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Χορηγοί

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 | 08:30
Ξενοδοχείο Hilton Nicosia, Λευκωσία

ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ 
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΊΑ

• Τάσεις στον Κατασκευαστικό τομέα
• Τάσεις στην Αρχιτεκτονική
• Τάσεις στο Interior Design
• Τάσεις στις προσόψεις και στον εξωτερικό χώρο
• To Mέλλον των Oικοδομών είναι Βιώσιμο
• Δομικό Μοντέλο Πληροφοριών - Building Information 

Modeling (BIM)
• H Τεχνολογία στην Υπηρεσία του Κατασκευαστικού Τομέα
• Οι προκλήσεις του σύγχρονου Εργολάβου

ΑΚΡΟΑΤΉΡΊΟ
Το συνέδριο απευθύνεται προς: εργολάβους, 
αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς,  
σχεδιαστές εσωτερικού χώρου, γεωτεχνικούς 
μηχανικούς, μηχανολόγους, μηχανικούς 
συγκοινωνιών, περιβαλλοντικούς μηχανικούς, 
μηχανικούς ηλεκτρολογίας, δομικούς 
επιθεωρητές, τοπογράφους, αστικούς και 
περιφερειακούς σχεδιαστές, lighting 
engineers, sound engineers κ.ά.

#Structurecy

BROCHURE

Χορηγοί Επικονωνίας

Με τη Στήριξη

Οργανωτής



ANYTIME, ANYWHERE, ON ANY DEVICE
 Ενημερωθείτε, εμπνευστείτε, προετοιμαστείτε. 

Behind the scenes, videos, αδημοσίευτες φωτογραφίες 

Με τη συμμετοχή σας στο 3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων 
 εξασφαλίζετε 1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο 

digital edition του περιοδικού IN Business.  
Με το τέλος του συνεδρίου, θα επικοινωνήσει άτομο από την εταιρεία μας

για περισσότερες πληροφορίες.

1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο

3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΚΡΟΑΤΉΡΙΟ 

ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων θα καταγράψει την παρούσα κατάσταση του κλάδου, 
θα αξιολογήσει τις σχετικές παγκόσμιες τάσεις και τον αντίκτυπό τους στη βιομηχανία, και θα αναλυθεί πλαίσιο 
προτάσεων για τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας με βασικούς τομείς ανάπτυξης και δράσης. Παράλληλα, 
θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές και περιπτωσιολογικές μελέτες καινοτόμων προσεγγίσεων ή λύσεων 
για το μέλλον του τομέα.
Την ίδια ώρα θα επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους ο Κατασκευαστικός Τομέας μπορεί να επωφεληθεί 
από τις νέες τεχνολογίες και τις νέες μορφές εργασίας, την εισαγωγή σύγχρονων βιώσιμων και πράσινων 
μεθόδων, με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα.

Το συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει και το ενδιαφέρον από: διευθυντές και άλλα στελέχη κατασκευαστικών 
εταιρειών και εταιρειών Ανάπτυξης Γης, μελετητές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και γενικότερα, εκπροσώπους από 
πανεπιστήμια και κολέγια που ειδικεύονται σε συναφείς κλάδους, καθώς επίσης και από αρμόδιες Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες κι Ελεγκτικούς Φορείς.

 Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021

 08:30

 Ξενοδοχείο Hilton, Λευκωσία

 Οι παρουσιάσεις και ομιλίες θα δοθούν στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

 Είσοδος Ελεύθερη (απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής)

• Μάθε από τους καλύτερους όλες τις τάσεις, μεθόδους και καλές πρακτικές που διέπουν τον Κατασκευαστικό Κλάδο

• Ενημερώσου για όλες τις εξελίξεις στους τομείς: Βιωσιμότητα, Ασφάλεια, Υγεία, Πρόνοια, Ποιότητα, Καινοτομία, 
Ορθή Διαχείριση, Συντήρηση

