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Young in business
Γνωρίστε 60 νεαρούς επιχειρηματίες
και μάνατζερ, που με το ταλέντο και
τα προσόντα τους, έχουν τα φόντα
να συμβάλουν, ο καθένας στον
τομέα του, στην αναγέννηση της
κυπριακής επιχειρηματικότητας.
aπο τον χριστοφορο ζαβρο | φωτογραφιεσ: jo michaelides, harris kyprianou

Το IN Business υπάρχει
για να αναδεικνύει το
ευ επιχειρείν. Στόχος
μας αυτή τη φορά ήταν
να εντοπίσουμε νέους
επιχειρηματίες και μάνατζερ,
με όριο ηλικίας τα 40, που
η μέχρι σήμερα δράση τους
δημιουργεί δικαιολογημένες
προσδοκίες σχετικά με το
μέλλον και την εξέλιξή
τους, σε μια αγορά που
αποζητά εναγωνίως
την ανανέωση. Τους
αναζητήσαμε σε όλους τους
τομείς και δεν ήταν εύκολη
η επιλογή. Κι αυτό γιατί - με
ικανοποίηση συμπεράναμε
- ότι η επιχειρηματική
σκηνή της Κύπρου είναι
αρκούντως προικισμένη με
νέα ταλέντα, που μπορούν
να την ανεβάσουν ψηλά
κι ακόμα ψηλότερα. Εξ
αυτών παρουσιάζουμε
ενδεικτικά 60, εκτιμώντας
ότι εκπροσωπούν επάξια
το νέο δυναμικό πρόσωπο
των επιχειρήσεων.
Επιφυλασσόμαστε για
δεκάδες άλλους, που
αναμφισβήτητα το αξίζουν,
να έχουν τη δική τους
παρουσία σε προσεχή
αφιερώματα.

Σίμος Α. Αγγελίδης 35
Ματθαίος Αλαμπρίτης 27
Ανδρέας Ανδρέου 36
Άντρεα Αντωνίου 31
Ρεβέκκα Αργυρίδη 35
Αργύρης Αργύρου 31
Φίλιππος Αριστοτέλους 34
Ξένια Γεωργίου 39
Φρόσω Γιαγκουλλή 33
Γιώργος Γιωργάκης 31
Μάρκος Ζαμπάρτας 33
Γιώργος Θεοδότου 28
Παυλίνα Κριστίνα Ιακωβίδου 31
Αρτέμης Ιακώβου 35
Χριστίνα Ιωαννίδου 35
Γιώργος Καζαμίας 38
Ευανθία Κάνια Χατζηλοΐζου 35
Στέλιος Καρεκλάς 39
Γεωργία Καυκαλιά 33
Νίκη Καυκαλιά 35
Ίτα Κόση 39
Γιάννος Κρεμμός 34
Γιώτα Κυθραιώτου Θεοδώρου 34
Έλενα Κυπριανού 31
Νικόλας Κυριάκου 33
Μάριος Λαζάρου 38
Στέλιος Λοϊζίδης 40
Andrew Michael 28
Μάριαμ Μιχαηλίδου 29
Ιωάννα Μωυσέως 37
Πόλυς Ξυναρής 32
Στέλλα Παντελή Θεοχάρους 36
Γιώργος Παντελίδης 36
Περικλής Παπαδόπουλος 29
Χρήστος Παπαδόπουλος 39
Αναστασία Παπαδοπούλου 38
Νίκος Παπαντωνίου 36
Μαρία Παπαφιλίππου Σωφρονίου 39
Τζοβάνα Παπαφιλίππου Μαννάρη 35
Σάββας Πεντάρης 39
Γιώργος Πετρακίδης 39
Πέτρος Πετρίδης 36
Γιώργος Πίσσης 34
Αντρέας Σαββίδης 35
Κώστας Σκεμπετζής 29
Στέλιος Στυλιανού, 33
Dennis Sukhotin/ 26
Κωνσταντίνος Ταλάσιης 36
Αντρέας Τζιάμαλης 34
Σταύρος Τούμπας 36
Νικόλας Τοφαρίδης 33
Χρύσω Α. Τσόκκου 29
Χρίστος Φωτιάδης 28
George Vou 30
Νατάσσα Φρειδερίκου 38
Σίλια Χατζηχριστοδούλου 31
Ειρήνη Χριστοδούλου 34
Ιωάννα Χριστοδούλου 33
Xρίστος Χριστοδούλου 37
Χρυσάνθη Χρυσάνθου Κωνσταντίνου 27

