 
καί ευκόλα μπόρεί ό καθε όργανίΣμόΣ να εφαρμόΣεί 
κανόνταΣ Σημαντίκα βηματα γία τόν ψηφίακό μετα-
ΣχηματίΣμό τόυ».

Το μέτρο επιχειρησιακής συνέ-
χειας για πολλούς οργανισμούς 
αποτέλεσαν αυτό το κρίσιμο 

διάστημα που διανύουμε οι υπηρεσίες 
που προσφέρει η Iron Mountain. Όπως 
ανέφερε σε συνέντευξή της στο ένθετο 
«MARKET LEADERS», η Άντρεα Αντω-
νίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Νότιας 
Ευρώπης της εταιρείας, πρωταρχικός 
στόχος είναι η ανάδειξη των δυνατο-
τήτων και λύσεων που υποστηρίζει η 
Iron Mountain και που γρήγορα και 
εύκολα μπορεί ο κάθε οργανισμός να 
εφαρμόσει κάνοντας σημαντικά βήματα 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ίδια, 
υπάρχουν προοπτικές αύξησης των 
εφαρμογών με λύσεις όπως η ψηφιο-
ποίηση αρχείου, data capturing, digital 
mailroom και document management 
συστήματα. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε μετά την πανδημία του 
COVID-19;
Ο αντίκτυπος της πανδημίας στον 
τομέα μας επηρεάζει βραχυπρόθεσμα 
τον όγκο εργασίας σε συγκεκριμένες 
υπηρεσίες, κυρίως λόγω των επιπτώ-

σεων του lockdown σε όλη την αγορά. 
Δεν αναμένεται ωστόσο σημαντική 
διαφοροποίηση στον κύκλο εργασι-
ών μας διότι διαφαίνεται ότι έχουν 
δημιουργηθεί  νέες ευκαιρίες, που θα 
βοηθήσουν στην συνέχιση της θετικής 
μας πορείας τόσο στην Κυπριακή όσο 
και στην διεθνή αγορά.
Συγκεκριμένα, έχει έρθει στο επίκεντρο 
της συζήτησης η ανάγκη για  ψηφι-
ακή μεταρρύθμιση και ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση που ίσως να αποτελούν 
και τις μεγαλύτερες προκλήσεις για 
κάθε οργανισμό αυτή τη περίοδο. Η Iron 
Mountain με την μεγάλη εμπειρία στην 
ψηφιακή μετάβαση τόσο με τις παραδο-
σιακές υπηρεσίες που προσφέρει όπως 
π.χ. ταξινόμηση και ψηφιοποίηση αρ-
χείου, data capturing, digital mailroom 
και document management συστήματα 
είναι σε θέση να βοηθήσει άμεσα.
 
Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν 
έχουμε διακόψει τις εργασίες μας και 
παράλληλα λάβαμε όλα τα κατάλληλα 
και ενδεικνυόμενα μέτρα τόσο σε σχέση 
με την προστασία των υπαλλήλων όσο 

και για τη διατήρηση της εξυπηρέτησης 
όλων των πελατών μας σε όλες τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες.
Με την ενεργοποίηση του σχεδίου 
επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας 
όλες οι ενέργειες έγιναν με επιτυχία, σε 
συντονισμό με τις ομάδες διαχείρισης 
κρίσεων της Iron Mountain σε διεθνές 
επίπεδο. 
Η διοίκηση της εταιρείας έλαβε ήδη 
μέτρα τόσο για διαχείριση των υφι-
στάμενων προκλήσεων για το 2020 
αλλά ταυτόχρονα και της δημιουργίας 
ευκαιριών σε σχέση με την παροχή 
των υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι η 
ανάδειξη των δυνατοτήτων και λύσεων 
που υποστηρίζει η εταιρεία μας και 
που γρήγορα και εύκολα μπορεί ο κάθε 
οργανισμός να εφαρμόσει κάνοντας 
σημαντικά βήματα για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό του.
Είναι σημαντικό ότι οι υπηρεσίες μας 
αποτέλεσαν, ουσιαστικά, το μέτρο 
επιχειρησιακής συνέχειας για πάρα 
πολλούς οργανισμούς. Υπηρεσίες όπως 
η ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου και η 
ηλεκτρονική διαχείρισή αρχείων αποτε-
λούν τη μοναδική επιλογή διαχείρισης 
συνθηκών παρόμοιες με αυτές που 
βιώνουμε. 
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Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείστε για το νέο έτος 
2021;
Το έτος 2021 αναμένεται πως θα είναι 
η χρονιά κατά την οποία θα επιταχυνθεί 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ορ-
γανισμών. Στον ιδιωτικό τομέα, το επί-
πεδο του ψηφιακού μετασχηματισμού 
ποικίλει ανάλογα με την εταιρεία, όμως 
γενικά, λόγω της χαμηλής προτεραιο-
ποίησης των ψηφιακών δράσεων, σε 
μεγάλο βαθμό η χώρα μας είχε μείνει 
πίσω στην εφαρμογή τέτοιων λύσεων. 
Παρόμοια κατάσταση εμφανίζεται και 
στον δημόσιο τομέα.
Ωστόσο, το νέο εργασιακό περιβάλ-
λον που διαμορφώθηκε λόγω της 
πανδημίας, οι κίνδυνοι λειτουργικής 
συνέχειας που έχουν εμφανιστεί αλλά 
και οι ενέργειες του κράτους προς την 
υποβοήθηση της ενσωμάτωσης ψηφι-
ακών λύσεων (όπως π.χ. η δημιουργία 
Υφυπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η 
προκήρυξη Σχεδίου Χορηγιών για την 
Ψηφιακή Αναβάθμιση των Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου & 
Βιομηχανίας κ.ά.) και η υιοθέτηση της 
ηλεκτρονικής υπογραφής, που αναμέ-

«Υπηρεσίες όπως 
η ψηφιοποίηση 

φυσικού αρχείου και η 
ηλεκτρονική διαχείρισή 

αρχείων αποτελούν 
τη μοναδική επιλογή 

διαχείρισης συνθηκών 
παρόμοιες με αυτές που 

βιώνουμε». 

νεται να ενταχθεί πιο έντονα στην κα-
θημερινότητα μας το επόμενο διάστημα 
οδηγούν προς την σχεδιασμό δράσεων 
ψηφιακής μετάβασης.
Είμαι αισιόδοξη ότι πλέον οι εταιρείες 
έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα 
ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής δια-
χείρισης των δεδομένων τους και θα 
αποτελέσει προτεραιότητα για αυτούς η 
υλοποίηση τέτοιων έργων που θα τους 
επιτρέψουν να ατενίσουν το μέλλον με 
περισσότερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη 
ως την επιχειρησιακή συνέχεια του 
οργανισμού τους. 
 
Τι προοπτικές υπάρχουν στον ορί-
ζοντα για την εταιρεία;
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η 
ανάγκη για ψηφιακή μεταρρύθμιση και 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι από τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται 
να διαχειριστεί ο κάθε οργανισμός αυτή 
τη περίοδο. Αναπόφευκτα, λόγω της 
μεγάλης μας εμπειρίας στην υλοποίηση 
τέτοιων έργων, θεωρούμε ότι μπορού-
με και έχουμε σημαντικό ρόλο να δια-
δραματίσουμε στον επιτυχή σχεδιασμό 
και ολοκλήρωση τους. Επομένως, οι 
προοπτικές αύξησης των εφαρμογών 
με λύσεις όπως η ψηφιοποίηση αρχεί-
ου, data capturing, digital mailroom 
και document management συστήματα 
είναι δεδομένες.
 
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια 
του Ομίλου σας; 
Στόχος της εταιρείας μας είναι να 
επιτύχει τον καθορισμό στρατηγικών 
που θα μας επιτρέπουν να προσαρ-
μοζόμαστε στα νέα δεδομένα που θα 
ανακύπτουν και να παραμείνουμε ο 
αξιόπιστος συνεργάτης κάθε οργανι-
σμού στο σχεδιασμό και υλοποίηση 
της ψηφιακής του μετάβασης. Ως Iron 
Mountain θα συνεχίσουμε να εξελισσό-
μαστε και να δημιουργούμε νέες λύσεις 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της 
αγοράς, εφαρμόζοντας νέες τεχνολο-
γίες όπως content analytics, workflow 
automation, Machine learning και 
Artificial Intelligence, προσδίδοντας 
περισσότερη ευελιξία και δυναμική στη 
διαχείριση των δεδομένων και πληρο-
φοριών των πελατών μας. Παράλληλα, 
θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο 
προσωπικό μας παραμένοντας πιστοί 
στις αξίες της εταιρείας που προάγουν 
την διαφορετικότητα, την ελεύθερη 
έκφραση και την ανάδειξη νέων ιδεών 
και τεχνικών δημιουργώντας καινοτό-
μες λύσεις για τους πελάτες μας.
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Παρουσίαση ΚPMG ΚΥΠΡΟΥ

Από τους μεγαλύτερους 
οίκους στο είδος του
Οι υπηρεσιεσ τησ KPMG κατατασσΟνται σε τρεισ βασικΟυσ πυλώνεσ, πΟυ Ο καθενασ καλυπτει ενα 
ευρυ φασμα εξειδικευμενών υπηρεσιών: ελεγκτικεσ, φΟρΟλΟγικεσ και συμβΟυλευτικεσ υπηρεσιεσ.

Tα πρώτα βήματα της Εταιρείας 
ξεκίνησαν το 1948, όταν ιδρύ-
θηκε το λογιστικό γραφείο του 

Γ. συρίμη & σία και αποτέλεσε ένα από 
τους πρώτους ελεγκτικούς οίκους στο 
νησί. Το 1978 η εταιρεία Γ. συρίμης 
& σία συγχωνεύθηκε με την εταιρεία 
Μεταξά, Χριστοφίδη, Λοϊζίδη & σία. 
ακολούθως, η νέα εταιρεία Μεταξάς, 
Λοϊζίδης, συρίμης & σία συγχωνεύτηκε 
το 1989 με τον διεθνή οίκο Klynveld 
Peat Marwick Goerdeler (KPMG), για 
να αποτελέσει ένα από τους μεγαλύ-
τερους οίκους στο νησί σε ό,τι αφορά 
την παροχή ελεγκτικών, φορολογικών 
και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η KPMG σήμερα
η KPMG στην Κύπρο σήμερα αριθμεί 
45 Διοικητικούς συμβούλους ενώ 
απασχολεί περισσότερους από 900 
επαγγελματίες σε 6 γραφεία σε όλο το 
νησί (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πα-
ραλίμνι, Πάφο και Πόλις Χρυσοχούς). 
η Εταιρεία λειτουργεί με την επωνυμία 
KPMG Limited και αποτελεί μέλος του 

παγκόσμιου δικτύου ανεξάρτητων 
εταιρειών της KPMG, που εργοδο-
τεί 219.000 επαγγελματίες σε 147 
χώρες και περιοχές. Πρόεδρος της 
Εταιρείας είναι ο Μιχάλης αντωνιάδης 
και Διευθύνων σύμβουλος ο Χρίστος 
Βασιλείου.
οι υπηρεσίες της KPMG κατατάσσο-
νται σε τρεις βασικούς πυλώνες, που 
ο καθένας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
εξειδικευμένων υπηρεσιών: Ελεγκτι-
κές, Φορολογικές και συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. σε κάθε πυλώνα η KPMG 
διαθέτει ειδικά τμήματα που αποτελού-
νται από άρτια στελεχωμένες ομάδες 
επαγγελματιών με έμπειρους επικεφα-
λής συνεταίρους.
η KPMG επενδύει διαρκώς στην τε-
χνολογία, την έρευνα και την καινο-
τομία, τρεις πολύ σημαντικούς τομείς 
που κατέχουν εξέχουσα θέση σε ένα 
μελλοντικό προοδευτικό σχεδιασμό 
του μοντέλου των επαγγελματικών 
υπηρεσιών της χώρας. Ειδικότερα η 
τεχνολογία, έχει τεθεί στο επίκεντρο 
της φιλοσοφίας της Εταιρείας, καθώς 

η σταδιακή ενσωμάτωσή της έχει 
αλλάξει άρδην τον τρόπο που σκέ-
φτεται ο πελάτης, τις ανάγκες του και 
κατ’ επέκταση τις υπηρεσίες που του 
προσφέρονται.

Σημασία Ανθρώπινου 
Δυναμικού
η KPMG Κύπρου κατατάσσεται ανάμε-
σα στους μεγαλύτερους εργοδότες του 
νησιού με διεθνή εμβέλεια και προ-
σφέρει ένα σημαντικό αριθμό θέσεων 
τόσο σε νέους απόφοιτους πανεπιστη-
μίων, όσο και σε έμπειρους επαγ-
γελματίες. Το ανθρώπινο δυναμικό 
αποτελεί αναντίλεκτα το πολυτιμότερο 
περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. 
αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει στην επίτευξη των 
στόχων της Εταιρείας, η διεύθυνση 
εργάζεται συστηματικά προς τη βελτί-
ωση των πολιτικών και πρακτικών που 
εφαρμόζει, για μια σωστή και δίκαιη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 
Κύριο χαρακτηριστικό της κουλτούρας 
που διέπει την Εταιρεία είναι η ανοικτή 
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και αμφίδρομη επικοινωνία σε όλα τα 
ιεραρχικά της επίπεδα. Επικεφαλής Αν-
θρώπινου Δυναμικού είναι η Διοικητική 
Σύμβουλος Μαρία Καραντώνη.
Η KPMG, ως ένας από τους πιο μεγά-
λους και αξιόπιστους οίκους παροχής 
επαγγελματικών υπηρεσιών, διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στα οικονομικά 
δρώμενα του τόπου, συμβάλλοντας 
στην ενίσχυση του ονόματος της χώ-
ρας στις διεθνείς αγορές και προω-
θώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της Κύπρου ως ένα ανταγωνιστικό 
χρηματοοικονομικό κέντρο. Προς αυτή 

Εσπερίδων 14, 1087, Λευκωσία, Κύπρος
Λευκωσία: 22209000, Λεμεσός: 25896000
Λάρνακα: 24200000, Παραλίμνι: 23820080

Πάφος: 26 943 050
Πόλις Χρυσοχούς: 26 322 098

W: www.kpmg.com.cy
Ε: kpmg@kpmg.com.cy

την κατεύθυνση, παρέχει σε τακτά 
διαστήματα ενημέρωση στους πελάτες 
της για την πορεία της οικονομίας 
και τις αλλαγές στο φορολογικό και 
θεσμικό πλαίσιο. Η KPMG πρωτοστατεί 
στις προσπάθειες του τομέα για άμεση 
προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις και 
τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του επι-
χειρηματικού κόσμου, ενώ παράλληλα 
συνεχίζει να στηρίζει τις επιχειρήσεις 
του τόπου, την πολιτεία αλλά και την 
κοινωνία ευρύτερα, υλοποιώντας 
διαχρονικό έργο εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης.

Κτίζοντας πάνω στις αξίες της KPMG 
που εδράζονται στην ηγεσία δια του 
παραδείγματος, το ήθος, την αμε-
σότητα και τη σωστή και ειλικρινή 
επικοινωνία, η Εταιρεία έχει θέσει ως 
πρωταρχικό στόχο την περαιτέρω εν-
δυνάμωση και την καθιέρωσή της ως 
την καθαρή επιλογή για τους πελάτες, 
το προσωπικό αλλά και την κοινωνία. 
Μεταξύ των βασικών της προτεραιο-
τήτων είναι επίσης η περαιτέρω ενί-
σχυση της γκάμας των υφιστάμενων 
υπηρεσιών, με την προσθήκη νέων, 
καινοτόμων λύσεων.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚPMG ΚΥΠΡΟΥ

Προτεραιότητα
η ενίσχυση 
της γκάμας 
των υπηρεσιών μας
Οι υφιστάμενεσ υπηρεσιεσ ειτε άυτεσ εινάι ελεγκτικεσ, φΟρΟ-
λΟγικεσ η συμβΟυλευτικεσ, εχΟυν ηδη πρΟσάρμΟστει γιά νά 
άντάπΟκριθΟυν στά νεά δεδΟμενά πΟυ επιβάλλει τΟ σημερινΟ 
επιχειρημάτικΟ περιβάλλΟν.

Eχοντας στο πλευρό της άριστους 
επαγγελματίες με πολύχρονη 
πείρα και βαθιά τεχνογνωσία, η 

KPMG Κύπρου, ένας οίκος με 72 χρόνια 
ιστορία, κατάφερε εν καιρώ πανδη-
μίας να σταθεί στα πόδια της και να 
κοιτάξει με αισιοδοξία το μέλλον. Όπως 
ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
KPMG Κύπρου, Χρίστος Βασιλείου, σε 
συνέντευξή του στο ένθετο «MARKET 
LEADERS 2020», η εταιρεία διαθέτει 
πλάνο διαχείρισης κρίσεων το οποίο 
αυτή την περίοδο δοκιμάζεται με 
επιτυχία, γεγονός που της επιτρέπει να 
συνεχίζει να θέτει υψηλούς στόχους 
για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή, όπως 
είπε, γίνονται προσπάθειες για άμεση 
προσαρμογή της εταιρείας στα νέα 
δεδομένα του επιχειρηματικού κόσμου 
στην εποχή της πανδημίας, δίνοντας 
προτεραιότητα στην ενίσχυση της γκά-
μας των υφιστάμενων υπηρεσιών που 
παρέχει. Ο κ. Βασιλείου, στη συνέντευξή 
του μιλά για τις σημαντικότερες προ-
κλήσεις που επέφερε η πανδημία τόσο 
στην ίδια την εταιρεία όσο και στον 
τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών 
γενικότερα, κάνει μία εκτίμηση για την 
πορεία του τομέα με το νέο έτος 2021, 
ενώ καταγράφει τις προοπτικές και τους 
επόμενους στόχους της εταιρείας. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε μετά την έξαρση της 
πανδημίας του COVID-19;
Πέρα από τα αυτονόητα που είναι η 

αυξημένη επαγρύπνηση σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας του προσωπικού, 
καθώς και διαφύλαξης των σχέσεων 
με τους πελάτες, σημαντική πρόκληση 
αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που προσφέρουμε, ώστε 
να μπορούν να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες του νέου επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος.  Ο οικονομικός αντίκτυπος 
της πανδημίας και η κρίση που έχει 
επιφέρει, καθιστούν τις προσπάθειες 
διατήρησης των εισοδημάτων καθώς 
και της ρευστότητας της Εταιρείας εξαι-
ρετικά σημαντικές. Η περαιτέρω ανά-
πτυξη της τεχνολογίας και η επιτάχυνση 
του ψηφιακού μετασχηματισμού στην 
Εταιρεία μας όσο και σε επιχειρήσεις 
πελατών μας, αποτελεί επίσης σημαντι-
κή πρόκληση, γεγονός που αποδείχθηκε 
περίτρανα κατά τη περίοδο της εφαρμο-
γής των περιοριστικών μέτρων. Με το 
ξέσπασμα της πανδημίας, η χρήση της 
τεχνολογίας και η παροχή υπηρεσιών 
εξ-αποστάσεως χρησιμοποιείται σε 
πολύ πιο εκτεταμένη βάση, αυξάνοντας 
τις δυνατότητες εξοικονόμησης χρόνου 
και δημιουργίας οικονομιών κλίμακος. 

Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
H KPMG διαθέτει πλάνο διαχείρισης 
κρίσεων το οποίο δοκιμάζεται με επιτυ-
χία αυτή την περίοδο. H ενεργοποίηση 
της τεχνολογίας, που είναι ήδη μέρος 
της κουλτούρας και των διαδικασιών 
μας, επέτρεψε στην Εταιρεία μας να 

προσαρμοστεί γρήγορα στην υπάρχου-
σα κατάσταση. Με βασική προτεραιότη-
τα την ασφάλεια των ανθρώπων μας, 
πριν ακόμα το ξέσπασμα της πανδημίας, 
είχαμε ενεργοποιήσει εσωτερική ομάδα 
παρακολούθησης του κορωνοϊού. Όλο 
σχεδόν το προσωπικό της ΚPMG μπορεί 
να εργαστεί και να επικοινωνήσει από 
το σπίτι ανά πάσα στιγμή, έχοντας πρό-
σβαση σε όλα τα αρχεία και εργαλεία 
που απαιτούνται ηλεκτρονικά.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του τομέα των επαγ-
γελματικών υπηρεσιών για το νέο 
έτος 2021;
Ο τομέας των επαγγελματικών υπη-
ρεσιών επηρεάζεται σημαντικά από 
εξωγενείς παράγοντες και η κάμψη της 
παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομί-
ας σαφέστατα και τον έχει επηρεάσει 
αρνητικά. Παρ’ όλα αυτά ο τομέας, που 
αποδείχθηκε ανθεκτικός στην προηγού-
μενη κρίση που ήταν κυρίως χρημα-
τοοικονομική, θα ανακάμψει για ακόμα 
μια φορά, αφού αναμένεται πως θα 
προσαρμοστεί γρήγορα στις συνθήκες 
του νέου επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος. Ήδη ο τομέας αναδιαρθρώθηκε τα 
τελευταία χρόνια, ώστε να μπορέσει να 
εξυπηρετήσει τις μεταβαλλόμενες ανά-
γκες των επιχειρήσεων, των επενδυτών 
και της κοινωνίας.