• Γνώρισε την τεχνολογία της Ψηφιοποίησης & των Έξυπνων Οικοδομών μέσα από πρακτικά παραδείγματα

• Απόλαυσε την αισθητική και των έργων μεγάλης κλίμακας, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά

ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ
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08:30 - 09:00 Εγγραφές

09:00 - 09:15 Εισαγωγή από Συντονιστή του Συνεδρίου
Πέτρος Στυλιανού, MRICS, Chartered Quantity Surveyor, Petros Stylianou & Associates L.L.C 

09:15 - 09:30 International trends in the construction industry of sustainable (green) buildings
Amy Marks, VP Industrialized Construction Strategy & Evangelism, Autodesk, USA*

09:30 - 09:45 Can sustainable architecture be the green future of design? 
Irene Gallou, Partner, Foster+Partners, United Kingdom

09:45 - 10:00 The “new norm” and current trends in the interior design sector 
Now what? How building design is adapting to the new norms? How will office design evolve? 
Can the needs and the health concerns of the employees be addressed?
Joanna Plaisant, Strategic Partnership and Sustainability Associate Director, Arcadis

10:00 - 10:15 International benchmarking of buildings, such as LEED, pursing sustainability  
  excellence, climate change resilience and human health protection 

Charalampos Giannikopoulos, Managing Director, DCarbon, Greece

10:15 - 10:30 Πως επηρεάζεται η ενεργειακή απόδοση κτιρίων από την προδιαγραφή, κατασκευή ή  
  τοποθέτηση των κουφωμάτων;

Η επιλογή ενός ποιοτικού κουφώματος αλουμινίου είναι το πρώτο βήμα για να αναβαθμιστεί ο 
χώρος μας, αλλά δεν είναι το μόνο. H σωστή προδιαγραφή από τον αρχιτέκτονα και τον πολιτικό 
μηχανικό, και η ορθή κατασκευή και τοποθέτηση του κουφώματος από τον κατασκευαστή, θα 
ολοκληρώσει αποτελεσματικά τη διαδικασία ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
δηλαδή να μονώσουμε και να προστατεύσουμε το χώρο, επιτυγχάνοντας την καλύτερη ενεργειακή 
απόδοση στο κτίριο. Στην παρουσίαση αναλύονται οι παράμετροι που επηρεάζουν δραματικά την 
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και τη συμπεριφορά του κουφώματος στο χώρο, μαζί με τις λύσεις 
προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Δρ. Βελισσάριος Δημητρίου, Προϊστάμενός Mηχανικός στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D 
Manager), MUSKITA Aluminium Industries Ltd

10:30 - 10:45 Ενεργειακή αναβάθμιση με συστήματα όψεων και δαπέδων
Ματθαίος Κλεοβούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνος Προδιαγραφών, Knauf Cyprus Ltd

10:45 - 10:55 Ερωτήσεις και Συζήτηση

10:55 - 11:25 Διάλειμμα - Καφές 

11:25 - 11:40 Παρουσίαση από  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

*Πρόσκληση
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11:40 - 12:00 ΒΙΜ, σημερινή πραγματικότητα και μελλοντικές δυνατότητες
Στην παρουσίαση θα απαντηθούν τα ερωτήματα που απασχολούν τους Αρχιτέκτονες και τους 
Μηχανικούς της μελέτης και της κατασκευής: Τι είναι το BIM; Σε τι έργα αναφέρεται το BIM; Ποιες 
είναι οι διαστάσεις του BIM (2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D). BIM, αντισεισμικότητα και βιωσιμότητα του 
κτιρίου, Οι υποσχέσεις που δίνονται εν ονόματι του BIM. Η ανάγκη περιορισμών στο BIM. Η εξέλιξη 
του BIM και η σχέση του με το AI. 
Απόστολος Κωνσταντινίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Λογισμικού, Συγγραφέας, 
Επιστημονικός υπεύθυνος, BuildingHOW, Ελλάδα 