Γάλλος ποιητής, Pierre Corneille, που
έζησε το 17ο αιώνα, είχε πει: «Τo win
without risk is to triumph without glory».
Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις.
Το ρίσκο είναι απαραίτητη προϋπόθεση αρχικά για τη δημιουργία κι έπειτα για
την ανάπτυξή τους. Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτού πέφτει στη νέα γενιά, που είτε
αναλαμβάνει την οικογενειακή επιχείρηση είτε ιδρύει τη δική της είτε παίρνει τα
ηνία μετά από σκληρό ανταγωνισμό στην
αγορά εργασίας.
Οι νέοι αυτοί επιχειρηματίες και μάνατζερ καλούνται, παράλληλα, να στηρίξουν
το κυπριακό επιχειρείν σε μια δύσκολη
οικονομική περίοδο. Σε αυτούς εναποτίθενται οι ελπίδες της οικονομίας και κατ’
επέκταση της κοινωνίας.
Κάποιοι έχουν αποδεδειγμένα, πλέον,
πετύχει, ενώ άλλοι κάνουν δειλά - δειλά
τα πρώτα ή τα… δεύτερα τους βήματα
και εκ πρώτης όψεως φαίνεται να έχουν
τα φόντα για τα καλύτερα αποτελέσματα.
Μεταξύ αυτών είναι και όσοι ανέλαβαν
την οικογενειακή επιχείρηση κι έχουν την
υποχρέωση να ολοκληρώσουν το όραμα
των γονιών τους, εκσυγχρονίζοντας και
εξελίσσοντας τα στρατηγικά της πλάνα.
Τέλος, είναι και οι αφανείς ήρωες που
στελεχώνουν τις επιχειρήσεις. Η δύναμη
και η ραχοκοκαλιά τους. Και το γνωρίζει
πολύ καλά αυτό ένας καλός μάνατζερ.
Δεν μπορεί να πάει όσο μπροστά θέλει
δίχως τη δύναμη της ομάδας.
Οι νέοι επιχειρηματίες και μάνατζερ παρουσιάζονται
με αλφαβητική σειρά.
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Α. Αγγελίδης 35

Συνέταιρος, Ανδρέας Σ.
Αγγελίδης Δ.Ε.Π.Ε.
ργάζεται στο δικηγορικό γραφείο που ίδρυσε ο πατέρας του,
Ανδρέας Αγγελίδης, το 1978.
Κατέχει πτυχίο νομικής από το
Πανεπιστήμιο του Sheffield και μεταπτυχιακό στα ανθρώπινα δικαιώματα από
το Πανεπιστήμιο του Nottingham. Τα
καθήκοντά του στο δικηγορικό γραφείο
περιλαμβάνουν προετοιμασία δικογράφων,
διεκπεραίωση ακροάσεων, σύνταξη συμβολαίων και συναντήσεις με πελάτες. Μια
από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες ήταν
και η εργοδότησή του από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
«Ήμουν ο πρώτος Κύπριος που δούλεψε
εκεί», αναφέρει. Στο δικαστήριο απολαμβάνει, λέει, περισσότερο τη στιγμή της
αντεξέτασης, όταν επιχειρεί να αναδείξει
την εχθρική μαρτυρία σε στοιχείο διαπίστωσης της αλήθειας. Αν μπορούσε να
αλλάξει κάτι στην καριέρα του, θα εργαζόταν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο
ΕΔΑΔ και τη Χάγη.
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2Ματθαίος Αλαμπρίτης 27