Τι προοπτικές υπάρχουν στον ορί-
ζοντα για την KPMG Κύπρου;
Η KPMG Κύπρου διαθέτει άριστους 
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επαγγελματίες με πολύχρονη πείρα και 
βαθιά τεχνογνωσία. Γίνονται προσπάθει-
ες για άμεση προσαρμογή μας στα νέα 
δεδομένα του επιχειρηματικού κόσμου 
στην εποχή της πανδημίας. Την ίδια 
στιγμή, προτεραιότητα μας θα συνεχίσει 
να είναι η ενίσχυση της γκάμας των υφι-
στάμενων υπηρεσιών είτε αυτές είναι 
ελεγκτικές, φορολογικές ή συμβουλευτι-
κές, οι οποίες έχουν ήδη προσαρμοστεί 
για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα 
που επιβάλλει το σημερινό επιχειρηματι-
κό περιβάλλον.

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας 
πλεονέκτημα; Ποια ήταν τα χαρα-
κτηριστικά που σας διαφοροποίη-
σαν ώστε η εταιρεία να γνωρίσει 
τέτοια επιτυχία;
Bασίζουμε την επιτυχία μας στο ανθρώ-
πινο δυναμικό μας, το οποίο θεωρούμε 
ως το άλφα και το ωμέγα στην Εταιρεία 
και στο οποίο συνεχώς επενδύουμε, 
στοχεύοντας στη συνεχή ικανοποίηση 
αλλά και αναβάθμισή του. Εργαζόμαστε 
στο να διατηρούμε μια υγιή εταιρική 
κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από 
ανοικτή και αμφίδρομη επικοινωνία με-
ταξύ της διοίκησης και του προσωπικού, 
κατά την οποία επικρατεί διαφάνεια και 

Στόχος της KPMG Κύπρου 
αποτελεί η καθιέρωση της 
εταιρείας ως καθαρή επι-
λογή για τους πελάτες της 
αλλά και η εδραίωση της 

Κύπρου ως κέντρο δραστη-
ριοποίησης πολυεθνικών 
εταιρειών αλλά και άλλων 

υπηρεσιών.

ειλικρίνεια. Ο σεβασμός στη διαφορετι-
κότητα του κάθε ατόμου στα πλαίσια της 
ομαδικής εργασίας και όχι μόνο, καθώς 
και η συνεχής εκπαίδευση του προσω-
πικού υποβοηθούν στην ανάπτυξη των 
ταλέντων και κατ’ επέκταση στην επιτυ-
χία της Εταιρείας. Η KPMG είναι ένας Οί-
κος με ιστορία 72 ετών, που μεγάλωσε 
μέσα από την εγχώρια κυρίως αγορά 
και που αναπτύχθηκε ταυτόχρονα με 
τους πελάτες του. Έχουμε δημιουργήσει 
τμήματα που διαθέτουν άρτια εξειδίκευ-
ση και επαγγελματίες που προσφέρουν 
αξία στους πελάτες μας.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της 
KPMG Κύπρου;
Έχουμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο 
την ενδυνάμωση της Εταιρείας και την 
καθιέρωσή της ως την καθαρή επιλογή 
για τους πελάτες μας, το προσωπικό 
μας αλλά και την κοινωνία γενικότερα. 
Η στήριξη που διαχρονικά προσφέρει 
η KPMG στον τόπο μας δεν μπορεί 
να απουσιάζει από τους στόχους που 
τέθηκαν. Θα συνεχίσουμε την προσπά-
θεια που γίνεται στο να εδραιώσουμε 
την Κύπρο ως κέντρο δραστηριοποίησης 
πολυεθνικών εταιρειών αλλά και άλλων 
υπηρεσιών.
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Μία από τις κορυφαίες 
εταιρείες αθλητικών
στοιχημάτων
Ιδρύθηκε το 1994 με τΙς πρώτες δραςτηρΙοτητες της ςτην ούκρανΙκη αγορα, ενώ τώρα 
εχεΙ παρούςΙα ςε 10 χώρες καΙ κατεχεΙ εννεα αδεΙες τύχερού παΙχνΙδΙού ςε εξΙ δΙαφορετΙκες 
δΙκαΙοδοςΙες ςε τεςςερΙς ηπεΙρούς.

Η Parimatch είναι μια συναρ-
παστική παγκόσμια μάρκα 
τεχνολογίας με καθιερωμένη 

ιστορία ως μία από τις κορυφαίες 
εταιρείες αθλητικών στοιχημάτων στην 
περιοχή της CIS. Ιδρύθηκε το 1994 με 
τις πρώτες δραστηριότητές μας στην 
Ουκρανική αγορά, ενώ τώρα έχουμε 
παρουσία σε 10 χώρες και κατέχουμε 
εννέα άδειες τυχερού παιχνιδιού σε έξι 
διαφορετικές δικαιοδοσίες σε τέσσερις 
ηπείρους.Έχουμε μετατραπεί από έναν 
bookmaker με φυσικά καταστήματα σε 
μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατ-
φόρμα αθλητικών στοιχημάτων που 
διαθέτει πάνω από 2,6 εκατομμύρια 
πελάτες. Η Parimatch απασχολεί πλέον 
περισσότερους από 2.500 υπαλλήλους 
και θεωρείται εργοδότης προτίμησης 
για άτομα με γνώσεις τεχνολογίας στην 
CIS και όχι μόνο.

Οι υπηρεσίες 
που προσφέρει
Η Parimatch είναι μια διεθνής μάρκα 
στοιχημάτων που προσφέρει απρό-
σκοπτη ψυχαγωγία που τροφοδοτείται 
από την τεχνολογία και την καινοτομία. 
Μια συνέργεια της τεχνολογίας, των 
επιχειρήσεων και του αθλητισμού, η 
Parimatch δημιουργεί τεχνολογικές 
λύσεις για τη βιομηχανία τυχερών 
παιχνιδιών και ψυχαγωγίας, παρέχο-
ντας στους πελάτες προϊόντα στοιχη-
μάτων υψηλής ποιότητας και εμπειρίες 
παιχνιδιού.

Τα πιο σημαντικά έργα
της εταιρείας 
Στις αρχές του 2020, ο CEO της 
Parimatch, Sergey Portnov, αναγνώρι-
σε τη σημασία της τεχνολογίας αιχμής 
για τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών 
και έκανε την τολμηρή απόφαση να 
στραφεί η Parimatch από μια εταιρεία 
στοιχημάτων σε μια επιχείρηση τεχνο-

στην επιθετική στρατηγική μάρκετινγκ, 
προσλαμβάνοντας πρεσβευτές μάρκας 
που ενσωματώνουν το πνεύμα μάχης 
της μάρκας και την αποστολή να αγω-
νίζονται για το μεγαλείο, όπως οι Conor 
McGregor, Mike Tyson και οι αδελφές 
Shevchenko. Φέτος, η Parimatch ει-
σήλθε στη διεθνή αγορά χορηγιών πο-
δοσφαίρου, υπογράφοντας συμφωνίες 
με τις ομάδες Premiership Leicester 
City και Everton, καθώς και τον διεθνή 
γίγαντα Juventus και το ισπανικό ποδο-
σφαιρικό πρωτάθλημα La Liga.

Έτος ορόσημο το 2020 
Το 2020 ήταν ένα ιδιαίτερο έτος 

ΠαρΟυΣΙαΣΗ PARIMATCH

λογίας στοιχημάτων με καινοτομία και 
ψηφιακό μετασχηματισμό.
αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
της Parimatch Tech, ενός κόμβου R&D 
με μια ομάδα περισσότερων από 1.000 
ειδικών τεχνολογίας που συγκεντρώ-
νουν την τεχνογνωσία της εταιρείας 
στην τεχνολογία, το μάρκετινγκ και τα 
στοιχήματα για την ανάπτυξη προϊόντων 
στοιχημάτων υψηλής ποιότητας και την 
προώθηση της καινοτομίας στη βιομη-
χανία τυχερών παιχνιδιών. Η Parimatch 
Tech αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως μία 
από τις κορυφαίες 50 εταιρείες πληρο-
φορικής στην Ουκρανία.
Η Parimatch δίνει επίσης σημασία 
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ορόσημο για την Parimatch, όχι μόνο 
με τη δημιουργία της Parimatch Tech, 
αλλά και επειδή η εγχώρια αγορά της 
Parimatch στην Ουκρανία εισέρχεται 
σε μια νέα προσέγγιση με τη νομιμο-
ποίηση και τη ρύθμιση της βιομηχανίας 
στοιχημάτων. Καθόλη τη διαδικασία 
της νομοθεσίας, η Parimatch συμμε-
τείχε στη συζήτηση και είχε δικαίωμα 
«φωνής» στο τραπέζι για να κάνει τα 
στοιχήματα στην Ουκρανία δίκαια και 
διαφανή τόσο για τους πελάτες όσο και 
για τους χειριστές.

Το όραμα της Parimatch
Το όραμα της Parimatch είναι να επι-
τύχει να είναι μια κορυφαία, παγκόσμια 
ψηφιακή επιχείρηση γνωστή για τη 
δημιουργία νέων και απαράμιλλων 
εμπειριών.
Η Parimatch αντιστοιχεί σε ένα σύνολο 
βασικών αρχών που υπογραμμίζουν 
όλα όσα κάνουμε. Πιστεύουμε στο να 
είμαστε γενναίοι και να είμαστε έτοιμοι 
να αναλάβουμε κινδύνους, αλλά επίσης 
να αναλαμβάνουμε την ευθύνη και να 
είμαστε σε θέση να προσαρμοστού-
με στις αλλαγές και να ξεπεράσουμε 
τα εμπόδια στο δρόμο ενός τελικού 
στόχου. Η κοινότητα της Parimatch 
βασίζεται στις αρχές της εμπιστοσύνης 
και της ομαδικής εργασίας. Είμαστε 
μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση, 
γι ‘αυτό δημιουργήσαμε το Parimatch 
Foundation το 2018. Παρέχουμε ένα 
μέσο για την εξασφάλιση της υγείας και 
της ευημερίας στην κοινότητα, μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμ-
μετοχής των παιδιών σε αθλητικές δρα-
στηριότητες, για να τους βοηθήσουμε 

να μεγαλώσουν με αυτοπεποίθηση και 
να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότη-
τές τους.

Οι επόμενοι στόχοι
Στην Parimatch, πιστεύουμε πραγμα-
τικά ότι η αποτελεσματική τεχνολογία 
είναι ο καταλύτης για μια απολαυστική 
εμπειρία στοιχημάτων και η παροχή 
απρόσκοπτης βελτιστοποίησης για 
κινητά, επιτραπέζιους υπολογιστές 
και εφαρμογές είναι το κλειδί για να 
διατηρήσουμε τους πελάτες μας ευχα-
ριστημένους. Είμαστε καθοδηγημένοι 
από την καινοτομία και την επιθυμία 
να δημιουργήσουμε τις πιο συναρ-

Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 365, 
3ος όροφος 3107 Λεμεσός, T: 25360871

https://parimatch.com.cy/
Linkedin: Parimatch Cyprus

Linkedin: Parimatch
Facebook: Parimatch Cyprus

Facebook: Parimatch
Instagram: parimatchcyprus

Instagram: Parimatch

Sergey Portnov, Ceo: Η ομάδα δια-
χείρισης της Parimatch έχει ως επικεφαλής 
τον Sergey Portnov, ο οποίος εντάχθηκε στην 
Parimatch το 2015 και αναδιάρθρωσε την 
επιχείρηση ώστε να καταφέρει να καταστεί ο 
διεθνής διαδικτυακός φορέας που είναι σή-
μερα. Ο Portnov, που ανακηρύχθηκε ηγέτης 
της χρονιάς της SBC το 2018, οραματίζεται 
τις τεχνολογικές δυνατότητες της Parimatch. 
Υπό την ηγεσία του, η Parimatch έχει γίνει 
μια ενωμένη ομάδα με κοινές αξίες συνοχής, 
ακεραιότητας και ευθύνης.

MakSyM LiaShko, Partner και 
LegaL DireCtor: Ο Maksym έχει την 
ευθύνη για τις νομικές, οικονομικές και 
επικοινωνιακές λειτουργίες της Parimatch. 
Έχει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας σε M&A, 
το δίκαιο του ανταγωνισμού, τη φορολογική 
βελτιστοποίηση, τη νομική και επιχειρηματι-
κή συμβουλευτική και έχει τεράστια εμπειρία 
συνεργασίας με διαδικτυακές επιχειρήσεις.

katerina BiLoruSka, Partner και 
ChairwoMan ΤΟυ PariMatCh 
FounDation: Η Κατερίνα είναι υπεύθυνη 
για τις κύριες δραστηριότητες της επιχείρη-
σης και ηγείται των πρωτοβουλιών ΕΚΕ του 
Parimatch Foundation, που προωθούν την 
υγεία και την ευημερία της κοινότητας μέσω 
της εκπαίδευσης και της συμμετοχής των 
παιδιών στον αθλητισμό, παρέχοντας παράλ-
ληλα ίσες ευκαιρίες για όλους.

roMan Syrotian, DePuty Ceo: Ο 
Roman επιβλέπει τα τμήματα μάρκετινγκ, 
εμπορίου και προϊόντων, και είναι επικε-
φαλής του τμήματος PMLAB και R & D της 
Parimatch. O Roman είναι υπεύθυνος για 
την ανάπτυξη των προϊόντων και το έγκαιρο 
λανσάρισμα τους στην αγορά, διασφαλίζοντας 
την ομαδική συνεργασία και την έγκαιρη 
παράδοση των προϊόντων σύμφωνα με τις 
επιχειρηματικές ανάγκες.

anna Motruk, CFo: Η Άννa είναι υπεύ-
θυνη να διασφαλίζει ότι η χρηματοοικονομι-
κή λειτουργία της Parimatch μπορεί να αντα-
ποκριθεί και να προσαρμοστεί στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον 
μιας επιχείρησης υψηλής ανάπτυξης. Συντο-
νίζει επίσης τις χρηματοοικονομικές ομάδες 
της Parimatch που βρίσκονται στις διάφορες 
γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποι-
είται η Parimatch. Η Άννα συνεργάζεται με 
εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές της 
Parimatch, διαχειρίζεται τον ισολογισμό και 
τον φορολογικό σχεδιασμό της εταιρείας και 
έχει συμβουλευτικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
δομής της εταιρείας.

ΣΤέλιΟΣ έλέυθέριΟυ, Ceo ΤηΣ 
PariMatCh CyPruS: Eίναι υπεύθυνος 
των δραστηριοτήτων της Parimatch στην 
Κύπρο και τη συνεργασία με εξωτερικούς 
συνεργάτες. Έχει βοηθήσει στην καθιέρωση 
της Parimatch στη ρυθμιζόμενη Κυπριακή 
αγορά στοιχημάτων και την αδειοδότησή της 
για διαδικτυακό στοίχημα από την Εθνική 
Αρχή Στοιχημάτων και επικεντρώνεται στην 
περαιτέρω ανάπτυξη της Parimatch στην 
Κύπρο.

Μαριαννα ΧαΤζηανΤωνιΟυ, 
grouP hr DireCtor: Eίναι υπεύθυνη 
για την ανάπτυξη και εφαρμογή όλων των 
πολιτικών και διαδικασιών Διαχείρισης Αν-
θρώπινου Δυναμικού. Συνεργάζεται στενά με 
όλα τα τμήματα συμβουλεύοντας και υποστη-
ρίζοντας τους υπαλλήλους και τη διοίκηση σε 
όλα τα θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπι-
νο δυναμικό. Δεδομένου ότι η Parimatch έχει 
ιδρυθεί στην Κύπρο, οφείλει να συμμορ-
φώνεται με όλη την τοπική και ευρωπαϊκή 
εργατική νομοθεσία. Το 2019 η Parimatch 
έλαβε το βραβείο “Best Workplace” στα IN 
Business Awards στην Κύπρο.

παστικές εμπειρίες του χρήστη μέσω 
εξελιγμένων τεχνολογιών σχεδίασης. 
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτού είναι 
το ζωντανό καζίνο στούντιο UFC, σε 
συνεργασία με το Evolution Gaming. 
Μέσω αυτής της πλατφόρμας, μπο-
ρούμε να προσφέρουμε στους πελάτες 
τη μοναδική ευκαιρία να αισθανθούν 
σαν μαχητές MMA στην μάχη, καθώς οι 
γωνίες της κάμερας υπαγορεύονται από 
την κατάσταση του παιχνιδιού και οι 
ίδιοι οι έμποροι συμμετέχουν ζωντανά 
με σχόλια καθώς διαδραματίζονται τα 
γεγονότα, προσφέροντας στους πελάτες 
μας μια συναρπαστική εμπειρία στο 
οκτάγωνο.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PARIMATCH

Στόχος
η εισχώρηση 
της Parimatch 
στον ευρύτερο 
χώρο 
της ψυχαγωγίας
«Είμαί βΕβαίος οτί θα γίνουμΕ μία απο τίς λίγΕς Εταί-
ρΕίΕς ςτοίχηματων που θα Είςχωρηςουν ςΕ αυτον τον 
τΕχνολογίκο χωρο». Sergey Portnov, Ceo της ParimatCh

Με το βλέμμα στραμμένο στο 
μέλλον και παρά το γεγονός 
ότι νιώθει περήφανος για 

όλα όσα έχει επιτύχει μέχρι στιγμής η 
Parimatch, ο CEO της εταιρείας Sergey 
Portnov, έθεσε ως στόχο την ενίσχυση 
της ως εταιρεία τεχνολογίας, όχι μόνο 
στον κλάδο των στοιχημάτων, αλλά και 
στον ευρύτερο χώρο της ψυχαγωγίας. 
Σε συνέντευξή του στο ένθετο «MARKET 
LEADERS 2020», δήλωσε με βεβαιό-
τητα ότι η Parimatch θα γίνει μία από 
τις λίγες εταιρείες στοιχημάτων που θα 
εισχωρήσει και σε αυτό τον τεχνολο-
γικό χώρο. Άλλωστε, όπως ανέφερε, 
η εταιρεία έχει τη φήμη ότι είναι “early 
adopter”, καθώς άνοιξε το πρώτο 
κατάστημα στοιχημάτων στην Ουκρανία 
και ξεκίνησε την πρώτη διαδικτυακή 
ιστοσελίδα στοιχημάτων στην περιοχή 
της CIS. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προ-
κλήσεις που κληθήκατε να αντι-
μετωπίσετε μετά την έξαρση της 
πανδημίας του COVID-19; 
Βασίζομαι στην ευέλικτη σκέψη και 
ακολουθώ μια προσαρμόσιμη προσέγ-
γιση για να διασφαλίσω ότι όχι μόνο η 
Parimatch θα επιβιώσει στον COVID-
19, αλλά θα συνεχίσει να ευδοκιμεί. 
Όπως όλοι στον κλάδο, μας χτύπησε 

σκληρά το γεγονός ότι σχεδόν κανένα 
ζωντανό άθλημα δεν έπαιζε οπουδήπο-
τε στον κόσμο. Υπήρξε επίσης ανησυχία 
σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτι-
μίες και την υποτίμηση των τοπικών 
νομισμάτων, κάτι ζωτικό για μια διεθνή 
επιχείρηση όπως η Parimatch.
Η Parimatch είναι μια επιχείρηση 
ανθρώπων, οπότε μία από τις πρώτες 
προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν 
να διασφαλίσουμε ότι ολόκληρο το 
εργατικό δυναμικό μας θα μπορούσε 
να εργαστεί σε ένα περιβάλλον όπου 
ένιωθαν ασφαλείς και συνδεδεμένοι με 
τους συναδέλφους τους, παρόλο που 
δεν είδαν ο ένας τον άλλον για εβδομά-
δες και καθώς μερικοί ήταν σε ατομική 
απομόνωση. 

Πώς κατάφερε η εταιρεία να αντι-
μετωπίσει αυτές τις προκλήσεις;
Μια κρίση δίνει σε μια επιχείρηση την 
ευκαιρία να καινοτομήσει και ευτυχώς 
για μας η καινοτομία βρίσκεται στο DNA 
μας. 
Πηγαίνοντας στην κρίση, ήμασταν ήδη 
από τις λίγες εταιρείες στοιχημάτων 
που είχαν μετατοπίσει μεγάλο μέρος 
της εστίασής μας σε esports, κάτι που 
πολλοί φίλαθλοι στράφηκαν καθώς τα 
παραδοσιακά αθλητικά αγωνίσματα 
ακυρώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι τα esports αυξή-
θηκαν σε δημοτικότητα ως αποτέλεσμα 
του COVID-19 και ποιος ξέρει, ίσως 
μια μέρα τα esports θα είναι εξίσου ή 
ακόμη πιο δημοφιλή με τα παραδοσια-
κά αθλήματα. Η πανδημία έδειξε πόσο 
προσαρμόσιμη είναι μια επιχείρηση 
όπως η Parimatch - οι υπάλληλοί 
μας τώρα αισθάνονται πιο κοντά από 
ποτέ. Θα μπορούσα να δω τα οφέλη 
που μπορεί να αποφέρει η κοινωνική 
απόσταση στην επιχείρηση - όπως 
περισσότερες ευκαιρίες για εκπαί-
δευση και ομαδικές αλληλεπιδράσεις, 
διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι θα 
μπορούσαν να διατηρούν μια ισορροπία 
μεταξύ εταιρικών και προσωπικών στό-
χων, ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπιζαν τη 
δύσκολη κατάσταση της απομόνωσης.
Η πανδημία σήμαινε επίσης ότι έπρεπε 
να ξανασκεφτούμε πλήρως το συνέδριο 
των εργαζομένων μας στο PM: GΟ. 
Συνήθως είναι μια ευκαιρία για τους 
εργαζομένους να έρθουν κοντά να 
εργαστούν, και να διασκεδάσουν και 
φέτος πραγματοποιήσαμε το όλο συνέ-
δριο σε διαδικτυακή μορφή. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία του, το PM: GO ήταν 
διαθέσιμο για προβολή από εξωτερικό 
κοινό, παρέχοντας ένα παράθυρο στην 
Parimatch και τη βιομηχανία στοιχημά-
των για όποιον τον ενδιέφερε.
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στικότητα και η ευελιξία θα καθορίσουν 
ποιος θα επιβιώσει από αυτήν την άνευ 
προηγουμένου παγκόσμια κρίση.
Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι 
ότι η βιομηχανία στοιχημάτων πρέπει 
να εξελιχθεί για να ανταποκριθεί στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες επιθυμίες 
και προσδοκίες των καταναλωτών. 
Οι άνθρωποι θέλουν συνεχώς τα 
πράγματα γρηγορότερα και θέλουν να 
μπορούν να σχετίζονται με τις μάρκες 
που επιλέγουν να ενσωματώσουν στη 
ζωή τους. Είτε πρόκειται για τεχνολογία 
blockchain ή εικονική πραγματικότητα, 
είτε υπογράφοντας νέες συμφωνίες 
συνεργασίας με εμβληματικά αθλητικά 
αστέρια, έχουμε πάντα το βλέμμα μας 
στις επιρροές που διαμορφώνουν τη 
βιομηχανία και τον κόσμο στον οποίο 
ζούμε.