12:00 - 12:20 The digital transformation of the construction sector; reality or science fiction?
The construction sector is desperately antiquated in comparison with other industries, such 
as manufacturing. The adoption of digital tools and technologies, the so-called digitalisation, is 
piecemeal, while construction stakeholders’ efforts (consultants, contractors, project initiators) are 
disjointed and incoherent. The presentation focuses on common misconceptions, the implementation 
of change for a successful digital transformation journey and best construction business practices. 
It outlines the added value technology brings, while it concludes with an optimistic glimpse into 
the future!
George Katsibokis, Managing Director, Project 360o, Greece

12:20 - 12:30 Ερωτήσεις και Συζήτηση

12:30 - 13:20 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: 
Οι προκλήσεις του σύγχρονου Εργολάβου
Πρόκειται για μια περίοδο μεγάλων αλλαγών σε ό,τι αφορά τους εργολάβους οικοδομών, καθώς 
ξεπροβάλουν τεχνολογικές καινοτομίες οι οποίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους έμπειρους 
εργολάβους και επιχειρηματίες. Οι εξελίξεις στη βιομηχανία δίνουν την ευχέρεια στους εργολάβους 
να βελτιστοποιήσουν τις μεθόδους τους και να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. Παρόλα αυτά, 
η ταχέως μεταβαλλόμενη φύση της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας δημιουργεί ολοένα και πιο 
έντονες προκλήσεις όπως:
• Διαχείριση πόρων, κόστους και προϋπολογισμού
• Συμβόλαια: Νέα ιδιωτικά συμβόλαια στον Εργοληπτικό Τομέα
• Κατάταξη Εργοληπτών: Συμβούλιο Εγγραφής & Ελέγχου Εργοληπτών
• Ασφάλεια και Υγεία στις Κατασκευές
• Έλλειψη διαθέσιμων πόρων, εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού
• Project Management
Μέλη του πάνελ
Στέλιος Γαβριήλ, Πρόεδρος, Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου
Εκπρόσωπος από Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου
Εκπρόσωπος από Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου*
Εκπρόσωπος από ΕΤΕΚ*
Εκπρόσωπος από Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομών και Τεχνικών Έργων* 
Συντονιστής 
Πέτρος Στυλιανού, MRICS, Chartered Quantity Surveyor, Petros Stylianou & Associates L.L.C

13:20 - 13:30 Καταληκτικά Σχόλια από τον Συντονιστή του Συνεδρίου
Πέτρος Στυλιανού, MRICS, Petros Stylianou & Associates L.L.C-Chartered Quantity Surveyors  

13:30  Ολοκλήρωση Συνεδρίου - Networking Κοκτέιλ

*Πρόσκληση

3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων 
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Εργολάβων Οικοδομών 
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

BuildingHOW, 
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Project 360o, 
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Πέτρος Στυλιανού, MRICS, Chartered Quantity Surveyor, Petros Stylianou & 
Associates L.L.C 
O Πέτρος Στυλιανού είναι κάτοχος πτυχίου (Bachelor’s Degree) στην Επιμέτρηση Ποσοτήτων 
και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Petros 
Stylianou & Associates L.L.C, εταιρεία που εξειδικεύεται σε επιμετρήσεις ποσοτήτων, 
διεύθυνση κατασκευαστικών έργων, ετοιμασία προϋπολογισμών έργων, facilities management, 
ετοιμασία ή/και αξιολόγηση  απαιτήσεων σε διαφορές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης ενός κατασκευαστικού έργου. Ο Πέτρος έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία 
στον κατασκευαστικό τομέα και εκτενή εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων κατασκευαστικών 
(οικοδομικών και τεχνικών) έργων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) 
Cyprus σε δύο συνεχόμενες θητείες μεταξύ των ετών 2009-2015. Είναι επίσης επιθεωρητής 
(trained assessor) του RICS και επισκέπτης καθηγητής στο Neapolis University στην Πάφο. 