3Ανδρέας

Philips Lighting brand manager &
Caterpillar Power Systems sales
manager, CTC Automotive
Ματθαίος εργάζεται στη
CTC τα τελευταία δύο
χρόνια. Κατέχει πτυχίο
economics and finance από
το University of Manchester και μεταπτυχιακό στο international management
από το Royal Holloway University of
London. Ως brand manager στη Philips
Lighting είναι υπεύθυνος για την πορεία
της στην Κύπρο και από τη θέση του
διευθυντή πωλήσεων των power systems
της Caterpillar συμβουλεύει τους πελάτες
για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και ναυτιλιακές μηχανές. Αυτό που απολαμβάνει,
όπως λέει, περισσότερο στη δουλειά του
είναι η ομαδική εργασία και ειδικά όταν
αυτή φέρνει επιτυχίες για την εταιρεία
και για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά:
«Όταν πετύχεις ένα καλό αποτέλεσμα
από μόνος σου το χαίρεσαι. Όταν, όμως,
έχει δουλέψει όλη η ομάδα, τότε το γιορτάζεις με μπίρες…».

Ιδρυτής και γενικός διευθυντής,
Sabbianco Group of
Companies
Ανδρέας σπούδασε στο Florida
Atlantic University και έχει
ειδικότητα σε marketing
και management. Ίδρυσε τη
Sabbianco, εταιρεία που ασχολείται με
κτηματομεσιτικές συναλλαγές, τον Σεπτέμβριο του 2004 και ηγείται του ομίλου
μέχρι σήμερα. Ευθύνη του είναι η γενική
οργάνωση και διαχείριση του τμήματος
μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων και πωλήσεων. Εκτιμά πως κάθε κομμάτι της δουλειάς, αλλά και της καθημερινής πρακτικής, διαδραματίζει το δικό του ρόλο στο
τελικό αποτέλεσμα, γι’ αυτό και ο ίδιος
δεν ξεχωρίζει ένα ως το σημαντικότερο ή
ως εκείνο που περισσότερο απολαμβάνει,
σε μια συνεχή και επίπονη διαδικασία,
από την οποία, αναπόφευκτα, δεν απουσιάζουν και οι δύσκολες στιγμές:«Για να
ανεβείς τα σκαλιά της επιτυχίας και να
διακριθείς στον τομέα σου απαιτείται μια
μακρά περίοδος σκληρής δουλείας, στο
πλαίσιο της οποίας σίγουρα θα υπάρξουν
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Ανδρέου 36

και λάθη. Από αυτά, όμως, μαθαίνουμε
και συνεχίζουμε». Εκτιμά, επίσης, πως
εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν και ανάλογα με τη φύση των εργασιών, η λύση
στην αποτυχία είναι συχνά η αντεπίθεση
με επενδύσεις.

Ο

4Άντρεα

Αντωνίου 31

Chief οperating οfficer, Fileminders
Άντρεα σπούδασε κοινωνική
ανθρωπολογία (εθνολογία)
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
και εργάζεται στη Fileminders
από το 2008. Ως υπεύθυνη των επιχειρησιακών λειτουργιών της εταιρείας έχει
την ευθύνη της επίβλεψης και του συντονισμού των τμημάτων και της διασφάλισης των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και ποιότητας. Κατά την πενταετή
εργασία της στην εταιρεία κατάφερε,
μαζί με την ομάδα της, να εδραιώσει μια
εταιρική κουλτούρα, η οποία μέσω της
συνεχούς δοκιμής νέων λύσεων ενθαρρύνει την καινοτομία και την ανάληψη
πρωτοβουλιών. Μάλιστα, απολαμβάνει
πολύ τον εντοπισμό και την επίλυση ενός
προβλήματος ή και τη βελτίωση μιας
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υφιστάμενης διαδικασίας. Θεωρεί ότι το
δυσκολότερο βήμα για να γίνει κάποιος
μάνατζερ είναι να κερδίσει την εκτίμηση
και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων
του.