Ποιες είναι οι προοπτικές που 
βλέπετε στον ορίζοντα για την 
εταιρεία;
Όλες οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο 
έχουν πληγεί από αυτήν την πανδημία, 
αλλά πιστεύω ότι η Parimatch θα βγει 
από την κρίση ισχυρότερη, καθώς προ-
σαρμοζόμαστε και βρίσκουμε νέους και 
καινοτόμους τρόπους λειτουργίας.
Ενώ η πανδημία καθιστά δύσκολο τον 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, βραχυπρό-
θεσμα συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε 
έναν οδικό χάρτη για το μέλλον, ο 
οποίος μας βοηθάει να επιτύχουμε 
τους στόχους μας παρά την τρέχουσα 

Το επίκεντρό μας είναι 
να οικοδομήσουμε την 
μάρκα Parimatch Tech 
και να δημιουργήσουμε 
τις πιο συναρπαστικές 
και καινοτόμες λύσεις 

στον χώρο των τυχερών 
παιχνιδιών.

παγκόσμια αβεβαιότητα. Το επίκεντρό 
μας είναι να οικοδομήσουμε την μάρκα 
Parimatch Tech και να δημιουργήσουμε 
τις πιο συναρπαστικές και καινοτό-
μες λύσεις στον χώρο των τυχερών 
παιχνιδιών.

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας 
πλεονέκτημα; Ποια ήταν τα χαρα-
κτηριστικά που σας διαφοροποίη-
σαν ώστε ο οργανισμός να μπορεί 
να βιώσει τέτοια επιτυχία;
Είμαστε καθοδηγημένοι από την τεχνο-
λογία και την καινοτομία που βασίζο-
νται σε δεδομένα, που μας φέρνουν 
συνεχώς μπροστά από την καμπύλη 
- είτε μέσω της προσφοράς προϊόντων 
μας, βελτιώνοντας την διαδικτυακή μας 
πλατφόρμα με τις τελευταίες τεχνολο-
γίες, είτε εισερχόμενοι σε αναπτυσσό-
μενες αγορές. Αυτή η προσέγγιση μας 
έχει δείξει να αναπτύξουμε τη δική μας 
εσωτερική πλατφόρμα στοιχημάτων, 
η οποία μας επιτρέπει να δοκιμάζουμε 
γρήγορα τα νέα προϊόντα μας, κάτι που 
είναι αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας 
οποιασδήποτε υπηρεσίας ψυχαγωγίας.
Πολλές από τις αποφάσεις που λαμβά-
νουμε βασίζονται σε αλγόριθμους μηχα-
νικής μάθησης, η συλλογή δεδομένων 
από τους πελάτες μας ενισχύει τους 
προηγμένους αναλυτικούς και αλγορίθ-
μους AI που ενισχύουν τον αυτοματισμό 
και επιτρέπει μια εξατομικευμένη εμπει-
ρία για τους πελάτες μας, κάτι που είναι 
κρίσιμο για τη διατήρηση των πελατών 
καθώς οι πελάτες αναζητούν όλο και 
περισσότερο μια εξατομικευμένη και 
προσαρμοσμένη εμπειρία παιχνιδιού. 
Πιστεύω ότι ο πειραματισμός, η συνεχής 
βελτίωση και η ευελιξία είναι κλειδιά 
για την επιτυχία μας. Έχουμε τη φήμη 
ότι είμαστε “early adopters” - ανοίξαμε 
το πρώτο κατάστημα στοιχημάτων στην 
Ουκρανία και ξεκινήσαμε την πρώτη 
διαδικτυακή ιστοσελίδα στοιχημάτων 
στην περιοχή της CIS.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια 
της Parimatch;
Είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα έχει 
επιτύχει μέχρι στιγμής η Parimatch, 
αλλά πάντα έχω το βλέμμα μου για το 
μέλλον. Η κύρια προτεραιότητά μου εί-
ναι η ενίσχυση της θέσης της Parimatch 
ως εταιρείας τεχνολογίας και όχι μόνο 
στον κλάδο των στοιχημάτων, αλλά και 
στον ευρύτερο χώρο ψυχαγωγίας. Είμαι 
βέβαιος ότι θα γίνουμε μία από τις λίγες 
εταιρείες στοιχημάτων που θα εισχωρή-
σουν σε αυτόν τον τεχνολογικό χώρο.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
τον τομέα στον οποίο δραστηριο-
ποιείστε για το νέο έτος 2021;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βιομηχανία 
μας θα αλλάξει, αλλά είναι δύσκολο 
να προβλέψουμε πώς θα μοιάζει ο 
κόσμος σε ένα μήνα, πόσο μάλλον σε 
ένα χρόνο. Ένα πράγμα που σίγουρα 
είναι αναμφίβολο είναι ότι η προσαρμο-



40 MARKET LEADERS

Παρουσίαση UCLAn CypRUS

Το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου
Με όραΜα την πρόσφόρα πόιότικα ανώτερησ εκπαιδευσησ δρώντασ παραγώγικα και ανταγώνιστικα σε 
τόπικό και διεθνεσ πλαισιό, τό πανεπιστηΜιό UCLan CyprUs λειτόυργει στη χώρα Μασ από τό 2012 κατώ 
από την ακαδηΜαϊκη όΜπρελα ενόσ από τα πιό αξιόλόγα δηΜόσια πανεπιστηΜια τόυ ηνώΜενόυ Βασιλειόυ

Tο Πανεπιστήμιο Central 
Lancashire Cyprus (UCLan 
Cyprus) λειτουργεί στην 

Κύπρο από το 2012 και είναι πλήρως 
αδειοδοτημένο από το υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, 
καθώς και από τον Φορέα Διασφάλισης 
Ποιότητας της αγγλίας (QAA). 
Bρίσκεται κάτω από την ακαδημαϊκή 
ομπρέλα του University of Central 
Lancashire (UCLan), ένα από τα πιο 
αξιόλογα Δημόσια Πανεπιστήμια του 
ηνωμένου Βασιλείου με περισσότερα 
από 190 χρόνια ιστορίας και το οποίο 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 801-1000 
καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, 
σύμφωνα με τη διεθνή λίστα κατάταξης 
Πανεπιστημίων Times Higher Education 
World University Rankings 2021. 
Το Πανεπιστήμιο Central Lancashire 
Cyprus (UCLan Cyprus) αριθμεί 
πέραν των 200 ατόμων (διοικητικό, 

ακαδημαϊκό προσωπικό) και 
συγκεντρώνει φοιτητές από 45 
διαφορετικές χώρες (ρωσία, Κίνα, 
ουκρανία, Ελλάδα, ίορδανία, Λίβανος). 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 
Τo Πανεπιστήμιο Central Lancashire 
Cyprus (UCLan Cyprus) προσφέρει 
άριστη Κυπριακή-Βρετανική ανώτατη 
εκπαίδευση, σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό 
αλλά και ερευνητικό επίπεδο. 
αποτελείται από τη σχολή Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, τη Νομική σχολή και τη 
σχολή Επιστημών. οι απόφοιτοι του 
Βρετανικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
έχουν το μοναδικό πλεονέκτημα 
απόκτησης δύο πτυχίων παγκόσμιας 
κλάσης, από το Πανεπιστήμιο Central 
Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) 
και από το UCLan UK. αξιόλογο 
είναι το έργο του Πανεπιστημίου σε 
ερευνά, με την ανάπτυξη αυτόνομων 
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πρωτοποριακών ερευνητικών κέντρων:  
CEDAR, ΙnSPIRE και ICLAIM.

Ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα 
• Πτυχίο Παγκόσμιας Κλάσης: 
Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Central 
Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus) και 
από το UCLan UK
• Βρετανικό Μοντέλο Εκπαίδευσης στην 
Κύπρο, (εξοικονόμηση μέχρι και 60% 
σε κόστος σπουδών και διαμονής)
• Διεθνείς διακρίσεις προγραμμάτων
• Δυναμική εφαρμογή των 
προγραμμάτων στον κόσμο των 
επιχειρήσεων 
• Μοναδική Φοιτητική Εμπειρία
• Άριστο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
• Υπερσύγχρονη Πανεπιστημιούπολη 
• Τεχνολογία αιχμής στην υποδομή του 
Πανεπιστημίου
• Υψηλός βαθμός ικανοποίησης 
φοιτητών
• Εξαιρετικές προοπτικές 
επαγγελματικής ανέλιξης.

Σημαντικοί σταθμοί 
• Διεθνείς μοναδικές διακρίσεις στα 
προγράμματα σπουδών από:
α) Tο British Psychology Society (BPS)
β) Tο British Computing Society (BCS)
γ) Το SAS Joint Certificate in Business 
Intelligence and Data Mining. 
• Συνεργασία με το σώμα του 
Παγκόσμιου Φορέα για Επαγγελματίες 
Λογιστές ACCA (Association of 
Chartered Certified Accountants). 

• To πτυχίο Νομικής αποτελεί το 
μοναδικό πτυχίο Νομικής στην Κύπρο 
με διπλή αναγνώριση από τη Νομική 
Ρυθμιστική Αρχή και Συμβούλιο Αγγλίας 
και Ουαλίας (Solicitors Regulation 
Authority and Bar Standards Board of 
England and Wales) και από το Νομικό 
Συμβούλιο Κύπρου.
• Βραβείο "Most InAVative Education 
Facility", InAVation Awards (2013).
• Πιστοποίηση Εργοδότης Ισότητας, από 
Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης (2017).
"Best Workplace Award in Higher 
Education", Education Leaders Awards 
(2018). 
• Διοργάνωση της πρώτης εκδήλωσης 
Model United Nations (MUN) από τη 
Νομική Σχολή σε συνεργασία με το 
United Nations Association of Cyprus. 

Το όραμά μας 
Το όραμα του Βρετανικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι η 
προσφορά ποιοτικά ανώτερης 
εκπαίδευσης δρώντας παραγωγικά 
και ανταγωνιστικά σε τοπικό και 
διεθνές πλαίσιο. Η προαγωγή της 
έρευνας και καινοτομίας, προσδιορίζει 
τη δέσμευση του Πανεπιστημίου σε 
κοινωνικοοικονομική και επιστημονική 
ανάπτυξη. Υποστηρίζει την εκπαιδευτική 
ευκαιρία για όλους, προωθώντας 
την πρόοδο, την προστασία των 
δικαιωμάτων και της ελευθερίας του 
λόγου, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των ατόμων, τον 
σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη 

12-14 University Avenue Πύλα, Λάρνακα 
T: +357 24694000, F: + 357 24812120 

Email:info@uclancyprus.ac.cy
www.uclancyprus.ac.cy

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 
ΦλώροΣ ΒώνιΑΤηΣ, CEO και Πρόεδρος 
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
λιΤΣΑ λουκΑ, Chief Operating Officer 
κΑθηγηΤηΣ ΠΑνικκοΣ 
ΠουΤζιουρη, Πρύτανης 
κΑθ. Ειρηνη ΠολυκΑρΠου, 
κοσμήτορας Σχολής Επιστημών         
κΑθ. STEPHANIE LAULHE SHAELOU, 
κοσμήτορας  νομικής Σχολής                               
Δρ λουκΑΣ γλυΠΤηΣ, κοσμήτορας
Σχολής Διοίκησης & Επιχειρήσεων
ΧρηΣΤοΣ ΕλΕυθΕριου, 
Chief Financial Officer 
γΕώργιΑ κυριΑκου, 
Human Resource Manager 
κοΣΜινΑ θΕοΔουλου, Academic 
and Quality Assurance Coordinator 
Ειρηνη γΕώργιου, 
Corporate Development Manager

δράση σε ένα συλλογικό περιβάλλον 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Επόμενοι στόχοι
Τροχοδρομείται η περαιτέρω ανάπτυξη 
συμμαχιών με σημαντικούς εταίρους 
από Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία. 
Η επέκταση του δικτύου της φοιτητικής 
κοινότητας του Πανεπιστημίου από 
Κύπρο και εξωτερικό, η ανάπτυξη 
καινούριων προγραμμάτων και 
προσθήκη νέων σχολών στη βάση 
των αναγκών της οικονομίας, 
αποτελούν βασικές προτεραιότητες 
του Πανεπιστημίου όσο και η σύναψη 
μνημονίων με οργανισμούς και 
επιχειρήσεις.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ UCLAN CYPRUS

Αυθεντικό μοντέλο 
βρετανικής 
εκπαίδευσης μόνο 
στο Πανεπιστήμιο 
UCLan Cyprus
Το ΠανεΠισΤήμιο ειναι Το μονο σΤήν ΚύΠρο Το οΠοιο 
Προσφερει δύο ΠΤύχια, ενα αΠο Το ΠανεΠισΤήμιο 
Central lanCashire Cyprus (uClan Cyprus) Και ενα 
αΠο Το university of Central lanCashire (uClan) 
ήνωμενού Βασιλειού. 

Μοναδικό στο είδος του, 
το Πανεπιστήμιο Central 
Lancashire Cyprus (UCLan 

Cyprus), συνεχίζει να παρέχει ένα 
αυθεντικό μοντέλο Βρετανικής 
εκπαίδευσης, παρέχοντας δύο πτυχία 
στους φοιτητές του, ένα από το 
Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και ένα από 
το University of Central Lancashire 
(UCLan). Παρά τις προκλήσεις που 
επέφερε η έξαρση της πανδημίας του 
Covid-19, το Πανεπιστήμιο δηλώνει 
έτοιμο να ανταποκριθεί σε αυτές, 
χωρίς να βάζει σε παύση τους στόχους 
του για το άμεσο μέλλον. o Φλώρος 
Βωνιάτης, CEo και Πρόεδρος του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Central 
Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus), σε 
συνέντευξή του στο ένθετο "MARKET 
LEAdERS 2020", εξηγεί πώς επηρέασε 
η πανδημία το Πανεπιστήμιο, μιλά για 
τις προοπτικές εξέλιξης, ανάπτυξης 
και επέκτασης του Πανεπιστημίου 
σε πολλά επίπεδα και καταγράφει τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που 
βοήθησαν το Πανεπιστήμιο UCLan 
Cyprus να ξεχωρίσει ανάμεσα στα άλλα 
ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα μας. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να 
αντιμετωπίσετε μετά την έξαρση 
της πανδημίας του COVID-19;

Να μεταβούμε πλήρως σε εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και λειτουργία 
είναι κάτι που δεν είναι πρόκληση 
πλέον για εμάς. Αυτό το υλοποιήσαμε 
με απόλυτη επιτυχία στο πρόσφατο 
παρελθόν. Αδιαμφησβήτητα όμως, η 
φοιτητική ζωή και εμπειρία σίγουρα 
δεν είναι μόνο η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. 
Με τα σημερινά δεδομένα 
της πανδημίας, θα έλεγα ότι η 
σημαντικότερη πρόκληση για εμάς, 
είναι να συνεχίσουμε να λειτουργούμε 
όσο το δυνατό πιο «φυσιολογικά», 
ώστε να διατηρηθεί η παραδοσιακή 
πανεπιστημιακή διδασκαλία και 
εμπειρία προς όφελος των φοιτητών 
μας, αφού αυτό κατέδειξε και 
έρευνα που πραγματοποιήσαμε για 
τους φοιτητές μας. Πρέπει να γίνει 
σεβαστή η επιθυμία τους να βιώσουν 
και αυτοί τη μοναδική εμπειρία που 
προσφέρει η φοιτητική ζωή. Για να το 
πετύχουμε αυτό, θα πρέπει όλοι μας 
πλέον να ζούμε και να εργαζόμαστε, 
ακολουθώντας αυστηρά τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας, 
αφού πρώτιστο μέλημά μας είναι η 
προστασία της υγείας της κοινότητας 
του Πανεπιστημίου μας. Γι’ αυτό 
και τους τελευταίους μήνες έγιναν 
πολλές προετοιμασίες και σκληρή 
δουλειά για να είμαστε σε θέση να 

υποδεχτούμε χωρίς προβλήματα τους 
φοιτητές μας για τη νέα ακαδημαϊκή 
χρονιά. Πιστεύουμε ότι είμαστε 
πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις 
οποιοσδήποτε νέες προκλήσεις που 
μπορεί να παρουσιαστούν συνέπεια της 
πανδημίας.   

Πώς κατάφερε το Πανεπιστήμιο 
να ανταποκριθεί σε αυτές τις 
προκλήσεις; 
Άμεσα και με υπευθυνότητα, 
ενεργοποιήθηκε ένα από τα πιο 
ολοκληρωμένα πλάνα Ασφάλειας και 
Υγείας σε επίπεδο οργανισμού, το 
οποίο τηρούμε και αναπροσαρμόζουμε 
στη βάση των δεδομένων που 
παρουσιάζονται. Με σύμμαχο την 
άριστη τεχνολογική επάρκεια και 
υποδομή του Πανεπιστημίου, με 
σύγχρονα μοντέλα τηλεκπαίδευσης 
συνεχίστηκε η διδασκαλία χωρίς 
οποιαδήποτε διακοπή και αρνητικό 
αντίκτυπο για τις σπουδές των 
φοιτητών μας και η τηλεργασία για 
το επαγγελματικό μας προσωπικό. 
Πρώτο εξάλλου, το Πανεπιστήμιο 
Central Lancashire Cyprus (UCLan 
Cyprus), μία εβδομάδα πριν τις 
σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου 
Υγείας για αναστολή λειτουργίας των 
τριτοβάθμιων ιδρυμάτων είχε ξεκινήσει 
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 
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διοικητική λειτουργία για προληπτικούς 
λόγους.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας 
για την πορεία του τομέα της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης για το νέο 
έτος 2021; 
Είναι δύσκολο να εκφράσω σήμερα 
κάποια εκτίμηση αφού λόγω της 
πανδημίας τα δεδομένα έχουν αλλάξει 
και αλλάζουν συνεχώς σε καθημερινή 
βάση. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει ένα 
θετικό πρόσημο σε σχέση με το 2020. 
Σίγουρα τα δεδομένα θα είναι πολύ πιο 
ενθαρρυντικά για όλους εάν βρεθεί 
το εμβόλιο. Πρέπει να υπάρχει θετική 
σκέψη. 

Τι προοπτικές υπάρχουν στον 
ορίζοντα για το Βρετανικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και ποια 
είναι τα μελλοντικά σας σχέδια; 
Υπάρχουν σχέδια που ήδη υλοποιούνται 
και αφορούν προοπτικές εξέλιξης, 
ανάπτυξης και επέκτασης σε πολλά 
επίπεδα. Η μεθοδικότητα με την οποία 
έχουμε αναπτύξει την κοινότητα των 
Κύπριων και διεθνών Ακαδημαϊκών 
και φοιτητών μας είναι η βάση μας για 
υλοποίηση αυτών των προοπτικών. 
Αυξανόμαστε σταθερά σε αριθμούς 
φοιτητών και αναπτύσσουμε νέα, 
καινοτόμα προγράμματα σπουδών 
σε τομείς οι οποίοι αφουγκράζονται 

Η σημαντικότερη 
πρόκληση για εμάς, 

είναι να συνεχίσουμε 
να λειτουργούμε όσο το 

δυνατό πιο «φυσιολογικά», 
ώστε να διατηρηθεί 

η παραδοσιακή 
πανεπιστημιακή 

διδασκαλία και εμπειρία 
προς όφελος των 

φοιτητών μας, αφού αυτό 
κατέδειξε και έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε για 
τους φοιτητές μας.

πραγματικά τις ανάγκες της 
αγοράς. Οι προσπάθειες σε επίπεδο 
ανάπτυξης στρατηγικών συμμαχιών 
με Ακαδημαϊκούς και όχι μόνο 
εταίρους από Ευρώπη, Μέση Ανατολή 
και Ασία παραμένει πρωταρχικός 
στόχος, γεγονός που συντείνει στην 
ανάπτυξη της ακαδημαϊκής εμπειρίας 
για τους φοιτητές μας, την έρευνα και 
καινοτομία. Τα μελλοντικά σχέδια του 
Πανεπιστημίου μας είναι η επέκταση σε 
νέες σχολές και ερευνητικά κέντρα που 
θα συμβάλουν στην προσπάθεια της 
Κύπρου μας να καταταχθεί ψηλά στις 
λίστες προτίμησης ως προορισμός για 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση και έρευνα. 