Charalampos P. Giannikopoulos, Managing Director, DCarbon, Greece
Charalampos Giannikopoulos is the founder of DCarbon. He holds a Diploma in Architecture 
& Engineering from the National Technical University of Athens, Greece and a MSc in 
Environmental Design & Engineering from University College London, UK. He started his 
career in the UK as the Sustainability Coordinator of the R&D group at Aedas, a global 
leading architectural firm. In 2010 he was involved in the inaugural implementation of 
LEED in Greece at large – scale commercial projects. With extensive experience in multi-
disciplinary teams on major international sustainable projects, such as the “Masdar City” 
sustainable masterplan and the “Abu Dhabi Investment Council” development in Abu 
Dhabi, he has been involved in prominent commercial, industrial and educational projects, 
including the LEED consultancy of more than 90% of all LEED projects in Greece, both 
completed and under development, as well as dynamic energy modelling projects, creation 
and implementation of environmental management plans and green advocacy programs. 

Δρ. Βελισσάριος Δημητρίου, Προϊστάμενός Mηχανικός στο τμήμα έρευνας και 
ανάπτυξης (R&D Manager), MUSKITA Aluminium Industries Ltd
Ο Δρ. Βελισσάριος Δημητρίου είναι ο προϊστάμενός μηχανικός στο τμήμα έρευνας και 
ανάπτυξης της εταιρείας Muskita Aluminium Industries. Ασχολείται με τον σχεδιασμό 
συστημάτων αλουμινίου και κατασκευών façade, συντονισμό του τμήματος, έλεγχο και 
δοκιμή συστημάτων αλουμινίου, και στατικές μελέτες έργων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και 
διεθνής πρότυπα. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Salford στη Μεγάλη Βρετανία στην 
Πολιτική Μηχανική, με μεταπτυχιακό στην δομοστατική μηχανική. Κατέχει διδακτορικό τίτλο 
στην αντοχή υλικών και μεταλλουργία από το Πανεπιστήμιο του Manchester στη Μεγάλη 
Βρετανία με το οποίο έκανε δημοσιεύσεις σε γνωστά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι 
μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). 

Απόστολος Κωνσταντινίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Λογισμικού, 
Συγγραφέας, Επιστημονικός υπεύθυνος, BuildingHOW, Ελλάδα 
Ο Απόστολος Κωνσταντινίδης είναι Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π, Μηχανικός Λογισμικού και 
Συγγραφέας βιβλίων για αντισεισμικά κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Από το 1976 έως 
σήμερα έχει γράψει τρεις σειρές βιβλίων που η κάθε μία αποτελείται από τρεις τόμους και 
το 1999 έγραψε 6 βιβλία για το Υπουργείο Παιδείας στη ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, τα οποία 
διδάσκονται σε Ελλάδα και Κύπρο μέχρι σήμερα. Από το 1984 έως σήμερα έχει γράψει τρεις 
σειρές λογισμικού τα ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ για τους κανονισμούς του 1952, StereoSTATIKA για 
τους κανονισμούς του 1985 και HoloBIM για τους Ευρωκώδικες του 2012. Σήμερα επεκτείνει 
το HoloBIM για τη μετάβαση από το BIM στο AI. 

George Katsibokis, Managing Director, Project 360o, Greece
George Katsibokis is an AEC professional (Architecture-Engineering-Construction) with 
experience of twenty-four years in the design and realisation of projects for the built 
environment. He helps contractors work smarter and clients add value to projects, through 
proactive leadership and the implementation of digital technologies. George is the Managing 
Director of Project 360°, a consultancy that offers B2B services and expert advice regarding 
the optimisation and management of projects for the built environment. He has worked 
worldwide, leading interdisciplinary, multicultural teams across a wide range of projects 
of varying complexity and size. Some of his latest roles were a high-rise Project Lead 
& BIM Consultant in Singapore and a client-side Project Manager and BIM Lead for the 
University of Cambridge’s North-West Cambridge Development. His research interests cut 
across architecture, the digitalisation of the construction industry, the sustainable reuse 
of buildings and the role heritage plays in the creation of places and spaces. He serves as a 
member of the Industry Advisory Panel at the UCL/CEGE and a mentor at the Dep. of Land 
Economy in Cambridge. A graduate of Imperial College and Cambridge (Wolfson College), 
George is a Member of the ICE (UK), RIBA (UK), and the Technical Chamber of Greece.

ΟΜΙΛΉΤΕΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ



3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων 

Η Knauf Cyprus Limited είναι ο κορυφαίος παραγωγός οικοδομικών υλικών και συστημάτων στην Κύπρο με έντονη 
εξαγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική. Στο νέο της 
υπερσύγχρονο εργοστάσιο στη Λεμεσό, παράγει επιχρίσματα, κόλλες πλακιδίων και άλλα προϊόντα με βάση το 
τσιμέντο. Ταυτόχρονα, προμηθεύει την Κυπριακή αγορά με συστήματα ξηράς δόμησης, καθώς και εσωτερικά και 
εξωτερικά συστήματα θερμομόνωσης του ομίλου Knauf.

Με πάνω από 60 χρόνια ηγεσίας στον τομέα της, η Κυπριακή βιομηχανία MUSKITA αποτελεί μια από τις πιο 
τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις στον κλάδο της παγκοσμίως. Ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την παραγωγή 
προϊόντων και συστημάτων αλουμινίου, προσφέροντας αρχιτεκτονικές καθώς και εξατομικευμένες λύσεις για 
εταιρείες διεθνώς. Με αφοσίωση στην ικανοποίηση των πελατών της, εξασφαλίζει μέγιστη ευελιξία, εξαιρετικούς 
χρόνους παράδοσης και άριστη ποιότητα - από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν.

ΧΟΡΉΓΟΙ

ΜΕ ΤΉ ΣΤΉΡΙΞΉ

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είναι ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας 
και Οργανισμός όλων των Κυπρίων Μηχανικών. Το ΕΤΕΚ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους διάφορους 
τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της μηχανικής και της τεχνολογίας γενικά και την ανάπτυξή 
τους για αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Δημοκρατίας.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου - Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., είναι εγγεγραμμένη ως (εργοδοτική) 
Συντεχνία στο Mητρώο Συντεχνιών και εκπροσωπεί τους αδειούχους εργολήπτες από όλη την Κύπρο. Ως κοινωνικός 
εταίρος, συμμετέχει ενεργά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για τον κλάδο. Από το 1996 η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. είναι μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την Κατασκευαστική Βιομηχανία, F.I.E.C., τον κύριο συνομιλητή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε θέματα κατασκευαστικού τομέα. Λειτουργεί το δικό της Εκπαιδευτικό Κέντρο εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ 
και από το 2009 κυκλοφορεί το δικό της εκφραστικό όργανο, περιοδικό «Εργολήπτης». Ταυτόχρονα εμπλέκεται 
ως εταίρος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών ιδρύθηκε το 1983 και είναι μέλος της 
Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) καθώς και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας (Τμήμα Κύπρου) - FIABCI. Ο Σύνδεσμος είναι η συλλογική φωνή μίας από τις πιο σημαντικές διαχρονικές 
δυνάμεις της κυπριακής οικονομίας. Η επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων - μελών του συμβάλει στο 
κυπριακό ΑΕΠ κατά 17% ενώ στον κλάδο οι εργαζόμενοι είναι πάνω από 40.000. Οι συνέργειες που δημιουργούνται 
με μεγάλο αριθμό συνεργατών και προμηθευτών τονώνουν την οικονομική δραστηριότητα και στηρίζουν την κοινωνική 
συνοχή, ειδικά στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. Στόχος του Συνδέσμου είναι να υποστηρίζει με διεκδικητικό και 
δυναμικό τρόπο την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων που παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γης και 
Οικοδομών να καινοτομούν και να αναβαθμίζουν την ποιότητα των προϊόντων τους, με σεβασμό στο περιβάλλον, 
ανοίγοντας νέες αγορές και επιτελώντας το ρόλο τους στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και αύξηση των 
θέσεων εργασίας.