5Ρεβέκκα

Αργυρίδη 35

Manager, Vasa Winery
Ρεβέκκα εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, που
βρίσκεται στο χωριό Βάσα
Κοιλανίου, και δραστηριοποιείται με αμπελώνες και οινοποιείο. Κατέχει BΑ στο business administration, με
έμφαση στο μάρκετινγκ, από το Radford
University της Βιρτζίνια των ΗΠΑ και
μεταπτυχιακό στο design studies από το
Central Saint Martin’s College of Art and
Design του Λονδίνου. Το οινοποιείο ιδρύθηκε από τους προπάππους της Ρεβέκκας
και βρίσκεται στα χέρια της οικογένειας
για περισσότερα από 200 χρόνια. Η
εταιρεία, με τη σημερινή της επωνυμία,
ιδρύθηκε το 1995 από το ζεύγος Πάμπου
Αργυρίδη, με παράλληλη παραγωγή εμφιαλωμένου κρασιού. Η Ρεβέκκα είναι
υπεύθυνη για όλες τις εργασίες στους
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αμπελώνες, μέχρι και την παραγωγή, καθώς και για τα θέματα μάρκετινγκ και πωλήσεων. Είναι μια δουλειά που την κρατά
συνεχώς σε εγρήγορση, λέει, και της δίνει
τη δυνατότητα να ζει και να εργάζεται
στον τόπο καταγωγής της, πράγμα που
επέλεξε και συνεπώς αγαπά.

6Αργύρης

Αργύρου 31

Ιδρυτής, AtYourService
Αργύρης είναι ένας από τους
δύο ιδρυτές της ιστοσελίδας
AtYourService, μιας online
αγοράς υπηρεσιών, όπου ο
κάθε επαγγελματίας μπορεί να αναρτήσει
και να προβάλει τις δικές του σε πιθανούς
πελάτες. Η AtYourService άρχισε να λειτουργεί με αρχικό κεφάλαιο 100 χιλιάδες
ευρώ πριν από 11, περίπου, μήνες με πολύ
καλά αποτελέσματα, αφού έχουν ήδη
αναρτηθεί σ’ αυτή 1.500 εργασίες συνολικής αξίας πέραν των 500.000 ευρώ και
ενεγράφησαν πάνω από 4.500 επαγγελματίες από όλη την Κύπρο. Αυτή είναι, όμως,
μόνο η αρχή, αφού η ιστοσελίδα έχει ήδη
ξεκινήσει τη λειτουργία της και στην Ελλάδα. Σκοπεύει, επίσης, να επεκταθεί σε δύο
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ακόμα χώρες κατά το επόμενο εξάμηνο, με
τελικό στόχο την ευρύτερη ανάπτυξή της
διεθνώς, στο πρότυπο του eBay για τοπικές
υπηρεσίες. Ο Αργύρης θεωρεί, πάντως, ότι
η μεγαλύτερή του επιτυχία, μέχρι σήμερα,
είναι η σύσταση της ομάδας του, η οποία
φέρνει με τη σειρά της τα καλά αποτελέσματα: «Έχουμε φτιάξει μια εξαιρετική
ομάδα, η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί
οποιαδήποτε στο Silicon Valley, το Λονδίνο
ή το Βερολίνο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

7 Φίλιππος Αριστοτέλους 34
Συνέταιρος, Ανδρέας
Νεοκλέους & Σια Δ.Ε.Π.Ε.
Φίλιππος σπούδασε νομικά στο
University of Kent και εντάχθηκε ως barrister-at-law στο Inner
Temple. Εργάζεται στον οίκο
Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε. από
την αρχή της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας το 2004. Με την ολοκλήρωση της
άσκησης και την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, συνέχισε να εργάζεται
εκεί. Προάχθηκε στην θέση του senior
associate το 2010 και εξελέγη συνεταίρος
το 2012. «Η προσωπική μου ανέλιξη προέκυψε ως νομοτελειακή εξέλιξη της σκληρής
δουλειάς και μιας στενής και ειλικρινούς
διαχρονικά συνεργασίας με το γραφείο και
τα στελέχη του», αναφέρει. Τα καθήκοντά
του περιλαμβάνουν τη διαχείριση ενός
σημαντικού χαρτοφυλακίου πελατών, ενώ
συμμετέχει στις διοικητικές λειτουργίες
του τμήματος εταιρειών και του γραφείου
γενικότερα. Θεωρεί ιδιαίτερη πρόκληση
την εκλογή του στη θέση του συνεταίρου
στην ηλικία των 33 χρόνων, κάτι που ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο το αίσθημα
της ευθύνης έναντι του οργανισμού και των
εργασιών που καθημερινώς διεκπεραιώνει.

Ο

8Ξένια Γεωργίου 39
Ανώτερη διευθύντρια, Horwath DSP
Ξένια κατέχει πτυχίο στη δημόσια διοίκηση και τη διοίκηση
επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι
κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου ACA
του Institute of Chartered Accountants
in England and Wales. Εργάζεται στη
Horwath DSP Limited τα τελευταία τέσσερα χρόνια και είναι διευθύντρια στο τμήμα
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των ελεγκτικών υπηρεσιών. Τα καθήκοντά
της αφορούν στην οργάνωση και επίβλεψη των ελέγχων διάφορων εταιρειών - με
δραστηριότητες στην Κύπρο και το εξωτερικό - και μεγαλύτερή της επιτυχία θεωρεί
την απόκτηση του τίτλου ACA. «Ο τίτλος
μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για την
ανέλιξή μου στο ελεγκτικό επάγγελμα»,
αναφέρει. Εκτιμά ότι το δυσκολότερο βήμα
για να γίνει κάποιος μάνατζερ στον τομέα
του είναι η απόκτηση της εμπιστοσύνης
των συνεργατών, των υφισταμένων και των
πελατών του.

9Φρόσω Γιαγκουλλή 33
Senior manager,
Grant Thornton (Cyprus)
Φρόσω σπούδασε οικονομικά
στο Πανεπιστήμιο Reading του
Ηνωμένου Βασιλείου και απέκτησε, με την επιστροφή της
στην Κύπρο, το επαγγελματικό δίπλωμα
λογιστικής ICAEW. Εργάζεται στην Grant
Thornton από το 2002. Τα καθήκοντά της
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και την επίβλεψη των εξωτερικών
ελέγχων - σε συνεργασία, συνήθως, με ομάδες επαγγελματιών - και την επικοινωνία
με τους πελάτες, με σκοπό το συντονισμό
και την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών
εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Η ανέλιξή της σε αυτή τη θέση είναι, όπως
λέει, η μεγαλύτερη προσωπική της επιτυχία, καθώς χρειάζεται προσπάθεια για να
ισορροπεί μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, αφού είναι μητέρα δυο μικρών
παιδιών. Στη δουλειά της απολαμβάνει
ιδιαίτερα την κοινωνικοποίηση που της
προσφέρει και συγκεκριμένα την επαφή με
τους συναδέλφους και τους πελάτες, διότι
ο καθένας στον τομέα του, έχει να μοιραστεί με τον άλλο διαφορετικές γνώσεις και
εμπειρίες.
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qΓιώργος Γιωργάκης 31
Διευθύνων σύμβουλος,
Eurosuccess Consulting
Γιώργος ίδρυσε το 2009 την
Eurosuccess Consulting, η
οποία δραστηριοποιείται στον
τομέα των συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και φυσικά
πρόσωπα, διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνη-
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τικών έργων, διοργάνωση σεμιναρίων και
εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων
κατάρτισης σε εταιρείες. Κατέχει master
degree in business administration από το
European University Cyprus (EUC). Τα
καθήκοντά του στην εταιρεία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαχείριση, εκπαίδευση και καθοδήγηση προσωπικού, συντονισμό και επίβλεψη εργασιών. Μεγαλύτερη
του επιτυχία θεωρεί την εδραίωση της
εταιρείας στο εξωτερικό.

wΜάρκος Ζαμπάρτας 33
Οινολόγος, Zambartas Wineries
Μάρκος εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση που
ίδρυσε ο πατέρας του το 2006.
Σπούδασε χημεία στο Imperial
του Ηνωμένου Βασιλείου, οινολογία στο
Adelaide University και marketing στο
Strathclyde University. Τα καθήκοντα
του στο οινοποιείο αλλάζουν ανάλογα με
την εποχή. «Από τον Αύγουστο μέχρι τον
Οκτώβριο είμαι υπεύθυνος για τον έλεγχο
της ωρίμανσης των σταφυλιών και τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών παραγωγής. Τον υπόλοιπο χρόνο ασχολούμαι με την εμφιάλωση
των κρασιών, το κλάδεμα των αμπελώνων του οινοποιείου και την περαιτέρω
ανάπτυξη της τοπικής αγοράς και των
εξαγωγών». Προτίμησε να εργαστεί στην
ύπαιθρο γιατί του προσφέρεται η ευκαιρία
για εργασία πέραν των τετριμμένων και
για ικανοποίηση του αισθήματος της δημιουργίας σε ένα περιβάλλον που αγαπά
και συνεχίζει την παράδοση της Κύπρου.