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό 
σας πλεονέκτημα; Ποια ήταν 
τα χαρακτηριστικά που σας 
διαφοροποίησαν ώστε το 
Πανεπιστήμιο να γνωρίσει τέτοια 
επιτυχία;  
Το ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό προϊόν 
που προσφέρει ο Οργανισμός μας είναι 
μοναδικό και με ιδιαίτερη δυναμική, 
γεγονός που καθορίζει εξάλλου και 
την επιτυχία μας. Το Πανεπιστήμιο 
Central Lancashire Cyprus (UCLan 
Cyprus) προσφέρει το αυθεντικό 
μοντέλο Βρετανικής εκπαίδευσης 
το οποίο μπορώ να δηλώσω με 
βεβαιότητα ότι δεν προσφέρεται από 
κανένα άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. 
Το Πανεπιστήμιο, λόγω της σχέσης και 
της διασύνδεσής του σε ακαδημαϊκό 
και όχι μόνο επίπεδο με το μητρικό 
μας Πανεπιστήμιο Central Lancashire 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το μόνο 
στην Κύπρο το οποίο προσφέρει δύο 
πτυχία, ένα από το Πανεπιστήμιο 
Central Lancashire Cyprus (UCLan 
Cyprus) και ένα από το University of 
Central Lancashire (UCLan) Ηνωμένου 
Βασιλείου. Με διπλή αξιολόγηση από 
τις Αρχές Ελέγχου Ποιότητας του 
Ηνωμένου Βασιλείου και ταυτόχρονα 
από τον Φορέα Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, 
οι πιστοποιήσεις του Πανεπιστημίου 
τοποθετούν ανταγωνιστικά τους 
αποφοίτους στην αγορά εργασίας. 
Αξίζει να σημειώσουμε πως το 
Πανεπιστήμιο Central Lancashire 
συγκαταλέγεται για 6η συνεχή χρονιά 
ανάμεσα στα 801-1000 καλύτερα 
πανεπιστήμια παγκοσμίως, με τη 
λίστα να περιέχει πάνω από 1500 
πανεπιστήμια σε 93 χώρες. 





Η φαρμακοβιομΗχανια, οπως ολες, αλλωςτε, 
οι επιχειρΗςεις που ειναι ςυνυφαςμενες με τον τομεα

τΗς υγειας, κλΗθΗκε να αντιμετωπιςει τους τελευταιους
μΗνες μια δυςκολΗ δοκιμαςια εξαιτιας τΗς εξαρςΗς τΗς 

πανδΗμιας του COVID-19.  παρ’ολα αυτα, οι εταιρειες
 με ΗγετικΗ μορφΗ ςτον τομεα τους καταφεραν 

ν’ αντεπεξελθουν και να βγουν αλωβΗτες κι απο αυτΗν 
τΗν κριςΗ. τρανο παραδειγμα αποτελει Η εταιρεια που 
παρουςιαζεται ςτις ςελιδες που ακολουθουν. προκειται 

για τΗ φαρμακοβιομΗχανια που καταταςςεται
 ςτις 200 κορυφαιες εταιρειες ομοιοδραςτικων 
φαρμακων ςτον κοςμο και κατεχει το 28,9%

 των βιομΗχανικων εξαγωγων 
τΗς κυπρου. 

Φαρμακευτική 
Βιομήχανια 
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Παρουσίαση  MEDOCHEMIE

44 χρόνια φροντίζουμε για 
τον Άνθρωπο και την Υγεία
Κατατασσεται αναμεσα στισ 200 Κορυφαιεσ εταιρειεσ ομοιοδραστιΚών φαρμαΚών στον Κοσμο Και η 
φιλοσοφια τησ στηριζεται στην παροχη ποιοτιΚησ Και προσιτησ φαρμαΚευτιΚησ αγώγησ σε ολουσ 

HΦαρμακοβιομηχανία 
Medochemie ιδρύθηκε το 
1976 από τον Δρα ανδρέα 

Πίττα και η φιλοσοφία της στηρίζεται 
στην παροχή ποιοτικής και προσιτής 
φαρμακευτικής αγωγής σε όλους τους 
ανθρώπους του πλανήτη. Κατατάσσεται 
ανάμεσα στις 200 κορυφαίες εταιρεί-
ες ομοιοδραστικών φαρμάκων στον 
κόσμο, κατέχει το 28,9% των βιομη-
χανικών εξαγωγών της Κύπρου και 
εργοδοτεί 1.800 άτομα παγκοσμίως, εκ 
των οποίων το 60% είναι επιστήμονες.
 
Παραγωγική δυνατότητα
Διαθέτει δεκατρείς υπερσύγχρονες 
παραγωγικές μονάδες, οι οποίες έχουν 
σχεδιαστεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες της ορθής Παρασκευαστικής 

Πρακτικής (GMP) της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του Παγκόσμιου οργανισμού 
υγείας. οι εννέα μονάδες βρίσκονται 
στην Κύπρο, μια στην ολλανδία και 
τρεις στο Βιετνάμ, στις οποίες παρα-
σκευάζεται μια ευρεία γκάμα προϊό-
ντων πέραν των δέκα θεραπευτικών 
κατηγοριών.

Παγκόσμια δραστηριότητα
η Medochemie έχει αποκτήσει και 
διατηρεί 4.355 άδειες κυκλοφορίας πα-
γκόσμια μέσα από 630 διαφορετικούς 
συνδυασμούς προϊόντων. Διαθέτει τοπι-
κά γραφεία σε 21 χώρες και εξάγει σε 
107 χώρες, δίνοντας τη δυνατότητα σε 
περισσότερους από 300 εκατομμύρια 
ανθρώπους στον κόσμο να χρησιμοποι-
ούν τα προϊόντα της.
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Προϊόντα
Τα προϊόντα της Medochemie ταξινο-
μούνται σε 10 κύριες κατηγορίες οι 
οποίες περιλαμβάνουν: καρδιοαγγει-
ακά, αντιβιοτικά, κεντρικού νευρικού 
συστήματος, γαστρεντερολογικά, 
αντιδιαβητικά, δερματολογικά, ενδο-
κρινολογικά, αναπνευστικά, αναλγητικά 
κ.α. Επίσης παράγει και διαθέτει στην 
αγορά ένα ευρύ φάσμα συμπληρωμά-
των διατροφής υψηλής ποιότητας και 
άλλα μη συνταγογραφούμενα επώνυμα 
προϊόντα (OTC).
 
Όραμα & Στόχοι
Διαχρονικός στόχος της εταιρείας είναι 
η ανάπτυξη με μεγάλους ρυθμούς 
πράγμα το οποίο και επιτυγχάνει συ-
νεχώς στα 44 χρόνια δράσης της. Στα 
άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η αύ-
ξηση της παραγωγικής δυνατότητας και 
η  βελτίωση της επιχειρησιακής δράσης, 
όπως επίσης η ανάπτυξη ορισμένων 
νέων σημαντικών φαρμακευτικών προ-
ϊόντων και η επέκταση των εργασιών 
σε νέες χώρες.
 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο 

είναι πρωταρχικής σημασίας για τη 
Medochemie, μια εταιρεία που δεσμεύ-
εται για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, με 
σεβασμό στο οικοσύστημα. Έχοντας ως 
σύνθημα «Η ανάπτυξη έχει ανθρώπινο 
πρόσωπο» και θεωρώντας την προστα-
σία του περιβάλλοντος και την προώθη-
ση της κοινωνικής ενεργούς συμμετο-
χής ως βασικά στοιχεία της στρατηγικής 
της, η Medochemie συγκαταλέγεται στις 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις με την πιο 
έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Θέ-
τοντας ως στόχο την ενεργό συμβολή 
της, στην αντιμετώπιση μιας σειράς 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
ζητημάτων, συμμετέχει και στηρίζει οι-
κολογικές, ανθρωπιστικές, πολιτιστικές 
και αθλητικές εκδηλώσεις.
 
Διακρίσεις & Βραβεύσεις
Ως εταιρία που διαπνέεται από την 
συνεχή βελτιστοποίηση η Medochemie 
έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις και 
έχει βραβευτεί αρκετές φορές από 
κρατικούς και ιδιωτικούς εμπορικούς 
και επιστημονικούς φορείς. Κάθε βρά-
βευση είναι ξεχωριστή γιατί πίσω από 
αυτήν υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια 

η οποία βασίζεται σε σωστό σχεδιασμό, 
πάθος, αφοσίωση και υψηλό επαγγελ-
ματισμό.
 
• Κυπριακό Βραβείο Βιομηχανικών 

Εξαγωγών - 13 φορές
• Κυπριακό Βραβείο Ειδικών Εξαγωγών 

- 2 φορές
• Ειδικό βραβείο αρχιτεκτονικής για το 

εργοστάσιο ΑΖ
• Βραβείο Εξαιρετικής Επιχειρηματικής 

Επίδοσης από την Ε.Ε - 3 φορές
• Ειδική Αναγνώριση από την ανθρωπι-

στική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
(MSF) για την κοινωνική και φιλαν-
θρωπική της προσφορά το 2004

• Βραβείο Ασφάλειας Χημικών Βιομηχα-
νιών - 4 φορές

• Βραβείο Επιχειρηματικότητας 2008 - 
In Business Award 2008

• In Business Award το 2012 στην 
κατηγορία Καλύτερη Επιχείρηση

• Διάκριση «Υπόδειγμα Φαρμακοβιομη-
χανίας» από την Κυπριακή Προεδρία 
της Ε.Ε.

• Έχει διακριθεί στα βραβεία Ruban d’ 
Honneur 2013/14 και αυτό την κα-
τατάσσει στις 10 καλύτερες εταιρείες 
της Ευρώπης στον τομέα εξαγωγών

• Πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο 
“Investors in People”

• National Public Champion Κύπρου 
στα European Business Awards 
2014/15

• Βράβευση από Green-Dot Κύπρου 
2015 για την μακροχρόνια προσφορά 
στο περιβάλλον και τη διατήρηση του

• Τιμητικό Βραβείο Εξαγωγών για τις 
εταιρείες που έχουν βραβευθεί πάνω 
από 10 φορές για τις εξαγωγές τους

• Βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Πε-
ριβάλλοντος» το 2018, στα Παγκύπρια 
Περιβαλλοντικά Βραβεία για Οργανι-
σμούς και Επιχειρήσεις. 

1-10 Κωνσταντινουπόλεως 3011, Λεμεσός
Τ: +357 25 867600
Φ: +357 25 560863

www.medochemie.com





Ο τΟμέας πΟυ δέν πτΟήθήκέ Ουτέ απΟ τΟ πέραςμα τής 
πανδήμίας καί ςυνέχίζέί να κρατα ςτΟυς ώμΟυς τΟυ τα 

θέμέλία τής ΟίκΟνΟμίας. ΟςΟ κί αν ταλαίπώρήθήκαν απΟ 
τα πέρίΟρίςτίκα μέτρα πΟυ τέθήκαν γία τήν πρΟςταςία τής 
δήμΟςίας υγέίας, τα καταςτήματα λίανίκΟυ καί χΟνδρίκΟυ 

έμπΟρίΟυ δέν έπαψαν ςτίγμή να παρέχΟυν Ολα Οςα 
χρέίαζέταί Ο κυπρίΟς καταναλώτής. ςτίς ςέλίδές πΟυ 

ακΟλΟυθΟυν παρΟυςίαζΟυμέ τίς έταίρέίές 
Οί ΟπΟίές κατέχΟυν ήγέτίκή θέςή ςτΟν τΟμέα τΟυς. 
θα μαθΟυμέ τήν ίςτΟρία τΟυς, μέ πΟίΟυς τρΟπΟυς 

καταφέραν ν’ ανταπΟκρίθΟυν ςτίς πρΟκλήςέίς 
πΟυ έπέφέρέ ή πανδήμία, αλλα καί πΟία 

έίναί τα έπΟμένα τΟυς ςχέδία. 

ΑγορΑ & 
Εμποριο 
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Ηγέτιδα στην αγορά 
ανταλλακτικών
και ελαστικών
Το σλογκαν Τησ «κραΤαμε Την κύπρο σε κίνηση» καθε αλλο παρα Τύχαία επίλεχθηκε, αφού η εΤαί-
ρεία καποΔίσΤρίασ οπωσΔηποΤε αποΤελεί Το σημανΤίκοΤερο καί μεγαλύΤερο γραναζί Τησ αγορασ 
Τού automotive aftermarket σΤην κύπρο.

Παρέχοντας ό,τι χρειάζεται ένα 
όχημα για να βρίσκεται σε 
κίνηση και ένας επαγγελματίας 

του automotive aftermarket για να ερ-
γαστεί, η εταιρεία CHR. KAPODISTRIAS 
& SONS βρίσκεται σχεδόν πίσω από 
κάθε επισκευή ή συντήρηση ρουτίνας 
ενός αυτοκινήτου σήμερα στην Κύπρο. 
Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για τον 
market leader στον τομέα ανταλλακτι-
κών και ελαστικών για οχήματα ιδιω-
τικής χρήσης, φορτηγά και λεωφορεία, 
ενώ στην γκάμα της υπάρχουν επίσης 
κορυφαίες συνεργασίες με κολοσσούς 
των λιπαντικών και του επαγγελματικού 
εξοπλισμού και εργαλείων.
Με στόλο πέραν των 130 οχημάτων και 
7 καταστήματα σε όλες τις πόλεις, στην 
Δερύνεια και στην Αλάμπρα, η εταιρεία 
είναι σε θέση να προμηθεύει καθημε-

ρινά την αγορά - με ταχύτητα και στις 
καλύτερες δυνατές τιμές - με αξιόπιστα 
ανταλλακτικά, ελαστικά και λιπαντικά, 
αφού αντιπροσωπεύει στην Κύπρο τα 
μεγαλύτερα εργοστάσια του κλάδου 
παγκοσμίως.
Το σλόγκαν της «Κρατάμε την Κύπρο 
σε Κίνηση» κάθε άλλο παρά τυχαία 
επιλέχθηκε, αφού η εταιρεία CHR. 

ΠΑρουσίΑση CHR. KAPODISTRIAS & SONS

KAPODISTRIAS & SONS οπωσδή-
ποτε αποτελεί το σημαντικότερο και 
μεγαλύτερο γρανάζι της αγοράς του 
automotive aftermarket στην Κύπρο.
 
Πέντε δεκαετίες ζωής
η εταιρεία ιδρύθηκε το 1969 από τον 
αείμνηστο Χριστόφορο Καποδίστρια, 
τότε υπάλληλο της Π.Μ. Τσεριώτης 
Λτδ, η οποία εισήγαγε τα αυτοκίνητα 
Volkswagen. Αρχικά εισήγαγε ανταλ-
λακτικά για τα αυτοκίνητα Volkswagen 
ενώ σύντομα η γκάμα της εταιρείας 
μεγάλωνε, επιτυγχάνοντας συνεργασίες 
με τους τότε παγκόσμιους κολοσσούς 
της αυτοκίνησης, όπως Textar, Elring, 
BOGE, KS, LuK κ.α., όπου κατάφερε 
μέσα σε πολύ μικρό διάστημα να ανα-
δείξει το τότε μικρό του κατάστημα 
στη Λευκωσία ως την υπ’αριθμό ένα 
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εταιρεία ανταλλακτικών και εξοπλισμού 
αυτοκινήτου στη Κύπρο.

Αναλλοίωτες αξίες
Στο πηδάλιο της εταιρείας βρίσκονται 
πλέον οι δύο υιοί του Χριστόφορου Κα-
ποδίστρια, Κωνσταντίνος και Μάριος, οι 
οποίοι διατηρούν την επιχείρηση σε μια 
τροχιά διαρκούς προόδου και ανέλιξης. 
Η εταιρεία σήμερα απασχολεί πέραν 
των 260 ατόμων, διατηρώντας όμως 
αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά και τις 
αξίες της οικογενειακής επιχείρησης, η 
οποία παραμένει βαθιά πελατοκεντρι-
κή και με μότο τη φράση του Robert 
Bosch «προτιμώ να χάσω χρήματα, 
παρά την αξιοπιστία μου», αποτελεί 
τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για 
1.500 επαγγελματίες του automotive 
aftermarket. Παράλληλα, η εταιρεία 
CHR. KAPODISTRIAS & SONS, έχει ως 
ύψιστη προτεραιότητα τη δημιουργία 
ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλ-
λοντος, με ίση αμοιβή για ίδια εργασία 
και ίσες ευκαιρίες ανέλιξης, ανεξαρτή-
τως φύλου, καταγωγής ή θρησκευτικών 
πεποιθήσεων.

Ιστορική αναδρομή
Το πρώτο κατάστημα Καποδίστριας 
άνοιξε στην Παλλουριώτισσα, στις 3 
Μαρτίου 1969. Το 1979 η εταιρεία 
μετακόμισε σε νέο κατάστημα ενώ 
λειτούργησε και κατάστημα σε Λάρνα-
κα, Λεμεσό και Πάφο. Μεγάλο σταθμό 
αποτέλεσε το 1995 η μετακόμιση στο 
ιδιόκτητο κατάστημα τριών ορόφων στο 
Καϊμακλί, όπου η εταιρεία στεγάζεται 
έως και σήμερα. Τα τελευταία χρόνια 
μάλιστα το συγκεκριμένο κατάστημα το 
οποίο είναι και το κεντρικό, έχει επεκτα-
θεί ακόμη περισσότερο.
Το 2011 η CHR. KAPODISTRIAS & 
SONS πέτυχε την αντιπροσώπευση των 
προϊόντων της Robert Bosch GmbH, 
συμφωνία που αποτελεί σταθμό στην 
ιστορία της. Ορόσημο αποτελεί επίσης η 
ένταξη της το ίδιο έτος στον παγκόσμιο 
Οργανισμό TEMOT International, ως 
ισότιμο μέλος και μέτοχος. Πρόκειται 
για τον μεγαλύτερο διεθνή συνασπισμό 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο του automotive aftermarket, με 
119 μέλη και στις πέντε ηπείρους.
To 2012 μπήκε στην αγορά ελαστικών 

με την εισαγωγή της φίρμας Sailun. 
Μετέπειτα επεκτείνοντας τις συνεργα-
σίες της με εργοστάσια που παράγουν 
ελαστικά πρώτης εφαρμογής, όπως 
Hankook, Goodyear και Dunlop, απέ-
κτησε ηγετική θέση και στον τομέα των 
ελαστικών, έχοντας σήμερα στη γκάμα 
συνολικά δέκα φίρμες. Το 2014 επεκτά-
θηκε στον τομέα των λιπαντικών με τη 
διανομή των προϊόντων της Castrol και 
το 2015 στα επαγγελματικά εργαλεία 
με τα αξιόπιστα KS Tools Γερμανίας. Το 
2018 η CHR. KAPODISTRIAS & SONS 
κέρδισε το βραβείο «Επιχείρησης της 
Χρονιάς» στην Κύπρο.
Την Άνοιξη του 2013 και παρά τις δυ-
σμενής οικονομικές συνθήκες που επι-
κρατούσαν τότε, η CHR. KAPODISTRIAS 
& SONS τόλμησε να διοργανώσει την 
πρώτη στο είδος της εσωτερική, επαγ-
γελματική έκθεση της Κύπρου, με την 
επωνυμία «The AutoFix Show», με την 
συμμετοχή 50 συνεργατών της απο το 
εξωτερικό, ανάμεσα τους ηγέτες του 
χώρου της αυτοκίνησης, με στόχο να 
έχουν απευθείας επαφή με τους επαγ-
γελματίες του τόπου. Η έκθεση σημείω-
σε τεράστια επιτυχία και έκτοτε επανα-
λαμβάνεται κάθε δύο χρόνια. Επόμενος 
μεγάλος στόχος είναι η ολοκλήρωση 
της ανέγερσης μιας πλήρως αυτομα-
τοποιημένης, κεντρικής αποθήκης στην 
περιοχή Ιδαλίου αλλά και καινούργιου 
καταστήματος στη Λάρνακα, που μαζί 
με την ολοκλήρωση εγκατάστασης 
υπερσύγχρονου λογισμικού ελέγχου 
αποθεμάτων, θα σφραγίσουν το πέρα-
σμα της εταιρείας στη νέα εποχή. Βασι-
κή επιδίωξη της CHR. KAPODISTRIAS & 
SONS είναι να παραμείνει ο προτιμώ-
μενος προμηθευτής υψηλής ποιότητας 
ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ελαστικών, 
λιπαντικών, εξοπλισμού συνεργείων και 
εργαλείων στην κυπριακή αγορά.

Καντάρας 54, 1037, Καϊμακλί, Λευκωσία
Τ: 22348600

W: www.chrkapodistrias.com
 Ε: info@chrkapodistrias.com

facebook.com/Chr.Kapodistrias
instagram.com/chrkapodistrias
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  CHR. KAPODISTRIAS & SONS

«Τα πλανα και οι σχεδιασμοι Τησ εΤαιρειασ για Το αμεσο μελλον δεν διαφορο-
ποιούνΤαι. σΤοχοσ μασ ειναι να αύξησούμε κι αλλο Τα μεριδια αγορασ μασ και 
να γινούμε οσο πιο οργανωμενοι και αποδοΤικοι μπορούμε».

Με στόχο να αυξήσει το μερί-
διο στην αγορά, η εταιρεία 
CHR. KAPODISTRIAS & 

SONS, παρότι αποτελεί ήδη την ηγέτιδα 
εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινή-
των και ελαστικών στην Κύπρο, δεν 
εφησυχάζει και συνεχίζει τη μεγάλη 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού των 
εσωτερικών διαδικασιών της, ώστε να 
γίνει τεχνολογικά προηγμένη εταιρεία. 
Ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας, CEO 
της CHR. KAPODISTRIAS & SONS, σε 
συνέντευξή του στο ένθετο «MARKET 
LEADERS 2020», μιλά μεταξύ άλλων 
για τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει η εταιρεία 
μετά την έξαρση της πανδημίας του 
κορωνοϊού, αναλύει τις προοπτικές που 
βλέπει στον ορίζοντα για την εταιρεία 
και καταγράφει τα επόμενα σχέδιά της 
τονίζοντας πως δεν διαφοροποιούνται 
λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί 
στην αγορά από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, αλλά υλοποιούνται κανονι-
κά όπως είχαν αρχικά σχεδιαστεί. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε μετά την έξαρση της 

πανδημίας του COVID-19;
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε είναι η μείωση του κύκλου 
εργασιών αλλά και η περισσότερη 
προσπάθεια που πρέπει να καταβάλου-
με ώστε να διατηρηθούν τα επίπεδα 
ρευστότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
Η γενικότερη οικονομική διαχείριση, η 
περικοπή ή μείωση εξόδων αλλά και 
η αυστηρή εφαρμογή της πιστωτικής 
πολιτικής είναι οι μεγαλύτερες προκλή-
σεις. Μαζί με την βοήθεια του τμήματος 
Ασφάλειας & Υγείας της εταιρείας μας 
διαχειριζόμαστε τα μέτρα ασφάλειας 
για το προσωπικό και τους πελάτες μας 
στους χώρους εργασίας και φυσικά 
φροντίζουμε ώστε να τηρούνται όλοι 
οι κανόνες και να εφαρμόζονται όλα 
τα μέτρα.

Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
Έχουμε ήδη προχωρήσει σε κάποιες 
αλλαγές και τομές που για διάφο-
ρους λόγους τις αναβάλλαμε. Λάβαμε 
μέτρα τα οποία σε μια συνηθισμένη 
κατάσταση, θα δυσκολευόμασταν να 
εφαρμόσουμε. Αυτό έχει να κάνει με 

την καλυτέρευση της εταιρείας, των 
διαδικασιών, της κερδοφορίας και 
πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, ακολουθούμε 
αυστηρά τις συστάσεις της υπεύθυνης 
Ασφάλειας & Υγείας της εταιρείας μας 
ώστε να εναρμονιστούμε με όλες τις 
τρέχουσες διαδικασίες που απαιτούνται.
 
Με ποιους τρόπους μπορεί να 
στηριχθεί ο τομέας στον οποίο 
δραστηριοποιείστε;
Η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει διάφο-
ρα μέτρα που οπωσδήποτε βοηθούν 
και τον δικό μας τομέα. Δεν υπάρχει 
κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή που 
μπορώ να σκεφτώ και θα βοηθούσε 
ειδικά τον κλάδο μας. Τα γενικότερα 
μέτρα ανάκαμψης έχουν βοηθήσει και 
εμάς αρκετά.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του τομέα για το νέο 
έτος 2021;
Σε περίπου ένα χρόνο απο σήμερα, 
ευελπιστώ ότι θα είμαστε γενικά σε 
καλύτερη κατάσταση και θα έχουμε 
ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό αυτή 
την κρίση της πανδημίας. Δυστυχώς, 
κάποιες εταιρείες, τόσο μικρές όσο και 

Ποιότητα, σοβαρότητα, 
σεβασμός στον πελάτη



MARKET LEADERS 53 

μεγάλες, θα δυσκολευτούν αφάνταστα 
να ξεπεράσουν την οικονομική πτυχή 
της κρίσης με φυσικό επακόλουθο να 
μην αντέξουν και να φτάσουν στην 
κατάρρευση. Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί 
απο την οικονομική δύναμη της κάθε 
εταιρείας, απο τις σωστές ή λανθασμέ-
νες αποφάσεις που θα λάβει η διοίκη-
ση τους, όσο και απο τον κλάδο που 
δραστηριοποιούνται. Αναμένω ότι ο 
δικός μας τομέας θα είναι σε καλύτερη 
κατάσταση από το 2020, όμως σίγουρα 
σε χαμηλότερα επίπεδα απο το 2019.

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό 
σας πλεονέκτημα; Ποια ήταν τα 
χαρακτηριστικά που σας διαφο-
ροποίησαν ώστε ο οργανισμός να 
γνωρίσει τέτοια επιτυχία;
Έχουμε καταφέρει στην πορεία των 
χρόνων να κτίσουμε ένα καλό όνομα 
στην αγορά. Το όνομα «Καποδίστριας» 
έγινε συνυφασμένο με την ποιότητα, 

Έχουμε καταφέρει στην 
πορεία των χρόνων να 

κτίσουμε ένα καλό όνομα 
στην αγορά. Το όνομα 
«Καποδίστριας» έγινε 
συνυφασμένο με την 

ποιότητα, την σοβαρότητα 
και τον σεβασμό προς τον 

πελάτη.

την σοβαρότητα και τον σεβασμό προς 
τον πελάτη. Το ανταγωνιστικό μας πλε-
ονέκτημα είναι το εξαιρετικά γρήγορο 
και αποτελεσματικό δίκτυο διανομής 
μας, όπως και η τεράστια γκάμα διαθέ-
σιμων ποιοτικών ανταλλακτικών. Αυτός 
ο συνδυασμός είναι το μεγάλο μας 
πλεονέκτημα.
 
Τι προοπτικές υπάρχουν στον ορί-
ζοντα για την εταιρεία;
Είμαστε ήδη η ηγέτιδα εταιρεία ανταλ-
λακτικών αυτοκινήτων και ελαστικών 
στην Κύπρο, όμως δεν εφησυχάζουμε. 
Στόχος μας είναι να αυξήσουμε κι άλλο 
τα μερίδια αγοράς μας και να γίνουμε 
όσο πιο οργανωμένοι και αποδοτικοί 
μπορούμε. Τα τελευταία χρόνια γίνεται 
μια μεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονι-
σμού των εσωτερικών διαδικασιών 
και της εταιρείας γενικότερα, ώστε να 
γίνουμε μια μοντέρνα και σύγχρονη 
εταιρεία. Αυτό θα μας επιτρέψει να 
πετύχουμε τους στόχους μας και να 
ανοίγουμε την ψαλίδα από τον αντα-
γωνισμό. 
 
Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια 
του Ομίλου σας;  
Κατ’ αρχήν να αναφέρω πως όλα τα 
πλάνα και οι σχεδιασμοί μας για το 
μέλλον δεν διαφοροποιούνται. Όλα τα 
σχέδια που είχαμε προγραμματίσει και 
οι στόχοι που είχαμε θέσει, παραμέ-
νουν και προχωράμε με την υλοποίηση 
τους. Αυτό που έχουμε προσθέσει είναι 
ο στόχος της ομαλής διέλευσης της 
εταιρείας μας από αυτή την δύσκολη 
περίοδο, με τις λιγότερες δυνατές συ-
νέπειες, τόσο για την εταιρεία, όσο και 
για τους εργαζόμενους της. Ήδη αυτόν 
τον μήνα άνοιξε το νέο κατάστημα στην 
βιομηχανική περιοχή Δερύνειας, συνε-
χίζουμε με τον σχεδιασμό για την ανέ-
γερση της μεγάλης κεντρικής αποθήκης 
και κέντρου διανομής στην βιομηχανική 
Ιδαλίου, όπως επίσης και τον σχεδια-
σμό για το νέο μεγάλο κατάστημα στην 
βιομηχανική Αραδίππου.
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18 Καταστήματα, 
περισσότεροι από 1.300 Εργαζόμενοι

Παρουσίαση ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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18 Καταστήματα, 
περισσότεροι από 1.300 Εργαζόμενοι

Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ είναι 
μία αμιγώς Ελληνική 
Επιχείρηση στον χώρο της 

λιανικής πώλησης τροφίμων και 
ειδών ευρείας κατανάλωσης με 427 
Καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, 
με περισσότερους από 29.500 
Εργαζομένους. 

Ο Ελληνικός Όμιλος Εταιρειών 
με περισσότερα από 60 χρόνια 
εμπειρίας στη λιανική αγορά, είναι η 
μεγαλύτερη λιανική Επιχείρηση στην 
Ελλάδα.

Σήμερα, η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
στην Κύπρο λειτουργεί:
 • 18 Καταστήματα 
 • 1 Παρασκευαστήριο  
   Φαγητού

Περίπου 1.300 Εργαζόμενοι 
εξυπηρετούν περισσότερους από 
20.000 Πελάτες σε καθημερινή 
βάση.
Από το 1954, η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
εφαρμόζει με συνέπεια την ίδια 
εμπορική στρατηγική: προϊόντα 
άριστης ποιότητας, σωστή 
εξυπηρέτηση και τιμές “τόσο φθηνά 
όσο πουθενά”.

Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ συνεχίζει να 
αναπτύσσεται με βάση το σεβασμό 
προς τον Πελάτη. Όραμα της 
Εταιρείας είναι να είναι πρότυπο 
Supermarket, να είναι η καλύτερη 
αλυσίδα Supermarket, να είναι η 
καλύτερη σε όλες τις δραστηριότητές 
της.

ΚΕΝΤρΙΚΑ ΓρΑφΕΙΑ
Σπύρου Κυπριανού 11, Γερμασόγεια,

Tηλ.: 25 316816
Email: info@sklavenitiscyprus.com.cy

www.sklavenitiscyprus.com.cy
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Η γέννηση της ιδέας 
της δημιουργίας 
του Discount Shop 
Όραμα μας είναί τΌ ΌνΌμα SMART να απΌτελεί ςταθερΌ ςημείΌ αναφΌρας γία τΌυς καταναλωτες ςε 
Όλη την κυπρΌ καί να δημίΌυργΌυμε ςυνεχως τίς ςυνθηκες ωςτε να πρΌςφερΌυμε υψηλη πΌίΌτη-
τα καί ςταθερα χαμηλες τίμες.

OΌμιλος Smart ασχολείται στο 
λιανικό εμπόριο ως Discount 
shops. Ο Όμιλος μας ξεκίνησε 

πιλοτικά τη λειτουργία του το 2002 με 
ενα κατάστημα στην Λάρνακα. Ακολού-
θως, βλέποντας την θετική ανταπόκριση 
του καταναλωτικού κοινού της Κύπρου, 
προχωρήσαμε με δεύτερο κατάστημα 
στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς και έπει-
τα επεκταθήκαμε με ακόμη 14 καταστή-
ματα σε όλη την Κύπρο με την μέθοδο 
Franchise. Στόχος και σκοπός της ανά-
πτυξης με την μέθοδο Franchise, ήταν 
και είναι η ανάπτυξη με επιχειρηματίες 
που να έχουν την όρεξη αλλά και το 
όραμα ώστε ο Όμιλος SMART να κατα-
στεί πόλος έλξης για τους καταναλωτές 
αλλά και τους προμηθευτές. Βασική 
προϋπόθεση είναι πάντοτε ο σεβασμός 
προς τους καταναλωτές αλλά και των 

σε όλη την Ευρώπη, δημιουργήθηκε 
η ευκαιρία εισαγωγής επώνυμων 
και γνωστών προϊόντων σε πολύ πιο 
χαμηλές τιμές στην κυπριακή αγορά, με 
αποτέλεσμα οι Κύπριοι καταναλωτές να 
το εκτιμήσουν και να μας προτιμήσουν. 
Δεύτερος σημαντικός σταθμός ήταν η 
απόφαση (και όχι μόνον) του Ομίλου 
να αναπτυχθεί με την μέθοδο του 
Franchise. Αυτό μας έδωσε την δυνα-
τότητα να αναπτυχθούμε πιο γρήγορα, 
ώστε το όνομα SMART να γίνει γνωστό 
σε όλη την Κύπρο αλλά και η αγαπημέ-
νη συνήθεια χιλιάδων καταναλωτών. Η 
επιλογή των Franchise μας, γινόταν και 
γίνεται πάντοτε με αυστηρά κριτήρια, 
ώστε πρώτα ο κάθε συνεργάτης μας 
να σέβεται τους καταναλωτές αλλά και 
τους συνεργάτες του Ομίλου Smart, να 
ακολουθεί πιστά το Concept του Ομίλου 

ΠΑρΟυΣίΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ SMART

συνεργατών του Ομίλου SMART. 
Επίσης ο Όμιλος έχει και δικό του δί-
κτυο διανομής, με ιδιόκτητες αποθήκες 
που διανέμει αρκετά από τα εμπορεύ-
ματα που υπάρχουν στα καταστήματα 
του Ομίλου τόσο σε επώνυμα, αλλά και 
με private label προϊόντα. 

Σημαντικοί σταθμοί της
πορείας τoυ Ομίλου Smart 
Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία του 
Ομίλου Smart ήταν πρώτον η γέννηση 
της ιδέας της δημιουργίας του Discount 
Shop η οποία προήλθε από την πορεία 
της Κύπρου πρός ένταξη στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και μας έδινε την δυνατότη-
τα της ελεύθερης διακίνησης αγαθών 
στην Ευρώπη χωρίς μεσάζοντες και 
ενδιάμεσους. Σε συνδυασμό με την 
εμπειρία αλλά και τις διασυνδέσεις μας 
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και την ενιαία τιμολογιακή πολιτική μας 
και βεβαίως τους κανόνες που διέπουν 
την μεταξύ μας συνεργασία.

Όραμα του Ομίλου Smart – 
Αρχές και αξίες
Όραμα μας ειναι το όνομα SMART να 
αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για 
τους καταναλωτές σε όλη την Κύπρο και 
να δημιουργούμε συνεχώς τις συνθήκες 
ώστε να προσφέρουμε υψηλή ποιότητα 
και σταθερά χαμηλές τιμές. Βασικό μας 
μέλημα είναι ο πελάτης μας, ο οποίος 
έχει τον πρώτο λόγο στις σκέψεις και 
τις αποφάσεις μας και αποτελεί το επί-
κεντρο όλων των πράξεων μας. Επίσης 
να αναπτύσσουμε και να δημιουργούμε 
υγιείς και μακροχρόνιες σχέσεις με τους 
προμηθευτές μας, ώστε να υπάρχουν 
οι συνθήκες για επιτυχημένες συνερ-
γασίες με ικανοποιητική ροή και στόχο 
το αμοιβαίο όφελος. Σκοπός μας, είναι 

Τ: 7000 40 41 
E: info@smartdiscountshops.com.cy
www.smartdiscountshops.com.cy 

Facebook: Smart Discount Shops 
Instagram: Smart Discount Shops 

να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτε-
ροι εμείς και το προσωπικό μας, ώστε 
να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις 
του σύγχρονου καταναλωτή αλλά και 
να προσαρμοζόμαστε στο ολοένα πιο 
δύσκολο και πιο απαιτητικό οικονομικό 
περιβάλλον. 

Επόμενοι στόχοι και σχέδια   
Βασικός μας στόχος είναι η συνεχής 
εδραίωση του Ομίλου SMART στο 
κυπριακό λιανεμπόριο ως μια βασική 
επιλογή για τον καταναλωτή, η συνεχής 
βελτίωση των τιμών μας αλλά και η 
επιλογή προϊόντων που να  ανταποκρί-
νονται στις σύγχρονες καταναλωτικές 
ανάγκες. Επίσης, στα σχέδια του Ομίλου 
SMART είναι  να αναπτυχθεί με νέα 
καταστήματα σε περιοχές και τοποθεσίες 
ανά το παγκύπριο, ώστε να δώσουμε 
την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους 
καταναλωτές να μας επισκέπτονται.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  OΜΙΛΟΣ SMART

Πιστεύουμε στο 
concept μας που 
είναι μοναδικό 
στην Κύπρο
«ΣκοποΣ μαΣ είναί η ενδυναμωΣη αυτου του concept τοΣο Σε 
θεματα γκαμαΣ προϊοντων καί χαμηλων τίμων, αλλα θελου-
με καί την περαίτερω εξελίξη των καταΣτηματων μαΣ ωΣτε ο 
καταναλωτηΣ μαΣ να εχεί καλυτερη εμπείρία ψωνίΣματοΣ».

Mε πίστη στο concept του 
Discount Shops, ο Όμιλος 
SMART συνεχίζει να θέτει 

υψηλούς στόχους, έχοντας μπροστά 
του ευοίωνες προοπτικές παρ’ όλες τις 
αντιξοότητες επηρεάζουν τον τομέα του 
λιανικού εμπορίου λόγω της έξαρσης 
της πανδημίας. Σε συνέντευξή του στο 
ένθετο «MARKET LEADERS 2020», ο 
κ. Σταύρος Χαϊλής, Αντιπρόεδρος 
του Ομίλου Smart Discount Shops, 
μεταξύ άλλων, δηλώνει ότι στόχος των 
καταστημάτων SMART είναι πάντοτε οι 
πελάτες τους να έχουν πολλές επιλογές 
και ταυτόχρονα να εξοικονομούν χρήμα 
και χρόνο. 

Ποιές είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζετε 
μετά την έξαρση της πανδημίας του 
COviD-19; 
Η σημαντικότερη πρόκληση πρωτίστως, 
είναι να διασφαλίσουμε την υγεία τόσο 
των εργαζομένων του Ομίλου SMART 
αλλά και των χιλιάδων καταναλωτών 
που επισκέπτονται καθημερινά τα κατα-
στήματα του Ομίλου μας.  Προσπαθούμε 
να ακολουθούμε κατά γράμμα τις οδηγί-
ες και προτροπές του Υπουργείου Υγείας, 
ώστε να προστατεύσουμε το υπέρτατο 
αγαθό που είναι η υγεία. 
Τώρα στο κομμάτι που αφορά το 
επιχειρηματικό σκέλος και παρ’ όλα τα 
προβλήματα που προκύπτουν καθημε-
ρινά λόγω της πανδημίας, θέλουμε να 
περάσουμε στο προσωπικό αλλά και 
τους προμηθευτές μας την σταθερό-
τητα που υπάρχει στον Όμιλο και την 
επιβεβαίωση ότι θα συνεχίσουμε να τους 
στηρίζουμε και να είμαστε συνοδοιπόροι 
σε όποιες δυσκολίες που ενδεχομένως 

θα προκύψουν στο μέλλον. Οι προκλή-
σεις είναι καθημερινές και στην εφοδι-
αστική αλυσίδα προϊόντων αφού λόγω 
των εμπορευμάτων που εισάγονται στην 
Κύπρο από το εξωτερικό και λόγω του 
CoviD-19 σε κάποιες περιπτώσεις πα-
ρουσιάζονται ελλείψεις προϊόντων στην 
αγορά. Επίσης μελλοντική πρόκληση 
που βεβαίως δεν ευχόμεθα αλλά δεν 
μπορούμε να μην την λάβουμε υπόψη 
είναι η συρίκνωση του εισοδήματος από 
τους καταναλωτές λόγο της πανδημίας. 
Δυστυχώς, βλέπουμε αρκετές επιχει-
ρήσεις να έχουν μείωση του κύκλου 
εργασιών τους ιδιαίτερα σε τομείς όπως 
ο τουρισμός αλλά και εργαζομένους και 
αυτοεργοδοτούμενους να έχουν σημα-
ντική μείωση στα εισοδήματα τους. Αυτό 
από μόνο του θα επιφέρει σημαντικές 
αλλαγές τόσο στην αγοραστική συμπε-
ριφορά των καταναλωτών αφού ίσως 
αλλάξουν κατεύθυνση σε προϊόντα που 
επιλέγουν ή ακόμη και συνήθειες. 
Σημαντικό επίσης είναι να προβλέπουμε 
στο μέτρο του δυνατού τις προκλήσεις 
αλλά και τις αλλαγές τόσο στο κατα-
ναλωτικό κοινό αλλά και στο ευρύτερο 
οικονομικό περιβάλλον ώστε να προσαρ-
μοζόμαστε ευέλικτα και γρήγορα και να 
ανταποκρινόμαστε στις αλλαγές αυτές.

Πως κατάφερε ο Όμιλος σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις; 
Ο Όμιλος Smart όπως ανέφερα και 
πιο πάνω έχει πρωταρχικό στόχο να 
διασφαλίσει την υγεία των καταναλω-
τών αλλά και του προσωπικού ωστέ να 
συμβάλουμε και εμείς στον περιορισμο 
της εξάπλωσης του ιού στην χώρα μας. 
Ακολουθούμε πάντοτε τις οδηγίες του 

κράτους και των ειδικών, ώστε να είμα-
στε πάντοτε σε εγρήγορση και ετοιμότη-
τα.  Οι καλές και μακροχρόνιες συνεργα-
σίες με τους συνεργάτες μας εντός αλλά 
και εκτός Κύπρου, μας διασφάλισαν σε 
μεγάλο βαθμό να έχουμε ικανοποιητικά 
αποθέματα προϊόντων ώστε να αντα-
ποκρινόμαστε στους καταναλωτές μας 
και να μην έχουμε ελλείψεις στα ράφια 
των καταστημάτων μας. Σημαντικό ρόλο 
σε αυτό το τομέα είχε και έχει το κέντρο 
διανομής μας που διατηρούμε (με την 
κεντρική αποθήκη) ώστε να υπάρχει συ-
νεχής και απρόσκοπτη ροή προς τα κα-
ταστήματα του Ομίλου SMART. Εμείς σαν 
SMART, πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε 
να ανταποκριθούμε καλύτερα και πιο 
αποτελεσματικά στις αλλαγές προτιμήσε-
ων των καταναλωτών, της αγοραστικής 
τους συμπεριφοράς, αλλά και στους κα-
ταναλωτές που λόγο της πανδημίας έχει 
συρρικνωθεί το εισόδημα τους. Σκοπός 
μας, είναι να αφουγκραζόμαστε τόσο τον 
καταναλωτή αλλά και να παρακολου-
θούμε συνεχώς το εύθραστο οικονομικό 
τοπίο.  Οι αλλαγές είναι ραγδαίες και 
απρόβλεπτες και δεν μπορούμε σε καμία 
περίπτωση να μην τις λάβουμε υπόψη ή 
να τις υποτιμήσουμε αφού αυτό θα μας 
φέρει αυτόματα εκτός του κυπριακού 
λιανεμπορίου.  