www.imhbusiness.com

H IMH είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός μεταφοράς γνώσης και πληροφόρησης στα στελέχη της κυπριακής αγοράς. Οι 
υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και εμπορικών εκθέσεων, ειδικευμένα 
business media, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου κεφαλαίου. Κάθε χρόνο η ΙΜΗ διοργανώνει 
περισσότερα από 110 συνέδρια σε όλους τους τομείς της αγοράς, εμπορικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και 
ημερίδες, καθώς και πέντε διαδικασίες επιχειρηματικών βραβεύσεων. Η IMH εκδίδει τα μόνα business περιοδικά 
στην Κύπρο. Πρόκειται για τo μηνιαίο IN Business και το αγγλόφωνο GOLD, τα οποία διαβάζονται από δεκάδες 
χιλιάδες στελέχη, μάνατζερ και επιχειρηματίες-Κύπριους και ξένους. Διαχειρίζεται, επίσης, το IN Business Portal 
(www.inbusinessnews.com), το GOLD Portal (www.goldnews.com.cy) και τον REPORTER (www.reporter.com.cy). 
Η ΙΜΗ αποστέλλει, ακόμα, καθημερινώς το IN Business Daily Newsletter, το GOLD News Daily Newsletter και το 
REPORTER Newsletter. Το τμήμα προσφορών της ΙΜΗ λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες προσφορών του δημόσιου 
τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών. Η IMH, μέσω των δραστηριοτήτων της, δίνει την 
ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να κάνουν networking, να βρουν καινούριους πελάτες και συνεργάτες, 
να απευθυνθούν σε νέα ακροατήρια και να ανακαλύψουν ευκαιρίες ανάπτυξης. www.imhbusiness.com

ΟΡΓΑΝΩΤΉΣ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981 με βασικό σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής 
ως επιστήμης και τέχνης στην Κύπρο και την προστασία κατοχύρωσης του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα. Ουσιαστική 
πτυχή δράσης του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου αποτελεί η δημόσια του παρέμβαση. Οι τεκμηριωμένες του 
θέσεις  συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό να καθοριστούν πολιτικές αποφάσεις του κράτους για τεχνικά θέματα του τόπου.

Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων  είναι  οργανισμός Δημοσίου 
Δικαίου και εφαρμόζει τον Νόμο 29(Ι)/2001-2013 και αποτελείται από  εννεαμελές Συμβούλιο που διορίζεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, όπως καθορίζεται από το άρθρο 3(3). Ασκεί κάθε αρμοδιότητα και καθήκον που του ανατίθεται 
με την ισχύουσα νομοθεσία ή οποιονδήποτε άλλο νόμο και έχει εξουσία να ενεργεί κάθε πράξη συντελεστική στην 
επίτευξη του σκοπού του ιδιαίτερα να διενεργεί την εγγραφή των εργοληπτών, να διατηρεί Μητρώο εργοληπτών, 
να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραμμένων εργοληπτών και να επιβάλλει τις νενομισμένες ποινές.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (www.spolmik.org) ιδρύθηκε το 1992 και είναι ο εκπρόσωπος των 
Πολιτικών Μηχανικών της Κύπρου. Απαριθμεί πέραν των 2000 μελών και διοικείται από 11-μελές Κεντρικό Διοικητικό 
Συμβούλιο.  Κύριοι Σκοποί του Συλλόγου είναι η προώθηση και ανάπτυξη της επιστήμης της Πολιτικής Μηχανικής 
στην Κύπρο, η βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών του Πολιτικού Μηχανικού, η προστασία και 
κατοχύρωση του Επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, η επιμόρφωση και ενημέρωση των Πολιτικών Μηχανικών 
σε επαγγελματικά θέματα και η ενημέρωση του κοινού για θέματα που σχετίζονται με τον Πολιτικό Μηχανικό, την 
ανέγερση κατοικίας κλπ.