Ο

eΓιώργος Θεοδότου 28
Marketing Manager, ΑλφαΜέγα
ργάζεται στην οικογενειακή
επιχείρηση και είναι υπεύθυνος
για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος
μάρκετινγκ, τον καθορισμό και την υλοποίηση της στρατηγικής στον τομέα αυτό
για όλες τις υπεραγορές της εταιρείας.
Σπούδασε business management and
marketing στο Πανεπιστήμιο Middlesex
του Λονδίνου. Μεγαλύτερη του επιτυχία
θεωρεί τις επιτυχίες των υπεραγορών:
«Ιδιαίτερη πρόκληση για μένα και την
ομάδα μου απετέλεσε το λανσάρισμα της
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Social Family, του καναλιού επικοινωνίας
μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά
και το άνοιγμα των νέων υπεραγορών
αρχικά σε Πάφο και Δευτερά, πρόσφατα
στη Σκαρίνου και ακολούθως σε Κολόσσι
και Λάρνακα». Ο Γιώργος πιστεύει ότι ο
νέος επιχειρηματίας πρέπει να καταβάλει
προσπάθειες να κερδίσει την εμπιστοσύνη
και το σεβασμό. «Ειδικά στις οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να βάλει τη
δική του σφραγίδα στην ήδη επιτυχημένη
πορεία τους», υπογραμμίζει.

rΠαυλίνα Κριστίνα
Ιακωβίδου 31
Marketing & PR manager,
Α.Ι. Motokinisi
Παυλίνα εργάζεται στην εταιρεία που ίδρυσε ο πατέρας
της, Άλκης Ιακωβίδης, το
1993, αντιπροσωπεύοντας
τα αυτοκίνητα Porsche. Κατέχει πτυχίο
international business and management
με ιταλικά από το Regents University του
Λονδίνου. Έχει λάβει μέρος στο study
period abroad programme στην Ιταλία
και απέκτησε τον επαγγελματικό τίτλο
chartered public relations practitioner
μετά από σπουδές στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας. Τα καθήκοντά της στην
εταιρεία περιλαμβάνουν τη διεύθυνση
του τμήματος marketing, της εσωτερικής
και εξωτερικής επικοινωνίας του ομίλου,
καθώς και τη διαχείριση του προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ
και δημοσίων σχέσεων. Η επαγγελματική
της καριέρα την ικανοποιεί πλήρως και
δεν θα ήθελε να αλλάξει κάτι σ’ αυτήν.
«Είχα την ευκαιρία να μάθω πολλά τα
τελευταία έξι χρονιά που βρίσκομαι
εδώ. Στον τομέα μου σίγουρα υπάρχουν
αρκετές προκλήσεις, αλλά μέσα από αυτές αποκτούμε εμπειρία και παράλληλα
ανακαλύπτουμε τρόπους συνεχούς βελτίωσης», αναφέρει.

Η

tΑρτέμης Ιακώβου 35
Διευθύνων σύμβουλος,
Zemco Construction
αρόλο που είναι γόνος της
οικογένειας Ιακώβου, της
Iacovou Brothers Ltd, αποφάσισε να ακολουθήσει το δικό

Π

www.inbusinessnews.com

του δρόμο, εξαγοράζοντας από τον Γεώργιο Ζαχαριάδη τη Zemco Construction
Ltd το 2006. Σπούδασε automotive
engineering with management στο Πανεπιστήμιο Greenwich του Ηνωμένου Βασιλείου και ως διευθύνων σύμβουλος και
ιδιοκτήτης της εταιρείας ασχολείται με
όλα. Μεγαλύτερη του επιτυχία θεωρεί την
επιλογή των συνεργατών του και πρόκληση την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα
που αναφύονται κατά τη διάρκεια της
άσκησης των καθημερινών εργασιών της
εταιρείας.