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του τομέα του λιανικού 
εμπορίου για το νέο έτος 2021; 
Είναι πραγματικά δύσκολο να γίνουν 
προβλέψεις αλλά και εκτιμήσεις για 
το 2021 αφού έχουμε να κάνουμε με 
πρωτόγνωρες συνθήκες όχι μόνο με την 
πανδημία αλλά και με διάφορες γεω-
πολιτικές εξελίξεις που βλέπουμε στην 
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περιοχή μας και όχι μόνο. 
Δυστυχώς, όλα αυτά θα έχουν σημαντική 
επίδραση στο κυπριακό λιανεμπόριο. Η 
μείωση των εισοδημάτων τόσο των επι-
χειρήσεων αλλά και κατ’ επέκταση των 
εργαζομένων θα έχουν ως αποτέλεσμα 
την μείωση της αγοραστικής δύναμης 
που θα φέρει διάφορες ανατροπές και 
στο λιανεμπόριο. Δυστυχώς, η εξάρτηση 
της κυπριακής οικονομίας στον τουρισμό, 
μας φέρνει αντιμέτωπους με μια μελλο-
ντική οικονομική κρίση με αποτέλεσμα 
να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε 
ή να ξέρουμε την διάρκεια αλλά και το 
βάθος της κρίσης που ενδεχομένως να 
έλθει. Θα πρέπει όλοι μαζί συλλογικά, 
κράτος, τράπεζες, επιχειρήσεις, εργαζό-
μενοι να βρούμε τρόπους συνεργασίας 
αλλά και κατανόησης ώστε να βγούμε 
όσο το δυνατόν πιο αλώβητοι από τις 
δύσκολες μέρες που έρχονται.  Επίσης, 
καθοριστικό ρόλο θα έχει η εύρεση ενός 
εμβολίου για τον Covid-19. Αυτό από 
μόνο του θα δημιουργήσει τις συνθήκες 
ώστε αρκετοί τομείς της οικονομίας ανά 
το παγκόσμιο και κατ’ επέκταση στην 
Κύπρο να επανεκκινήσουν τις εργασίες 
τους και να έχουμε ένα πιο ευοίωνο 
μέλλον. 

Τι προοπτικές υπάρχουν στον ορίζο-
ντα για τον Όμιλο σας;
Οι προοπτικές για τον Όμιλο SMART παρ’ 
όλες τις αντιξοότητες είναι ευοίωνες. 
Πιστεύουμε στο concept μας που είναι 
μοναδικό στην Κύπρο και σκοπός μας 
είναι η ενδυνάμωση αυτού του concept 
τόσο σε θέματα γκάμας προϊόντων και 

«Στόχος και σκοπός 
μας είναι πάντοτε οι 

πελάτες μας. Θέλουμε 
και μπορούμε μέσα 

από το concept μας να  
έχουν πολλές επιλογές 

και ταυτόχρονα να 
εξοικονομούν χρήμα 

και χρόνο. Σήμερα 
λειτουργούν με επιτυχία 
16 καταστήματα SMART. 

Σε λίγες βδομάδες θα 
λειτουργήσουμε και ένα 

νέο SMART στον Άγιο 
Δομέτιο».

χαμηλών τιμών, αλλά θέλουμε και την 
περαιτέρω εξέλιξη των καταστημάτων 
μας ώστε ο καταναλωτής μας να έχει 
καλύτερη εμπειρία ψωνίσματος. Επίσης, 
σημαντικό ρόλο έχει και η εκπαίδευση, 
η συστηματική και συνεχής αναβάθμιση 
του προσωπικού μας, ώστε οι πελάτες 
των SMART να απολαμβάνουν την 
άψογη εξυπηρέτηση που πρέπει και 
δικαιούνται να έχουν. 
Στόχος και σκοπός μας είναι πάντοτε οι 
πελάτες μας. Θέλουμε και μπορούμε 
μέσα από το concept μας να  έχουν 
πολλές επιλογές και ταυτόχρονα να 
εξοικονομούν χρήμα και χρόνο. Σήμερα 
λειτουργούν με επιτυχία 16 καταστήματα 
SMART. Σε λίγες βδομάδες θα λειτουρ-
γήσουμε και ένα νέο SMART στον Άγιο 
Δομέτιο.

Ποιό είναι το ανταγωνιστικό σας 
πλεονέκτημα; 
Κατ’ αρχήν είναι η φιλοσοφία μας στον 
Όμιλο να πιστεύουμε στον άνθρωπο και 
στις ανθρώπινες σχέσεις.  Έχουμε στο 
μυαλό μας τον πελάτη μας και συνεχώς 
βλέπουμε και δουλεύουμε τρόπους ώστε 
μέσω της σχέσης καταστήματος και 
πελάτη να κτίσουμε και μια ανθρώπινη 
σχέση. Όλες μας οι ενέργειες έχουν ως 
πρωταρχικό στόχο την μεγιστοποίηση 
ευχαρίστησης του πελάτη και επιβε-
βαίωση ότι έκανε τη σωστή επιλογή να 
επισκεφθεί ένα κατάστημα SMART. Το 
ίδιο ισχύει με όλους τους συνεργάτες 
μας τους οποίους βλέπουμε ανθρώπινα 
και με αμοιβαία κατανόηση, ώστε να κα-
ταφέρνουμε τους κοινούς μας στόχους. 
Σημαντικό ρόλο έχει η μεγάλη αγοραστι-
κή μας δύναμη, αφού αυτό μας επιτρέπει 
να επιτυγχάνουμε σημαντικά πιο χαμηλές 
τιμές κτήσεως των προϊόντων και σε 
σχέση με τα χαμηλά κόστη που διατη-
ρούμε, μας επιτρέπει να προσφέρουμε 
στον πελάτη μας την καλύτερη δυνατή 
τιμή στο ράφι. Επίσης η πολύχρονη 
εμπειρία που έχουμε πρώτα από όλα 
από τον Ιδρυτή και Πρόεδρο του Όμιλου 
SMART κ. Δημητράκη Χαϊλή, αλλά και 
την συνεχή τριβή με το λιανεμπόριο, μας 
επιτρέπει να γίνονται οι σωστές επιλογές 
σε προϊόντα, συνεργάτες, συνεργασίες, 
αλλά και να αποφεύγουμε διάφορες 
κακοτοπιές που ενδεχομένως θα μας 
δημιουργούσαν πρόβλημα. Θεωρούμε 
λοιπόν, ότι μέσω της εμπειρίας μας αλλά 
και της παρακολούθησης νέων τάσεων 
και αλλαγών στο λιανεμπόριο, είμαστε 
έτοιμοι με ευελιξία να προσαρμοζόμα-
στε, χωρίς βέβαια να αλλάζουμε τον 
πυρήνα της φιλοσοφίας.





Ο τΟμέας της Υγέίας καί της ΟμΟρφίας απΟδέίχθηκέ 
απαραίτητΟς καί ςέ αΥτές τίς δΥςμένέίς ςΥνθηκές πΟΥ 

κληθηκαμέ να αντίμέτωπίςΟΥμέ ως πΟλίτές κατα τη δίαρκέία 
της πανδημίας. Οί Υπηρέςίές πΟΥ πρΟςφέρέί Ο τΟμέας δέν 

μπηκαν ςέ δέΥτέρη μΟίρα, παρα τίς αντίξΟΟτητές πΟΥ 
έπέφέραν τα πέρίΟρίςτίκα μέτρα, τα ΟπΟία αναγκαςαν πΟλλές 

έπίχέίρηςέίς τΟΥ κλαδΟΥ να παραμέίνΟΥν κλέίςτές
 γία καπΟίΟ δίαςτημα. ςτίς έπΟμένές ςέλίδές θα 

γνωρίςΟΥμέ καλΥτέρα τίς έπίχέίρηςέίς πΟΥ ςΥνέχίζΟΥν 
να κρατΟΥν τα ςκηπτρα ςτΟν τΟμέα τΟΥς καί θα 

μαθΟΥμέ πως πρΟςαρμΟςτηκαν ςτη νέα 
πραγματίκΟτητα πΟΥ έπέβαλέ 

η πανδημία.

Υγεία & 
ΟμΟρφία 
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Παρουσίαση COSMETIC DERMA MEDICINE MEDICAL GROUP

Ηγέτιδα δύναμη 
στον χώρο της
Ο ιατρικΟς ΟμιλΟς, απΟ τΟ 2012, παρέχέι υψηλης πΟιΟτητας υπηρέςιές κλινικης και αιςθητικης 
δέρματΟλΟγιας, πλαςτικης χέιρΟυργικης και μέταμΟςχέυςης μαλλιών μέςώ τών έξέιδικέυμένών 
brands τΟυ: CosmetiC derma mediCine και advanCed Hair CliniCs 

Από την ίδρυσή του το 2012, 
ο ιατρικός όμιλος Cosmetic 
Derma Medicine Medical 

Group παρέχει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες κλινικής και αισθητικής 
δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής 
και μεταμόσχευσης μαλλιών μέσω των 
εξειδικευμένων brands του: Cosmetic 
Derma Medicine και Advanced Hair 
Clinics. σήμερα, με παρουσία σε 11 
σημεία στην Ελλάδα και την Κύπρο, ο 
όμιλος αποτελείται από περισσότερα 
από 250 στελέχη (ιατροί, παραϊατρικό 
& νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικά 
στελέχη) με υψηλή εξειδίκευση και 
μακρόχρονη εμπειρία. οι υψηλής αισθη-
τικής χώροι των κλινικών, η τελευταίας 
γενιάς ιατρική τεχνολογία, τα εντυπω-
σιακά αποτελέσματα και οι διεθνείς και 
εγχώριες βραβεύσεις που διαδέχονται η 
μία την άλλη, έχουν αναγάγει τον ιατρι-
κό όμιλο σε ηγέτιδα δύναμη του χώρου. 

Cosmetic Derma Medicine
η Cosmetic Derma Medicine αποτελεί 
σήμερα τη μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη 
μονάδα εφαρμογών αισθητικής & 
Κλινικής Δερματολογίας και Πλαστικής 
Χειρουργικής με 11 υπερσύγχρονες κλι-
νικές σε Ελλάδα και Κύπρο. Επιστημο-
νική Διευθύντρια της Cosmetic Derma 
Medicine είναι η Δρ. αμαλία Τσιατούρα, 
Δερματολόγος – αφροδισιολόγος, με 
μακρά εξειδίκευση και εμπειρία στις 
εφαρμογές laser, μετεκπαιδευθείσα στο 
Colorado των ηΠα. υπό την επίβλεψη 
της Δρ. Τσιατούρα, η εξειδικευμένη 
ιατρική ομάδα, οι σύγχρονες ιατρικές 
μέθοδοι και οι μοντέρνοι και πολυτελείς 
χώροι των κλινικών προσφέρουν την 
απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας, εξυπηρέ-
τησης και παροχής υπηρεσιών υγείας 
και ομορφιάς. Πλήθος θεραπειών προ-
σώπου και σώματος, εξατομικευμένες 
στις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε 
ασθενούς, εφαρμόζονται στις εγκα-
ταστάσεις των κλινικών Cosmetic 
Derma Medicine. η must-do θεραπεία 
δεν είναι άλλη από τον δερματολογικό 

καθώς και θεραπείες αντιμετώπισης 
των ευρυαγγειών και των ραγάδων. 
αξίζει να σημειωθεί πως στα πλαίσια 
των Medical Beauty Awards 2020, η 
Cosmetic Derma Medicine απέσπασε το 
χρυσό βραβείο για τη σύγχρονη, ελάχι-
στα επεμβατική Laser υποβοηθούμενη 
Λιποαναρρόφηση Smartlipo, η οποία 
διενεργείται με επιτυχία για σχεδόν μία 
δεκαετία στις εγκαταστάσεις των κλι-
νικών. η εξειδικευμένη ιατρική ομάδα 
της Cosmetic Derma Medicine είναι σε 
θέση να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά και δερματολογικά προ-
βλήματα, όπως οι σπίλοι, τα θηλώματα, 
τα κονδυλώματα, οι μυρμηγκιές και η 
ψωρίαση, με την εφαρμογή συντηρητι-
κών θεραπειών, αλλά και σύγχρονων 
μηχανημάτων.

Advanced Hair Clinics
η κλινική Advanced Hair Clinics, μέλος 
του ομίλου Cosmetic Derma Medicine 
Medical Group, αποτελεί μία από τις 
κορυφαίες κλινικές μεταμόσχευσης 
μαλλιών όχι μόνο στην Ελλάδα και την 
Κύπρο αλλά και σε διεθνές επίπεδο, 
έχοντας επιτύχει μάλιστα την διεθνή 
της βράβευση ως “International Hair 
Clinic of the Year” για τα έτη 2016, 
2017, 2019 & 2020 από τον έγκριτο 
ανεξάρτητο οργανισμό International 

καθαρισμό προσώπου, κατάλληλο για 
όλες τις ηλικίες και επιδερμίδες, ενώ 
σε περιπτώσεις πιο σοβαρών δερ-
ματικών προβλημάτων όπως είναι η 
ακμή, εφαρμόζονται θεραπείες όπως 
τα χημικά peelings και η καινοτόμος 
φωτοδυναμική θεραπεία PDT. Εξίσου 
δημοφιλείς είναι και οι σύγχρονες 
θεραπείες αντιγήρανσης όπως το botox, 
τα fillers υαλουρονικού οξέος και τα 
νήματα που αντιμετωπίζουν αποτε-
λεσματικά, ανώδυνα και αναίμακτα 
τα σημάδια του χρόνου, καθώς και το 
καινοτόμο πρωτόκολλο ολικής ανάπλα-
σης και ανανέωσης της επιδερμίδας με 
την αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP και το 
CO2 Fractional Laser. Πρωτοπόρο και 
στην αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης 
τριχοφυΐας αποτελεί η Cosmetic Derma 
Medicine. Εφαρμόζοντας αποκλειστικά 
τελευταίας γενιάς συστήματα laser 
αποτρίχωσης με αλεξανδρίτη, τα οποία 
είναι κατάλληλα τόσο για γυναίκες όσο 
και για άντρες, δίνει οριστικό τέλος στο 
πρόβλημα της τριχοφυΐας σε πρόσωπο 
και σώμα. στη φαρέτρα των θεραπειών 
σώματος συγκαταλέγονται θεραπείες 
αντιμετώπισης του τοπικού λίπους, 
της κυτταρίτιδας και της χαλάρωσης, 
όπως η λιποαναρρόφηση με laser 
Smartlipo, το Cavitation – RF, η με-
σοθεραπεία λιπόλυσης και τα νήματα, 

Ο ιατρικός όμιλος Cosmetic derma 
medicine medical Group διακρίνεται και για 
τους υψηλής αισθητικής χώρους αναμονής, 
διάγνωσης & θεραπείας.
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Medical Travel Journal (IMTJ). Τον 
Σεπτέμβριο του 2020, η κλινική 
Advanced Hair Clinics βραβεύθηκε και 
με Silver βραβείο στην κατηγορία “Hair 
Restoration Clinic of the Year” από τον 
θεσμό Cyprus Wellness Awards. Υπό 
την επιστημονική διεύθυνση του παγκο-
σμίως κορυφαίου ειδικού, Πλαστικού 
Χειρουργού & μέλους της ISHRS Δρ. 
Αναστάσιου Βεκρή, με εξειδίκευση στη 
χειρουργική αποκατάσταση των αλωπε-
κιών και στη μεταμόσχευση μαλλιών σε 
ορισμένα από τα πιο φημισμένα κέντρα 
του εξωτερικού, όπως κοντά στον Dr. 
J. C. Kim στο KNU University Hospital 
of South Korea, στο Λονδίνο και στο 
San Francisco, η κλινική Advanced Hair 
Clinics προσφέρει σε 11 σημεία στην 
Ελλάδα και την Κύπρο τις πλέον απο-
τελεσματικές και ασφαλείς υπηρεσίες 
διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστα-
σης, αντιμετωπίζοντας ακόμη και τις πιο 

απαιτητικές καταστάσεις ανδρικής και 
γυναικείας τριχόπτωσης και αλωπεκίας.

Μεταμόσχευση 
Μαλλιών FUE
Όταν η αραίωση μαλλιών είναι πλέον 
εμφανής και ο/η ενδιαφερόμενος/η επι-
θυμεί την αποκατάστασή της, την οριστι-
κή λύση προσφέρει η μεταμόσχευση 
μαλλιών με την ελάχιστα επεμβατική 
μέθοδο FUE, η οποία επιτρέπει την 
εξαγωγή και εμφύτευση μεμονωμένων 
τριχοθυλακίων χωρίς να προκαλού-
νται γραμμικές ουλές και σημάδια στο 
τριχωτό της κεφαλής.
ΠοιΑ ΕινΑι η ΔιΑΔιΚΑΣιΑ: Υπό τοπική 
αναισθησία, αφαιρούνται ένα-ένα τα 
τριχοθυλάκια από τη δότρια περιοχή 
του τριχωτού της κεφαλής με εργα-
λείο πολύ μικρής διαμέτρου και εν 
συνεχεία μεταφέρονται στην περιοχή 
όπου παρατηρείται αραίωση μαλλιών 
δίνοντας μεγάλη προσοχή στην σωστή 
φορά και στο σωστό βάθος φύτρωσης 
ώστε να έχουμε ένα  απόλυτα φυσικό 
αποτέλεσμα.
ΠοΤΕ θΑ γινΕι ΕμφΑνΕΣ Το ΑΠο-
ΤΕΛΕΣμΑ: Σε ένα διάστημα περίπου 
4-6 μηνών έχουν γίνει ήδη ορατά τα 
αποτελέσματα της μεταμόσχευσης ενώ 
το τελικό αποτέλεσμα ολοκληρώνεται 
σταδιακά σε 12 μήνες. Τα αποτελέσματα 
είναι απολύτως φυσικά και μόνιμα.
ΠοιοΣ ΑΠοΤΕΛΕι ΚΑΤΑΛΛηΛο ΥΠο-
ψηφιο: Άνδρες και γυναίκες άνω των 
18 ετών με πρόβλημα ανδρογενετικής 
αλωπεκίας οποιουδήποτε σταδίου μπο-
ρούν να προχωρήσουν σε εμφύτευση 
μαλλιών. η εμφύτευση μαλλιών μπορεί 
να εφαρμοστεί ακόμα και σε εξειδικευ-
μένες περιπτώσεις, όπως:  μετά από 
τραύμα ή έγκαυμα, σε περιπτώσεις 
ουλωτικής αλωπεκίας ή στην αποκατά-
σταση γενιών και φρυδιών. 

Θεραπεία PRP 
κατά της τριχόπτωσης
η μη επεμβατική και πρακτικά ανώδυνη 
θεραπεία PRP εφαρμόζεται με πολύ 
καλά αποτελέσματα σε άνδρες & γυναί-
κες με ανδρογενετική, διάχυτη και γυ-
ροειδή αλωπεκία, ενώ δρα αποτελεσμα-
τικά και στην πρόληψη των αλωπεκιών, 
όταν αυτή εφαρμόζεται πριν ακόμη 
παρατηρηθεί εμφανής αραίωση στα 
μαλλιά. Τα αποτελέσματα της θεραπείας 
είναι απολύτως φυσικά, ενώ δεν υπάρ-
χουν παρενέργειες, αφού αξιοποιείται 
το αίμα του ίδιου του ασθενούς.
ΠώΣ ΔρΑ η θΕρΑΠΕιΑ PRP:
• Εμποδίζει την περαιτέρω απώλεια 
μαλλιών
• Ενισχύει την ανάπτυξη τριχοθυλακίων
• Ενδυναμώνει τα υπάρχοντα μαλλιά

Γονιδιακός έλεγχος 
αλωπεκίας
η τριχόπτωση είναι ένα σύνθετο 
φαινόμενο που οφείλεται τόσο σε πε-
ριβαλλοντικούς όσο και σε γονιδιακούς 
παράγοντες. Σύγχρονες τεχνικές χαρτο-
γράφησης του DNA έχουν υποδείξει 5 
γενετικούς τόπους που παρουσιάζουν 
την μεγαλύτερη σύνδεση με την εμφά-
νισή της. ο γονιδιακός έλεγχος αλωπε-
κίας πραγματοποιεί τη γονοτύπηση των 
5 αυτών περιοχών μέσω της λήψης 
γενετικού υλικού από τον ενδιαφερόμε-
νο. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο βαθμός 
της γενετικής επιρροής που υπάρχει, 
στοιχείο που μας δίνει μία εικόνα της 
πιθανότητας εμφάνισης τριχόπτωσης. 
η εξέταση αυτή είναι ανώδυνη, καθώς 
η απομόνωση του γενετικού υλικού 
γίνεται από μία σταγόνα αίματος που 
συλλέγεται σε ειδικές καρτέλες συλλο-
γής και αποθήκευσης. η απάντηση είναι 
διαθέσιμη μέσα σε 7 ημέρες από την 
ημέρα λήψης του δείγματος.

Λεμεσόσ: γεωργίου γρίβα Διγενή 2 (1ος όροφο 
εμπορικού κέντρου Pamelva Court), τηλ.: +357 25 

251040. Λευκωσία: 28ης οκτωβρίου 1 και γεωργίου
 γρίβα Διγενή (3ο όροφος του Business center Block E, 

στην Έγκωμη), τηλ: +357 22 257490

CosmetiC Derma meDiCine
www.cosmeticdermamedicine.gr

Email: info@cosmeticdermamedicine.gr
Facebook: Cosmetic Derma Medicine, Instagram: @cdm.gr

aDvanCeD Hair CliniCs
www.advancedhairclinics.gr

Email: info@advancedhairclinics.gr
Facebook: Advanced Hair Clinics

Instagram: @advanced_hair_clinics

ό Δρ. αναστάσιος Βεκρής, Πλαστικός Χειρουργός & επιστημονικός 
Διευθυντής της advanced Hair Clinics με την επιστημονική του 

ομάδα, εν ώρα συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών FUe.