3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων 

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

 

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

ΧΟΡΉΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Αίτηση Συμμετοχής

ΕΥΚΟΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
E-mail: events@imhbusiness.com
Φαξ: +357 22 679820
www.imhbusiness.com

Για πληροφορίες και εγγραφές: IMH, Αιγάλεω 5, 2057, Στρόβολος, Τ.Κ. 21185, 1503, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22 505555, Φαξ. +357 22 679820, e-mail: events@imhbusiness.com, website: www.imhbusiness.com
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής*

* Η συμμετοχή υπόκειται στον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, όπως επίσης και στα κριτήρια του ακροατηρίου στο οποίο απευθύνεται η εκδήλωση. 
Η συμμετοχή ισχύει μόνο όταν αποσταλεί email επιβεβαίωσης από τη γραμματεία της εκδήλωσης.

Με την συμμετοχή σας στο 3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων 
εξασφαλίζετε 1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο digital edition 

του περιοδικού IN Business. Με το τέλος του συνεδρίου, θα επικοινωνήσει άτομο 
από την εταιρεία μας για περισσότερες πληροφορίες.

digital edition1 χρόνο δωρεάν πρόσβαση στο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

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

Σας ενημερώνουμε ότι η επιβεβαίωση της εγγραφής σας θα αποσταλεί το συντομότερο, μόλις παραλάβουμε γραπτώς - είτε online είτε μέσω φαξ ή ταχυδρομείου - την 
αίτησή σας. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα για αλλαγές σε  λεπτομέρειες - και όχι στην ουσία - του συνεδρίου, χωρίς προειδοποίηση, 
ακόμα κι αν αυτές δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα, εφόσον προέκυψαν μετά την εκτύπωσή του και οφείλονται σε απρόβλεπτους παράγοντες. Ακόμα, θα πρέπει να 
γνωρίζετε, πως όταν οι περιστάσεις αναγκάσουν τους διοργανωτές να ακυρώσουν ένα συνέδριο, ευθύνη τους είναι να επιστρέψουν τυχόν καταβληθέντα τέλη συμμετοχής. 
Δεν ευθύνονται, όμως, για οποιαδήποτε αποθετική ζημία. Λάβετε υπόψη, τέλος, ότι η αίτηση συμμετοχής και η online εγγραφή αποτελούν νομικά δεσμευτική σύμβαση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συμπληρώνοντας τη φόρμα αυτή αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 | 08:30 | Ξενοδοχείο Hilton Nicosia | Λευκωσία 
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021)

3ο Συνέδριο για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Κτιρίων



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

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

• Used lawfully, fairly and in a transparent way. 

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

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

• Accurate and kept up to date. 

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

• Kept securely. 

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

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

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

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

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

ONLINE EVENTS 

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

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

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

4. HOW IS YOUR PERSONAL INFORMATION 
COLLECTED? 
We collect personal information about you from the following sources: 

• You directly. 
• From our online platform service provider 
• Your employer/organisation. 
• Other companies wishing to invite you to an event organized by IMH 

5. HOW WE WILL USE INFORMATION ABOUT YOU 
We will only use your personal information when the law allows us to. Most commonly, we 
will use your personal information in the following circumstances: 

• Where we need to perform the contract, we have entered into in order to provide 
a service to you and your organisation. In other words, we will use your information in 

order to arrange that you attend our events. 

• Where we need to provide you with the information, products and/or services that 
you request from us. 

• Where we need to comply with a legal obligation. 

• We may in some circumstances rely on your consent. In those circumstances, we 
will specifically ask whether you agree to us using your data in specified ways. You can 
withdraw your consent and ask us to delete your information at any time - please see 

section 11. 

• Where it is necessary for our legitimate interests (or those of a third party) and your 
interests and fundamental rights do not override those interests. As you have shown 
interest in attending our events, we rely on this legal basis to send you information and 
updates about future events that may be of interest to you. If you DO NOT wish to 
receive this information, you have the right to object to this at any time, by contacting 
our Data Protection Officer at gdpr@imhbusiness.com or by clicking the unsubscribe 
link at the bottom of our e-mails. 