yΧριστίνα Ιωαννίδου 35
Διευθύντρια, Ιωαννίδης
Δημητρίου ΔΕΠΕ
Χριστίνα είναι υπεύθυνη του
εταιρικού τμήματος στο δικηγορικό γραφείο Ιωαννίδης Δημητρίου ΔΕΠΕ, που ιδρύθηκε
από τον πατέρα της Πάμπο Ιωαννίδη και
τον Ανδρέα Δημητρίου το 2007. Κατέχει
πτυχίο στα μαθηματικά, τη στατιστική
και το jurisprudence από τα πανεπιστήμια
Imperial, Harvard και Oxford, αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη της επιτυχία, μέχρι
στιγμής, είναι η επέκταση των εργασιών
της εταιρείας με διεθνείς πελάτες και
η στελέχωση του εταιρικού τμήματος.
Αν μπορούσε να αλλάξει κάτι στην καριέρα της, θα διέθετε περισσότερο χρόνο για
προσφορά σε επιχειρηματικούς ή άλλους
οργανισμούς κοινής ωφελείας. Ως νεαρή
και σχετικά νεοεισερχόμενη στον επιχειρηματικό κόσμο θεωρεί ότι πρόκληση για
ένα νέο αποτελεί ο απεγκλωβισμός από
το κατεστημένο, η διατήρηση του ενθουσιασμού και η επιμονή για ανάπτυξη και
πρόοδο.

Η

uΓιώργος Καζαμίας 38
Συνέταιρος και μέλος του
διοικητικού συμβουλίου,
PricewaterhouseCoopers
Γιώργος σπούδασε accounting
& finance στο Πανεπιστήμιο του Warwick στην
Αγγλία και εργάζεται στην
PricewaterhouseCoopers από την αρχή
της επαγγελματικής του καριέρας, που
συμπληρώνει 14 χρόνια. Έγινε συνέταιρος στις ελεγκτικές υπηρεσίες το 2010
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και είναι υπεύθυνος για την παροχή τους
σε εταιρείες του χρηματοοικονομικού
τομέα, περιλαμβανομένων τραπεζών,
ασφαλιστικών και επενδυτικών επιχειρήσεων. Έχει, επίσης, την ευθύνη για θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Η εισδοχή
του στο συνεταιρισμό της εταιρείας είναι
και ο πιο σημαντικός του σταθμός, όπως
λέει: «Κάθε μέρα είναι και μια πρόκληση
στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον
με τους γρήγορους ρυθμούς και τις πολλές
επαγγελματικές απαιτήσεις. Απολαμβάνω, όμως, την καθημερινή αντιμετώπιση
των πολλαπλών προκλήσεων και την
ικανοποίηση που προσφέρει κάθε μέρα,
όταν νιώθεις ότι έχεις προσφέρει υπηρεσίες που εκτιμούνται και έχουν προσφέρει
αξία».

iΕυανθία Κάνια
Χατζηλοΐζου 35
General manager και executive director,
GPB-Financial Services
ίναι πτυχιούχος νομικής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και κάτοχος
μεταπτυχιακού από το LL.M
Leeds University Ηνωμένου Βασιλείου
στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου.
Διευθύνει την GPB-Financial Services
Ltd, η οποία αποτελεί μέλος του Ομίλου
Gazprombank Ρωσίας και εργάζεται σε
αυτήν από το 2009. Ξεκίνησε από τη
θέση του λειτουργού συμμόρφωσης και
εσωτερικού νομικού συμβούλου και εν
συνεχεία, τον Μάιο του 2011, διορίστηκε
στη θέση που κατέχει σήμερα. Μεγάλη
της επιτυχία είναι, σύμφωνα με την ίδια,
η επιλογή και η συγκρότηση της ομάδας
που την περιβάλλει σε καθημερινή βάση:
«Μαζί αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές
δυσκολίες, πάντοτε με θετική διάθεση,
ομαδικό πνεύμα και άψογη συνεργασία»,
αναφέρει.
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oΣτέλιος

Καρεκλάς 39

Γενικός διευθυντής,
G.G. Gigantus Ltd
Στέλιος εργάζεται εδώ και
10 χρόνια στην Gigantus,
εταιρεία που ασχολείται
με προώθηση και πώληση
εξειδικευμένων ιατρικών προϊόντων και

Ο

IN BUSINESS

61