H Δρ. αμαλία Τσιατούρα, 
Δερματολόγος - αφροδισιολόγος 
και επιστημονική Διευθύντρια
της Cosmetic Derma medicine, 
κατά την εφαρμογή 
θεραπείας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ COSMETIC DERMA MEDICINE MEDICAL GROUP

Βρισκόμαστε 
σε συνεχιζόμενη 
τροχιά 
ανάπτυξης
ΣτόχόΣ μαΣ η δημιόυργια νέων κέντρων Σέ έλλαδα και κυπρό 
και η αναπτυξη διέθνων ΣυνέργαΣιων τόΣό Σέ έπιπέδό έιΣρόηΣ 
αΣθένων, όΣό και για έκπαιδέυτικόυΣ λόγόυΣ μέ ιατρόυΣ 
και κέντρα από τό έξωτέρικό

Παρά τις προκλήσεις που 
επέφερε η πανδημία του 
COVID-19, ο ιατρικός όμιλος 

Cosmetic Derma Medicine Medical 
Group, βρίσκεται σε μία συνεχιζόμενη 
τροχιά ανάπτυξης. Όπως ανέφερε σε 
συνέντευξή του στο ένθετο «MARKET 
LEADERS 2020», ο Δρ. Αναστάσιος 
Βεκρής, Πλαστικός Χειρουργός, Μέλος 
της ISHRS, Ιδρυτής & CEO του Ιατρικού 
Ομίλου Cosmetic Derma Medicine 
Medical Group και Επιστημονικός 
Διευθυντής της εξειδικευμένης κλινικής 
μεταμόσχευσης μαλλιών Advanced Hair 
Clinics, στα επόμενα σχέδια του Ομίλου 
είναι η δημιουργία νέων κέντρων σε 
Ελλάδα και Κύπρο και η περαιτέρω ανά-
πτυξη των διεθνών συνεργασιών του. 

Ποιοι ήταν οι πιο σημαντικοί 
σταθμοί στην πορεία του ιατρικού 
ομίλου Cosmetic Derma Medicine 
Medical Group; 
Τα πιο σημαντικά βήματα στην πορεία 
μας ήταν η αρχή της επέκτασής μας, 
όταν από το πρώτο μας κέντρο στην 
Αθήνα, πριν από οκτώ χρόνια, αποφα-
σίσαμε ότι ήρθε η ώρα να επεκταθούμε 
και σταδιακά ξεκινήσαμε την ανάπτυξή 
μας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Θα 
έλεγα το χαρακτηριστικό ήταν ότι η 
απόφαση αυτή ελήφθη το 2012 όταν 
ήδη και διεθνώς και στην Ελλάδα 
ήταν εμφανή τα σημάδια της βαθιάς 
οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά η 
θετική μας πορεία στην τότε φάση 
επέβαλε αυτή την προσπάθεια και το 

ρίσκο του να αναπτυχθούμε ακόμη και 
εν μέσω ύφεσης και κακής οικονομικής 
κατάστασης. Τα αποτελέσματα σήμερα 
μας δικαιώνουν. 
  
Ποιες βραβεύσεις έχετε λάβει;
Είναι γεγονός και είναι ιδιαίτερη χαρά 
μας ότι στην πορεία των ετών έχουμε 
αποσπάσει πολλά βραβεία και επαίνους 
σε επιστημονικά φόρα και σε επιχειρη-
ματικό επίπεδο. Θα έλεγα ότι τα πιο ση-
μαντικά βραβεία που καταξιώνουν και 
το brand μας και τη δουλειά μας στον 
τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών είναι 
η βράβευση της κλινικής Advanced Hair 
Clinics επί τέσσερα έτη (2016, 2017, 
2019, 2020) ως “International Hair 
Clinic of the Year” από τον διεθνή ορ-
γανισμό ιατρικού τουρισμού IMTJ. Αυτή 
είναι μια σημαντική διάκριση γιατί έλαβε 
χώρα κατόπιν κρίσης από κριτές παγκο-
σμίου κύρους και ειδικούς στον χώρο. 
Συγκρινόμενοι με κλινικές προερχόμε-
νες από όλο τον κόσμο καταφέραμε να 
διακριθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 
να αναδειχθεί επομένως μια ελληνι-
κή κλινική και μάλιστα επί τέσσερεις 
φορές ως “International Hair Clinic of 
the Year” θεωρώ ότι είναι ένα γεγονός 
πολύ σημαντικό. 
 
Ποιοι άλλοι γιατροί και επαγγελμα-
τίες αποτελούν μέρος της ομά-
δας του Ομίλου Cosmetic Derma 
Medicine Medical Group; 
Θα αναφέρω χαρακτηριστικά την Δρ. 
Αμαλία Τσιατούρα η οποία είναι πολύ 

γνωστή και για την πορεία της στην 
Κύπρο και στην Ελλάδα. Είναι μια κατα-
ξιωμένη δερματολόγος που είναι επι-
κεφαλής του δερματολογικού τμήματος 
του ιατρικού ομίλου Cosmetic Derma 
Medicine Medical Group. Παράλληλα, 
πληθώρα ειδικών, καταξιωμένων και 
έμπειρων γιατρών μας πλαισιώνει στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο, εφαρμόζο-
ντας όλες τις υπηρεσίες μας με υψηλό 
αίσθημα ευθύνης.
 
Ποιες άλλες συνεργασίες έχετε, 
είτε με ιατρικά κέντρα του εξωτερι-
κού είτε και με την πανεπιστημιακή 
κοινότητα; 
Ως Advanced Hair Clinics δεν απο-
τελούμε μόνο διεθνές κέντρο ανα-
φοράς για ασθενείς οι οποίοι μας 
επισκέπτονται από δεκάδες χώρες του 
εξωτερικού για την πραγματοποίηση 
επεμβάσεων μεταμόσχευσης μαλλιών. 
Αποτελούμε και ένα διεθνές εκπαιδευ-
τικό κέντρο καθώς δεκάδες γιατροί από 
την Ελλάδα, από την Κύπρο και από 
πολλές χώρες του εξωτερικού έχουν 
εκπαιδευτεί από εμένα προσωπικά και 
την ιατρική ομάδα μου στη μεταμό-
σχευση μαλλιών. Επίσης, πολύ συχνά 
σε ακαδημαϊκό επίπεδο προσκαλούμαι 
ως ειδικός ομιλητής σε συνεδρία της 
Ελλάδος και του εξωτερικού πάνω στο 
αντικείμενο της εξειδίκευσής μου, δηλα-
δή στη μεταμόσχευση μαλλιών. 
 
Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-

δρ. αναστάσιος Βεκρής, πλαστικός χειρουργός
ιδρυτής & CEO του ιατρικού όμίλου Cosmetic 
Derma Medicine Medical Group, 
έπιστημονικός διευθυντής Advanced Hair Clinics.
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ράς ιατρικής να εφαρμόσουμε τα ιατρι-
κά πρωτόκολλα ασφαλείας και μάλιστα 
να είμαστε ακόμη πιο αυστηροί από τα 
πρωτόκολλα που ζήτησε το κράτος. 
Αυτό συνεχίζουμε να το εφαρμόζουμε 
και να το τηρούμε απαρέγκλιτα. Αφετέ-
ρου δε εισάγοντας στη διαγνωστική μας 
διαδικασία την τηλεδιάγνωση και στην 
καθημερινότητά μας την τηλεκπαίδευση 
και την τηλεργασία. Αξιοποιώντας τις 
σύγχρονες τεχνολογίες καταφέραμε να 
είμαστε σε επαφή και με το προσω-
πικό μας και με τους ασθενείς μας, 
από ασφαλή απόσταση. Αυτός ήταν 
και ένας από τους νεωτερισμούς που 
εισήχθησαν λόγω του κορωνοϊού αλλά 
πιθανότατα θα μείνουν και θα μας 
συντροφεύσουν και στο μέλλον.
 
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείστε για το νέο έτος 
2021;
Με την προϋπόθεση της λύσης του 
προβλήματος του κορωνοϊού, οι 
γενικότερες προβλέψεις για το 2021 
συμφωνούν ότι οι οικονομίες παγκο-
σμίως θα αναπτυχθούν και μάλιστα σε 
σημαντικό βαθμό. Η πεποίθησή μου 
είναι ότι και στον τομέα της αισθητικής 
ιατρικής θα υπάρξει σίγουρα αυξημένο 
ενδιαφέρον και βελτίωση. Αυτό θα έχει 
να κάνει όχι μόνο με τη βελτίωση της 
γενικότερης οικονομικής κατάστασης 
αλλά και με την ψυχολογία του κοινού, 
καθώς οι άνθρωποι βρίσκονται σχεδόν 
για όλο το 2020 σε μία κατάσταση που 
βιώνουν ανασφάλεια, φόβο, αποστασιο-
ποίηση, απομόνωση και είναι λογικό και 
επόμενο κάποια στιγμή ως φυσιολογική 
αντίδραση, εφόσον θα υπάρχει η σχε-
τική ασφάλεια, να βγει στο προσκήνιο 
και η θέλησή τους να κάνουν πράγματα 
για να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή 
τους, την ψυχολογία τους και την εικόνα 
τους. Θεωρώ λοιπόν ότι για αυτούς 
τους λόγους μαζί με τη συνοδό βελτίω-
ση της οικονομικής δραστηριότητας που 
αναμένεται παγκοσμίως, θα υπάρξει 
θετική συμβολή στην ανάπτυξη και των 
υπηρεσιών μας.

Τι προοπτικές υπάρχουν στον 
ορίζοντα για την εταιρεία και ποιά 
είναι τα σχέδιά σας;
Παρόλη την καθυστέρηση που εκ 
των πραγμάτων προέκυψε λόγω της 
πανδημίας είμαστε σε συνεχιζόμενη 
τροχιά ανάπτυξης, με την δημιουργία 
νέων κέντρων στην Ελλάδα και την 
Κύπρο, και με διεθνείς συνεργασίες 

Αποτελούμε και ένα διε-
θνές εκπαιδευτικό κέντρο 

καθώς δεκάδες γιατροί 
από την Ελλάδα, από την 
Κύπρο και από πολλές 
χώρες του εξωτερικού 
έχουν εκπαιδευτεί από 

εμένα προσωπικά και την 
ιατρική ομάδα μου στη 
μεταμόσχευση μαλλιών.

τόσο σε επίπεδο εισροής ασθενών από 
το εξωτερικό για την πραγματοποίηση 
των θεραπειών τους όσο και σε επί-
πεδο συνεργασιών για εκπαιδευτικούς 
λόγους με ιατρούς και με κέντρα από το 
εξωτερικό.
 
Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας 
πλεονέκτημα; 
Θα έλεγα ότι χωρίς σκληρή δουλειά και 
οργάνωση από όλους δεν θα μπορού-
σαμε να φτάσουμε σε καμία επιτυχία 
και δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε 
κανένα στόχο. Αυτά ήταν και συνεχίζουν 
να είναι στον πυρήνα της δραστηριότη-
τάς μας: η εργατικότητα, η προσήλωση 
στους στόχους και η οργάνωση. Από 
εκεί και πέρα, η αυστηρή τήρηση των 
ιατρικών πρωτοκόλλων, η επικαιροποί-
ηση των γνώσεων και των τεχνολογιών 
που εφαρμόζουμε, η προσπάθεια να 
είμαστε πάντα στην αιχμή της προόδου 
στον τομέα της ιατρικής επιστήμης 
και της ιατρικής τεχνολογίας, η χρήση 
των σύγχρονων μεθόδων marketing, 
συμβάλλουν συνολικά στην επιτυχία του 
ομίλου μας. 
 
Ποιο είναι το όραμα της εταιρείας; 
Επειδή είμαστε ιατρικός όμιλος και 
επειδή και εγώ προσωπικά έχω δώσει 
τον Ιπποκράτικό Όρκο και η κύρια 
δραστηριότητά μου είναι το λειτούργημα 
του Ιατρού, πρώτο μέλημά μας είναι 
η παροχή του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου υπηρεσιών στους συνανθρώ-
πους και ασθενείς μας, όποια και αν 
είναι η αιτία που τους φέρνει μέσα στο 
ιατρείο μας, πάντα με ασφάλεια και με 
τις καλύτερες δυνατές επιστημονικές και 
τεχνολογικές προϋποθέσεις.

μετωπίσετε μετά την έξαρση της 
πανδημίας του COVID-19;
Οι κυριότερες προκλήσεις θα έλεγα 
ότι εστιάζονται σε τρία επίπεδα: στο 
ιατρικό, γιατί είναι μία πρωτόγνωρη 
εμπειρία που συνεπάγεται την προσαρ-
μογή σε πρωτόκολλα ασφαλείας που 
δεν χρησιμοποιούνται σε καθημερινή 
βάση. Βέβαια, η δική μας προσαρμογή 
ως ιατρικός όμιλος αλλά και κυρίως ως 
χειρουργοί με εμπειρία στις συνθήκες 
απολύμανσης και αντισηψίας, ήταν πολύ 
πιο ομαλή και πολύ πιο εύκολη από άλ-
λους κλάδους όπου τα μέτρα αυτά ήταν 
πρωτόγνωρα. Επομένως η προσαρμογή 
μας εκεί θα έλεγα ότι υπήρξε πολύ 
γρήγορη και πολύ ομαλή. Οι μεγαλύ-
τερες όμως πρόκλησεις πέρα από τον 
ιατρικό τομέα, προκύπτουν επίσης σε 
επίπεδο ψυχολογίας του κόσμου, σε επί-
πεδο κοινωνικών επιπτώσεων αλλά και 
οικονομικών επιπτώσεων. Η πανδημία 
δημιούργησε σοβαρότατα οικονομικά 
προβλήματα σε όλες τις χώρες του 
κόσμου. Επίσης, ο περιορισμός των κοι-
νωνικών επαφών, η αποστασιοποίηση 
και η απομόνωση οδήγησε σε συσσώ-
ρευση και ψυχολογικών προβλημάτων 
στους ανθρώπους. Επομένως είναι μια 
κατάσταση που αποτελεί πρόκληση από 
πολλές διαφορετικές πλευρές.
 
Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
Αφενός μεν ήμασταν έτοιμοι από πλευ-
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Παρουσίαση EASYSLIM

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες
αδυνατίσματος, ομορφιάς και 
υγείας, με εμπειρία 30 χρόνων
Η εταιρεια από τΗν ιδρυσΗ τΗσ μεχρι σΗμερα διατΗρει συνεχόμενΗ ανόδικΗ πόρεια 
καταλαμβανόντασ τΗν πρώτΗ θεσΗ στόν τόμεα τΗσ.

Το EASYSLIM ιδρύθηκε το 1991 
με σκοπό την παροχή ολοκλη-
ρωμένων υπηρεσιών στον 

τομέα του αδυνατίσματος, ομορφιάς 
και υγείας.  η εταιρεία από την ίδρυση 
της μέχρι σήμερα διατηρεί συνεχόμενη 
ανοδική πορεία καταλαμβάνοντας την 
πρώτη θέση στον τομέα της.
Δραστηριοποιείται με 7 κέντρα σε όλη 
την Κύπρο και με παρουσία ενός κατα-
στήματος στην Ελλάδα στο κέντρο της 
αθήνας στην περιοχή συντάγματος. στα 
πλαίσια της διαρκούς εξέλιξής της, στα 
πλάνα της εταιρείας είναι η ανάπτυξη 
της σε όλη την Ελλάδα.
Με την διαρκή ενημέρωση και προ-
σπάθεια του άρτια εκπαιδευμένου επι-

μογής και διαχείρισης ατόμων με πολλά 
επιπλέον κιλά.
Δημιούργησε και εφηύρε το Easyslim 
system. Εντόπισε και επίλυσε το μεγάλο 
πρόβλημα γι’ αυτά τα άτομα, ότι ο 
τρόπος για να χάσουν βάρος (άσκηση, 
διατροφή, μηχανήματα, φάρμακα κλπ) 
δεν ήταν αρκετό. Εγκατέλειπαν την 
προσπάθεια με την πρώτη δυσκολία και 
δεν ολοκλήρωναν τον στόχο τους.
οργάνωσε Επιστημονική ομάδα με 
ειδικότητες συναφείς στην άσκηση, 
διατροφή, στήριξη, υγεία και ωραίου 
σώματος και στελεχώνεται από ειδικούς 
γυμναστές, κλινικούς διαιτολόγους, δια-
τροφολόγους, ψυχολόγους, αθλητικούς 
ψυχολόγους, αισθητικούς και ιατρούς.

στημονικού προσωπικού που αριθμεί 
πέραν των 50 ατόμων και συνεργα-
τών της καθώς και με την κατοχή και 
χρήση του πλέον σύγχρονου τεχνο-
λογικού εξοπλισμού, επιτυγχάνεται 
η υψηλότερη ποιότητα στην παροχή 
των υπηρεσιών που προσφέρει και η 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 
της. 

Σημαντικοί σταθμοί στην 
πορεία της εταιρείας 
Μέσα από την πληθώρα γνώσεων και 
εμπειρίας 30 χρόνων διενεργεί για 
χρόνια ερευνητικό έργο. Μέσα από τις 
έρευνες της δημιούργησε και εφηύρε 
νέες και καινοτόμες μεθόδους εφαρ-
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Το ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα του Easyslim
Το Easyslim αναλαμβάνει την ευθύνη. 
Είναι το μοναδικό κέντρο που μέσω 
του αποκλειστικού λογισμικού του, ο 
πελάτης, από την αρχή μπορεί να γνω-
ρίζει το συνολικό χρόνο και τη συνολική 
τιμή των αναγκών του σώματος. Έτσι ο 
πελάτης προγραμματίζεται για το χρόνο 
και το κόστος. Τα άλλα κέντρα σε Κύπρο 
και Ελλάδα δεν αναφέρονται στο συνο-
λικό χρόνο για την επιτυχία του στόχου 
και η χρέωση είναι με την επίσκεψη ή 
με τον μήνα. 
Ανέπτυξε το Easyslim medical. Σε συ-
νεργασία με το ευρωπαϊκό πανεπιστή-
μιο και το τμήμα κλινικών διαιτολόγων 
αναλαμβάνει υπέρβαρα και παχύσαρκα 
άτομα με παθολογικά προβλήματα. 
Δημιούργησε αποκλειστικό εξειδι-
κευμένο λογισμικό. Μπορεί να δώσει 
απο την αρχή ατομική σωματομετρική 
αξιολόγηση με ταυτόχρονη σύγκριση 
με το ιδανικό του σώμα και οπτική 
μετατροπή του σώματος από φωτογρα-
φία του «σήμερα» να το δεί «ιδανικό» 
στο μέλλον. Δημιούργησε το application 
easyslim στο κινητό για διαχείριση στο 

σπίτι. Οι δύο φορές την εβδομάδα φυ-
σικής παρουσίας στο κέντρο φάνηκε να 
μην είναι αρκετή για έλεγχο των πελα-
τών. Τώρα παρέχεται 24 ώρη ατομική 
παρακολούθηση, στήριξη και πειθαρχία 
μέσω της εφαρμογής. Έτσι ολοκληρώ-
νουν την προσπάθεια τους χώρις να 
την εγκαταλείπουν. Εφαρμόστηκαν και 
εφαρμόζονται τα τελευταία 10 χρόνια 
σε χιλιάδες άτομα με τεράστια επιτυχία.

Το όραμα της εταιρείας
Η ομάδα του EASYSLIM εργάστηκε 
επί σειρά ετών με χιλιάδες παιδιά και 
ενήλικες για να γυμναστούν και να 
βελτιώσουν την διατροφή με στόχο να 
χάσουν το επιπλέον τους βάρος. Σκοπός 
του να τους βοηθήσει να βελτιώσουν 
και να αποκτήσουν ξανά την φυσική 
τους κατάσταση και υγεία. Το μη φυσι-
ολογικό σωματικό βάρος αυξάνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημά-
των, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης 
και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όραμά 
μας είναι να ενημερώσουμε τους 
ανθρώπους ότι η απώλεια βάρους είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με την υγεία μας 
και δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής του 

σώματος. Θέλουμε να τους μάθουμε ότι 
με την μείωση ακόμα και του 5-10% 
του αρχικού βάρους μπορούμε να έχου-
με σημαντικά οφέλη για την υγεία μας. 
Πιστεύουμε ότι η απόφαση για χάσιμο 
βάρους είναι «κίνηση ζωής». Πίστευαμε 
πάντα στο ρητό «νους υγιής εν σώματι 
υγιής» και ότι το αδυνάτισμα είναι πρό-
ληψη και έκφραση της ψυχοσωματικής 
υγείας. Βλέποντας το αποτέλεσμα στα 
παιδιά και τους ενήλικες και την έκφρα-
ση ζωής και λάμψης στο πρόσωπο τους 
στο τέλος του στόχου τους, νοιώθουμε 
την υπέρτατη ικανοποίηση για το έργο 
που επιτελεί η ομάδα μας.
 
Η ομάδα του Εasyslim
Η επιστημονική ομάδα του Easyslim 
είναι εξειδικευμένοι και έμπειροι επιστή-
μονες, στη διαχείριση ατόμων που 
έχουν στόχο την απώλεια βάρους και 
την ευεξία του σώματος. Στελεχώνεται 
από ειδικούς γυμναστές, κλινικούς 
διαιτολόγους, διατροφολόγους, ψυχο-
λόγους, αθλητικούς ψυχολόγους και 
αισθητικούς. Επικεφαλής της επιστη-
μονικής ομάδας είναι κύριος Γιάννος 
Πάρπας.