Some of the above grounds for processing will overlap and there may be several grounds 
which justify our use of your personal information. 

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

7. DATA SHARING 
We may share your data with third parties, including the event organisers, event sponsors 
and third-party service providers, where it is necessary to administer the working 
relationship with your business or where we have another legitimate interest in doing so, 
such as the planning, organisation and realisation of our events. We may also share your 
information where this is required by law. 
We use data processors to help facilitate the organization of events. 
We may sometimes charge a fee to attend an event. If this happens, our communications 
about the event will provide details of the data processor, we use to collect payments. 
We require third parties to respect the security of your data and to treat it in accordance 
with the law and we have appropriate agreements in place. 

8. TRANSFERING INFORMATION OUTSIDE THE EU 
Our online platform service provider will have access to some of your information when 
you register for one of our online events. Our online platform service provider is located 
in the US and is committed to protecting the privacy and security of your personal 
information, in accordance with the General Data Protection Regulation, under Standard 
Contractual Clauses. 

If you have any questions about this or you need any further information please contact 
our Data Protection Officer on 22505555 or at gdpr@imhbusiness.com. 

9. DATA SECURITY 
We have put in place appropriate security measures to prevent your personal information 
from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorised way, altered or 
disclosed. In addition, we limit access to your personal information to those employees 
and agents who have a business need-to-know. They will only process your personal 
information on our instructions and they are subject to a duty of confidentiality. Details of 
these measures may be obtained from our Data Protection Officer. 

We have put in place procedures to deal with any suspected data security breach and 
will notify you and any applicable regulator of a suspected breach where we are legally 
required to do so. 

10. DATA RETENTION 
We will retain your personal information only for as long as we need it or until you withdraw 
your consent, (in those instances where we process your information based on your 
consent)or you object to processing when exercising your rights in accordance with 
section 11 below. You can contact our Data Protection Officer at gdpr@imhbusiness.com 
to find out more about our retention times. 

11. RIGHTS OF ACCESS, CORRECTION, ERASURE, AND 
RESTRICTION 
Under certain circumstances, by law you have also the right to: 

• Request access to your personal information (commonly known as a “data subject 
access request”. This enables you to receive a copy of the personal information we hold 
about you and to check that we are lawfully processing it. 

• Request correction of the personal information that we hold about you. This enables 
you to have any incomplete or inaccurate information we hold about you corrected. 

• Request erasure of your personal information. This enables you to ask us to delete 
or remove persona l information where there is no good reason for us continuing 
to process it. You also have the right to ask us to delete or remove your personal 
information where you have exercised your right to object to processing (see below). 

• Object to processing of your personal information where we are relying on a legitimate 
interest (or those of a third party) and there is something about your particular situation 
which makes you want to object to processing on this ground. You also have the right to 
object where we are processing your personal information for direct marketing purposes. 

• Request the restriction of processing of your personal information. This enables you 
to ask us to suspend the processing of personal information about you, for example if 
you want us to establish its accuracy or the reason for processing it. 

• Request the transfer of your personal information to another party but only for 
information processed by automated means and where the processing is based on 
your consent or on contract. 

• Right to withdraw consent at any time for processing for any purpose for which you 
have given consent. 

If you want to exercise any of the above rights, please contact our Data Protection Officer 
at gdpr@ imhbusiness.com. 

12. DATA PROTECTION OFFICER 
We have appointed a Data Protection Officer to oversee compliance with this privacy 
notice. If you have any questions about this privacy notice or how we handle your 
personal information, please contact our Data Protection Officer at gdpr@imhbusiness.
com. You have the right to make a complaint at any time to the office of the Commissioner 
of Personal Data Protection, the Cyprus supervisory authority for data protection matters. 
You can find out more about this at www.dataprotection.gov.cy