Κεντρικά γραφεία: Ακροπόλεως 101, 2ος όροφος, 
Ακρόπολη. Παγκύπριο τηλέφωνο: 77 77 77 87

Ε: info@easyslimcenters.com
W: www.easyslimcenters.com 

ΑθήνΑ: Πετράκη 30, πάροδος Ερμού και Μητροπόλεως. 
ΛευκωσίΑ: Ακροπόλεως 101, 2ος όροφος, Ακρόπολη, Αγίου 
Νικολάου 33, 4ος όροφος, Έγκωμη, Λεμεσόσ: Λευκωσίας 

12, περιοχή των φώτων τροχαίας fairways. ΛΑρνΑκΑ: Λεω-
φόρος Γεωργίου Γρίβα Διγενή 53, Μέγαρο Καραγιώργη, 2ος 

όροφος, Διαμ 3, ΠΑφόσ: Οδό Νεόφυτου Νικολαΐδη 
61, 1ο όροφο, πολυκατοικία YIANNIS COURT. 
ΠΑρΑΛίμνί: Λεωφόρος 1ης Απριλίου, αρ. 24, 

1ος όροφος, Διαμ. αρ 4
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«Η ανάγκη για
τις υπηρεσίες μας 
έχουν αυξηθεί
λόγω του COVID-19»
Οι έρέυνές έδέιξαν Οτι τα παχυςαρκα ατΟμα έχΟυν μέγαλυτέρές 
πιθανΟτητές να νΟςηςΟυν και να έμφανιςΟυν τα πιΟ ςΟβαρα 
ςυμπτώματα της νΟςΟυ. 

Αυξημένες ανάγκες για τις 
υπηρεσίες που προσφέρει το 
Easyslim, επέφερε η έξαρση 

της πανδημίας του κορωνοϊού. Σε 
συνέντευξή του στο ένθετο «MARKET 
LEADERS 2020» ο CEO και Επικεφα-
λής της Επιστημονικής Ομάδας του 
Easyslim, Γιάννος Πάρπας, εξήγησε ότι 
οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν δείξει ότι 
τα παχύσαρκα άτομα έχουν μεγαλύτε-
ρες πιθανότητες να νοσήσουν από τον 
COVID-19, και μάλιστα να εμφανίσουν 
πιο σοβαρά συμπτώματα. 

Ποιες είναι οι σημαντικότερες 
προκλήσεις που καλείστε να αντι-
μετωπίσετε λόγω της έξαρσης της 
πανδημίας του COVID-19;
Ο χρηματοοικονομικός προγραμμα-
τισμός, ρευστότητα, απασχόληση, 
αναδιάρθρωση, προσαρμογή υπηρε-
σιών και προϊόντων, επανεκτίμηση 
των προτεραιοτήτων, προετοιμασία 
για επανεκκίνηση είναι οι μεγάλες 
προκλήσεις που είχαμε και έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε εν μέσω της 
της πανδημίας του COVID-19.
Οι ταχύτατες αλλαγές που προκύπτουν 
σήμερα στην αγορά δημιουργούν τε-
ράστιο όγκο δεδομένων για διαχείριση 
μιας επιχείρησης. Η νέα αυτή κατάστα-
ση, επηρέασε και την δική μας εταιρεία 
σε θέματα βιωσιμότητας και εργασια-
κών σχέσεων.

Πώς κατάφερε η εταιρεία σας να 
ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλή-
σεις;
Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό αλλα-
γών, ήταν δύσκολο να προσδιοριστούν 
με σαφήνεια οι στρατηγικές που θα 
μας βοηθούσαν στη λήψη αποφάσεων 
για αντιμετώπιση των προκλήσεων. Το 
σίγουρο είναι ότι, δεν αφεθήκαμε στην 
δύναμη της αδράνειας και της φθοράς. 
Επανεκτιμήσαμε την προσέγγισή μας 
και επικεντρωθήκαμε στον μετριασμό 
του κινδύνου, έως ότου αποφασίσαμε 
ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας. 
Σε αυτά προτεραιότητα μας ήταν η 
προστασία της υγείας των πελατών 

αλλά και της φήμης και της βιωσιμό-
τητας της επιχείρησης. Πραγματοποιή-
σαμε γρήγορες αλλαγές, προκειμένου 
να προσφέρουμε νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες και να προσεγγίσουμε τους 
πελάτες μας με νέους τρόπους.
Παραμείναμε συνδεδεμένοι με τους 
πελάτες μας κατά την διάρκεια του 
«lockdown» και μέσω του application 
Εasyslim τους παρείχαμε την υπο-
στήριξη που χρειάζονταν για την 
εφαρμογή και συνέχιση του προγράμ-
ματος τους. Σε αυτό ενταχθήκαν και 
νέοι πελάτες λόγω της επίδρασης του 
εγκλεισμού στην αύξηση του βάρους.
Αναπτύξαμε το Easyslim at home και 
δημιουργήσαμε νέα online προιόντα 
για χάσιμο βάρους και ευεξίας για το 
σπίτι με παρακολούθηση και στήριξη 
των πελατών απο την επιστημονική 
μας ομάδα μέσω του application 
Εasyslim.Προσφέραμε 500 δωρε-
άν προγράμματα ευεξίας μέσω του 
application μας και της επιστημονικής 
ομάδας μας στον πληθυσμό κατά την 
διάρκεια του «lockdown». 
Τα κέντρα μας διατηρούσαν και εφάρ-
μοζαν στους χώρους μας και πριν τον 
COVID–19 σαφή πρωτόκολλα υγιεινής 
και ασφάλειας, έτσι η εταιρεία εναρμο-
νίστηκε πολύ γρήγορα με τις οδηγίες 
της Πολιτείας και του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας. Με την επανεκκίνηση 
πρώτο μέλημα μας ήταν η βελτίωση 
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Υγείας έχει κρούσει τον κώδωνα 
του κινδύνου και προειδοποιεί, ότι η 
παχυσαρκία έχει γίνει ο πιο σοβαρός 
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Με 
τις ειδικότητες του επιστημονικού της 
προσωπικού βοηθά στην πρόληψη και 
υγεία του πληθυσμού. 
Η στήριξη μας μπορεί να προέλθει 
μέσα απο το ΓεΣΥ. Ο νόμος του ΓεΣΥ 
εξασφαλίζει την ίση προσβασιμότητα 
στην Υγεία για όλους. Το Γενικό Σχέδιο 
Υγείας εφαρμόζεται και εξελίσσεται. Για 
να αναβαθμιστεί περαιτέρω θα πρέπει 
να διευρύνει το πεδίο κάλυψης του, με 
την ένταξη και άλλων κατηγοριών για 
θεραπεία και πρόληψη. Το Easyslim θα 
πρέπει να ενταχθεί σαν καινοτόμα και 
πρωτοπόρα εταιρεία με εξειδικευμένες 
υπηρεσίες στην καταπολέμηση της 
παχυσαρκίας. 
Η ανάγκη για τις υπηρεσίες του έχει 
αυξηθεί και λόγω του COVID-19. Με 
τις μέχρι σήμερα έρευνες όσον αφορά 
την πιθανότητα νόσησης από τον 
COVID-19 φαίνεται ότι τα παχύσαρκα 
άτομα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 
να νοσήσουν. Επιπλέον, τα παχύσαρκα 
άτομα έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να εμφανίσουν τα πιο σοβαρά συμπτώ-
ματα της νόσου. 
Άλλα κράτη όπως το Ηνωμένο Βασί-
λειο, οι Η.Π.Α, η Αυστραλία κ.α, βασιζό-
μενοι σε επιστημονικές και οικονομικές 
μελέτες, έχουν εκπονήσει σχέδια 
για καταπολέμηση της παχυσαρκίας, 
εξοικονομώντας τεράστια ποσά με την 
εφαρμογή οικονομικότερων μέτρων 
πρόληψης και θεραπείας μειώνοντας 
έτσι την πίεση στα συστήματα υγείας 
τους.
Επίσης η παιδική παχυσαρκία στη 
Κύπρο με βάση τις τελευταίες έρευνες 
έφτασε σε ψηλά επίπεδα. Η βασική 

«Πιστεύω με σχεδιασμό 
και υπευθυνότητα 
θα μπορέσουμε να 

ανακάμψουμε στις αρχές 
του δευτέρου τριμήνου 

του 2021 όπου και η 
ζήτηση στο τομέα μας θα 

αυξηθεί λόγο των αναγκών 
των καλοκαιρινών μηνών».

ανησυχία σχετικά με τα παιδιά είναι 
ο αντίκτυπος που μπορεί να επιφέρει 
στην υγεία τους. Θα πρέπει να παρθούν 
άμεσα μέτρα πρόληψης και θεραπείας.
Η επιστημονική ομάδα του Easyslim 
έχει την γνώση και την εμπειρία για 
την αντιμετώπιση της. Το Easyslim 
μπορεί σαν καινοτόμα και πρωτοπόρα 
εταιρεία με εξειδικευμένες υπηρεσίες 
στη καταπολέμηση της παχυσαρκίας 
να βοηθήσει στην εκπόνηση τέτοιων 
προγραμμάτων και παράλληλα να τα 
υλοποιήσει.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για 
την πορεία του τομέα για το νέο 
έτος 2021;
Περνάμε το δεύτερο επιδημικό κύμα. 
Δεν είμαστε στις υπηρεσίες ή στα 
προιόντα πρώτης ανάγκης, για αυτό 
ακόμα και χωρίς το σενάριο ενός νέου 
«lockdown», τα πακέτα μέτρων είναι 
αρκετά για να προκαλέσουν ισχυρές 
επιπτώσεις και απώλειες στον τομέα 
μας.
Η αυξητική τάση των κρουσμάτων επι-
δεινώνει το ήδη επιβαρυμένο κλίμα. Η 
νέα αυτή κατάσταση δεν θα αφήσει 
κανέναν αλώβητο αλλά και ούτε και 
θα υποχωρήσει χωρίς να αφήσει πίσω 
του ισχυρά αποτυπώματα και στο δικό 
μας τομέα, με τις εκτιμήσεις πλέον να 
δείχνουν πως το 2020 θα κλείσει με 
ζημιές.
Αυτό φυσικά μειώνει τις προσδοκίες 
μας για ταχεία ανάκαμψη στις αρχές 
του 2021. Πιστεύω με σχεδιασμό και 
υπευθυνότητα θα μπορέσουμε να 
ανακάμψουμε στις αρχές του δευτέρου 
τριμήνου όπου και η ζήτηση στο τομέα 
μας θα αυξηθεί λόγο των αναγκών 
των καλοκαιρινών μηνών.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια 
του Ομίλου σας; 
Οι ταχύτατες αλλαγές που προκύπτουν 
σήμερα στην αγορά και νέες τάσεις 
των καταναλωτών, βάζουν τα μελλο-
ντικά μας σχέδια σε προτεραιότητες. Η 
ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα, 
η αναπροσαρμογή, καινοτομία και η 
δημιουργικότητα.
Αυτά μπορούν να στηριχθούν μόνο στη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσι-
ών μας, στη διατήρηση ευελιξίας, νέες 
προσεγγίσεις και να παραμείνουμε 
συνδεδεμένοι με τους πελάτες μας, 
παρέχοντας τους την υποστήριξη που 
χρειάζονται και ένα περιβάλλον που 
όχι μόνο δεν απειλεί, αλλά προάγει την 
ασφάλεια και υγεία.

της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών 
μας, η οποία εξαρτιόταν απόλυτα από 
τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή ένα 
περιβάλλον που όχι μόνο δεν απειλεί, 
αλλά προάγει την ασφάλεια και υγεία.
Ανάλογα με την χωρητικότητα του 
κάθε κέντρου, καθορίστηκε μέγιστος 
αριθμός των ραντεβού εφαρμογής των 
μηχανημάτων και προσωπικής επαφής 
με το προσωπικό. Η εφαρμογή των 
μηχανημάτων εφαρμόζονταν σε ατο-
μικά δωμάτια με συνεχή εξαερισμό και 
απολυμάνσεις μεταξύ των ραντεβού.
 
Με ποιους τρόπους μπορεί να 
στηριχθεί ο τομέας στον οποίο 
δραστηριοποιείστε;
Ο τομέας που δραστηριοποιείται το 
EASYSLIM είναι ο τομέας της υγείας, 
αυτός που η Παγκόσμια Οργάνωση 
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Εκτιμήσεις 
για ύφεση 
πέραν του 6% 
Xστην Κύπρο

Υφεση που θα ξεπεράσει το 6% 
του ΑΕΠ δείχνουν οι εκτιμήσεις 
για την οικονομία της χώρας 

μας το 2020. Από τη μία η Κομισιόν στις 
φθινοπωρινές οικονομικές της προβλέ-
ψεις για το 2020 κάνει λόγο για ύφεση 
της τάξης του 6,2%, ενώ την ίδια ώρα 
το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναμένει ότι 
το πραγματικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί με 
ρυθμό 6,5%. 

Οι εκτιμήσεις 
για συρρίκνωση του ΑΕΠ
Μικρότερη συρρίκνωση του πραγμα-
τικού ΑΕΠ στην Κύπρο για το 2020, 
από αυτή που ανέμενε τον περασμένο 
Αύγουστο, αναμένει στο τεύχος Νοεμ-
βρίου το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών 
(ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. 
Συγκεκριμένα, το ΚΟΕ αναμένει τώρα 
ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί 
με ρυθμό 6,5%, αντί 7,5% που ανέμενε 
τον περασμένο Αύγουστο και σημειώνει 
ότι «η προς τα πάνω αναθεώρηση προ-
έρχεται από τη βελτίωση της εγχώριας 

δραστηριότητας και την καλυτέρευση 
του εξωτερικού περιβάλλοντος με την 
επαναδραστηριοποίηση των οικονομιών 
το τρίτο τρίμηνο του έτους». Ταυτόχρο-
να, το ΚΟΕ αναμένει για το 2021 ότι η 
οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο 
θα ανακάμψει με ρυθμό μεγέθυνσης του 
πραγματικού ΑΕΠ 4,2%. 
Όσον αφορά την πρόβλεψη για συρ-
ρίκνωση κατά 6,5% το 2020, το ΚΟΕ 
αναφέρει ότι «η αρνητική πρόβλεψη 
ενσωματώνει τη διακοπή της ομαλής 
λειτουργίας της οικονομίας, λόγω των 
περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν 
την άνοιξη, η οποία αποτυπώνεται στους 
οικονομικούς δείκτες». Επίσης, σημει-
ώνει ότι οι προβλέψεις για το 2020 και 
2021 αντανακλούν (μέσω προπορευό-
μενων δεικτών) την επανεκκίνηση της 
οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό και, σε μικρότερο 
βαθμό, προκλήσεις στην ανάκαμψη 
λόγω συνεχιζόμενων ή νέων μέτρων/
περιορισμών κατά της πανδημίας.
Αναφορικά με τον πληθωρισμό το 2020, 
το ΚΟΕ προβλέπει να μειωθεί σε -0,7% 
από 0,3% το 2019, ενώ ο πληθωρισμός 

για το 2021 προβλέπεται σε 1,0% κα-
θώς η ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει.
Ευπάθειες και δημοσιονομικές πιέσεις 
Το ΚΟΕ τονίζει πως τα υψηλά επίπεδα 
δημόσιου και ιδιωτικού χρέους και το 
μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων 
δανείων που αποτελούν τις ευπάθειες 
της κυπριακής οικονομίας, λόγω της 
προηγούμενης κρίσης, την καθιστούν 
λιγότερο ανθεκτική στη νέα κρίση. 
Συνεπώς, συνεχίζει, επιπρόσθετες δη-
μοσιονομικές πιέσεις που ενδεχομένως 
να προκύψουν από την τρέχουσα κρίση, 
μια πιθανή εκ νέου κλιμάκωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και 
καθυστερήσεις στη διαδικασία των εκ-
ποιήσεων επίσης, αποτελούν κινδύνους 
για τις προοπτικές. Περαιτέρω καθυστε-
ρήσεις στην εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων (π.χ. δικαστικό σύστη-
μα, δημόσια υπηρεσία, τοπική αυτοδιοί-
κηση), σύμφωνα με το ΚΟΕ, ενδέχεται 
να υπονομεύσουν την αξιοπιστία, να 
περιορίσουν την πρόσβαση σε κονδύλια 
του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας της ΕΕ και να επιβαρύνουν τις 
προοπτικές ανάπτυξης. Ο τερματισμός 

ΣτιΣ φθινοπωρινέΣ τηΣ οικονομικέΣ προβλέψέιΣ για το 
2020 η κομιΣιον κανέι λογο για ύφέΣη τηΣ ταξηΣ τού 
6,2% τού αέπ, ένω η έκτιμηΣη τού κοέ φτανέι το 6,5% 
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του προγράμματος πολιτογραφήσεων 
ενδεχομένως να επηρεάσει τις προοπτι-
κές μέσω πιθανής μείωσης του όγκου 
κατασκευαστικών έργων, προσθέτει. 

Οι καλύτερες προοπτικές 
Σε σχέση με καλύτερες από τις προβλε-
πόμενες προοπτικές, το ΚΟΕ αναφέρει 
ότι αυτές «μπορούν να διαμορφωθούν 
από σταθερή βελτίωση των επιδημι-
ολογικών συνθηκών στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό και ταχύτερη από την 
αναμενόμενη ανάπτυξη και διάθεση 
ενός εμβολίου». «Ισχυρότερη ανάκαμ-
ψη της δραστηριότητας από αυτή που 
αντανακλάται στα διαθέσιμα στοιχεία 
μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα από 
τα προβλεπόμενα αποτελέσματα», 
προσθέτει. Επιπλέον, το ΚΟΕ αναφέρει 
ότι η επιτυχής απορρόφηση κονδυλίων 
της ΕΕ και η αξιοποίηση των διαθέσιμων 
εργαλείων της ΕΕ για μετριασμό των 
επιπτώσεων της πανδημίας αναμένεται 
να επηρεάσουν θετικά τις προοπτικές.

Η οικονομία της Ευρωζώνης 
Στις οικονομικές της προβλέψεις που 
έδωσε στη δημοσιότητα στις αρχές 
Νοεμβρίου η Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρεται 
σε τεράστιο σοκ στην οικονομία από την 
πανδημία της COVID-19 και αβέβαιη 
ανάκαμψη η οποία εξαρτάται από την 
εξέλιξη της, με συρρίκνωση του ΑΕΠ της 
ευρωζώνης το 2020, προτού αυξηθεί 
το 2021. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις 
δείχνουν ότι η οικονομία της ΕΕ θα 
συρρικνωθεί κατά 7,4% το 2020 πριν 
ανακάμψει με ανάπτυξη 4,1% το 2021 
και 3% το 2022.  Σε σύγκριση με την 
οικονομική πρόβλεψη του καλοκαιριού 
2020, οι προβλέψεις ανάπτυξης τόσο 
για τη ζώνη του ευρώ όσο και για την 
ΕΕ είναι ελαφρώς υψηλότερες για το 
2020 και χαμηλότερες για το 2021. Η 
παραγωγή τόσο στη ζώνη του ευρώ 
όσο και στην ΕΕ δεν αναμένεται να 
ανακάμψει το επίπεδο προ πανδημίας 
το 2022. Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο 
οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας 
διέφερε πολύ σε ολόκληρη την ΕΕ και 
το ίδιο ισχύει και για τις προοπτικές 
ανάκαμψης. Αυτό αντικατοπτρίζει την 
εξάπλωση του ιού, την αυστηρότητα των 
μέτρων δημόσιας υγείας που λαμβάνο-
νται για τον περιορισμό του, την τομεακή 
σύνθεση των εθνικών οικονομιών 
και τη δύναμη των εθνικών πολιτικών 
αποκρίσεων.

Οι κίνδυνοι που 
παραμένουν 
Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις 
της Κομισιόν, οι αβεβαιότητες και 
οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις 
οικονομικές προβλέψεις του φθι-
νοπώρου παραμένουν εξαιρετικά 
μεγάλοι. Ο κύριος κίνδυνος πηγάζει 
από την επιδείνωση της πανδημίας, 
που απαιτεί πιο αυστηρά μέτρα για 
τη δημόσια υγεία και οδηγεί σε πιο 
σοβαρές και μακροχρόνιες επιπτώ-
σεις στην οικονομία. Αυτό οδήγησε 
σε ανάλυση σεναρίου για δύο εναλ-
λακτικά μονοπάτια της εξέλιξης της 
πανδημίας - μια πιο καλοήθη και μια 
αρνητική - και τον οικονομικό της 
αντίκτυπο. Υπάρχει επίσης ο κίνδυ-
νος οι ουλές που άφησε η πανδημία 
στην οικονομία - όπως οι πτωχεύ-
σεις, η μακροχρόνια ανεργία και οι 
διαταραχές του εφοδιασμού - να 
είναι βαθύτερες και πιο εκτεταμένες. 
Η ευρωπαϊκή οικονομία θα μπορού-
σε επίσης να επηρεαστεί αρνητικά 
εάν η παγκόσμια οικονομία και το 
παγκόσμιο εμπόριο βελτιώνονταν 
λιγότερο από τις προβλέψεις ή εάν 
οι εμπορικές εντάσεις επρόκειτο να 
αυξηθούν. Από την άλλη πλευρά, το 
NextGenerationEU, το πρόγραμμα 
οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένου του μηχα-
νισμού ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας, είναι πιθανό να προσφέρει 
ισχυρότερη ώθηση στην οικονομία 
της ΕΕ από ό, τι είχε προβλεφθεί. 
Αυτό συμβαίνει επειδή η πρόβλεψη 
θα μπορούσε να ενσωματώσει εν μέ-
ρει μόνο τα πιθανά οφέλη αυτών των 
πρωτοβουλιών, καθώς οι διαθέσιμες 
πληροφορίες σε αυτό το στάδιο σχε-
τικά με τα εθνικά σχέδια είναι ακόμη 
περιορισμένες. Τέλος, μια εμπορική 
συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει επίσης 
θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της 
ΕΕ από το 2021. 
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