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Το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο σας προσκαλει σε συζήτηση µε θέµα: 

Can Women Have it All?

Οµιλητές: 

- ∆ρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή,

 Τέως Υπουργός Εξωτερικών

- Έλενα Τάνου,

 Αντιπρόεδρος Top Kinisis Travel Public Ltd

- ∆ρ. Μαρία Κραµβιά-Καπαρδή,

 Αναπλ. Καθ. ΤΠΚ, Πρόεδρος ∆ιεθνή ς ∆ιαφάνεια-Κύπρου

- Γιώργος Παντελίδης,

 Συνέταιρος Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, Deloitte Cyprus

- Νίκος Στυλιανού,

 Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ανθρώπινου ∆υναµικού ΤΠΚ

  

Πρόγραµµα εκδήλωσης:

18:00-18:15: Προσέλευση

18:15-18:30: Χαιρετισµοί

18:30-19:30: Σύντοµες τοποθετήσεις οµιλητών

19:30-20:00: Συζήτηση

 Θα ακολουθήσει δεξίωση στο Φουαγιέ του Κτηρίου Ανδρέας Θεµιστοκλέους.

*Στους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα δοθούν πιστοποιητικά.
 
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες:
25002409

www.cut.ac.cy

Υποστηρικτές:



Σύντοµα Βιογραφικά:

∆ρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή
Η ∆ρ. Μαρκουλλή υπηρέτησε δύο φορές ως Υπουργός Εξωτερικών και ως 
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.Στη διάρκεια της διπλωµατικής της καριέρας υπηρέτησε ως 
Πρέσβης στη Σουηδία, µε παράλληλη διαπίστευση στη Φιλανδία, 
Νορβηγία, ∆ανία, Ισλανδία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, ως Πρέσβης 
στις ΗΠΑ, µε παράλληλη διαπίστευση στον Καναδά, Γκαϊάνα, Ιαµαϊκή και 
Βραζιλία και ως Πρέσβης στο Λίβανο και Ιορδανία. 

Η ∆ρ. Μαρκουλλή συνεισφέρει στις διεξαγόµενες συνοµιλίες για επίλυση 
του Κυπριακού ως Επικεφαλής της Οµάδας Εργασίας για το Περιουσιακό 
και µέλος της ∆ιαπραγµατευτιής Οµάδας. Η ∆ρ. Κοζάκου-Μαρκουλλή είναι 
πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής και της Σχολής ∆ηµοσίου ∆ικαίου και 
Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και είναι κάτοχος του 
τίτλου Ph.D Κοινωνιολογίας και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 
του Ελσίνκι.  Η ∆ρ. Μαρκουλλή έχει δώσει πολυάριθµες διαλέξεις και 
συνεντεύξεις και δηµοσίευσε εκτενώς άρθρα και µελέτες για το Κυπριακό, 
τις Εξωτερικές Σχέσεις, την Ισότητα των Φύλων, κ.α. Είναι µέλος διοικητικών 
συµβουλίων αριθµού ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και οικονοµικών ιδρυµάτων 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό και της έχουν απονεµηθεί πολλά Βραβεία και 
τιµητικές διακρίσεις.

Έλενα Τάνου
Είναι µία σηµαντική και άκρως δυναµική επαγγελµατίας, που έχει χτίσει και 
επεκτείνει διεθνώς µία ταξιδιωτική και τουριστική επιχείρηση κατά τα 
τελευταία τριάντα χρόνια. Εκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήµιο του Nancy, της 
Γαλλίας και είναι ένας ενεργός υποστηρικτής της ανάπτυξης του ιδιωτικού 
τοµέα στην οικονοµία της Κύπρου. Είναι Αντιπρόεδρος του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λευκωσίας, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου Τουρισµού Λευκωσίας, µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας (Κύπρος) Λευκωσίας και των ∆ιεθνών Επιµελητηρίων 
στην Κύπρο και είναι µια ακτιβίστρια σε θέµατα εµπορικής διαφάνειας και 
επιχειρηµατικότητας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κυπριακής 
Οµοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηµατιών και Επαγγελµατιών, Ευρωπαϊκή 
Πρέσβειρα των Γυναικών Επιχειρηµατιών και αναδείχθηκε  Γυναίκα 
Επιχειρηµατίας της Χρονιάς για το 2012 από την έγκυρη Madame 
Figaro.Έχει εκτεταµένη εµπειρία σε Ευρωπαϊκά προγράµµατα που αφορούν 
τουρισµό την επιχειρηµατικότητα και τους νέους.  

Είναι ιδρυτικό µέλος του Rotary Club Nicosia Aspelia από το 1995 και 
κατέχει τη θέση του Deputy District Governor για την περιφέρεια 2452 πού 
περιλαµβάνει 9 χώρες. Είναι επίσης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του World 
Vision.     



Μαρία Κραµβια-Καπαρδή
H Μαρία Κραµβιά-Καπαρδή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής 
και προεδρεύει της ad-hoc επιτροπής για την ισότητα στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήµιο Κύπρου. Η ∆ρ. Καπαρδή είναι  ιδρυτικό µέλος και Πρόεδρος 
της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας Κύπρου, µίας ΜΚΟ µε στόχο την καταπολέµηση 
και µείωση της διαφθοράς στην Κύπρο. Η ∆ρ. Καπαρδή είναι ενεργό µέλος 
του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου όπου διετέλεσε πρώτη 
πρόεδρος της επιτροπής Οικονοµικά Εγκλήµατα και ∆ικανική Λογιστική, 
µέλος και Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής, και τα τελευταία 10 
χρόνια είναι µέλος της πειθαρχικής επιτροπής. Η ∆ρ. Καπαρδή έχει 
δηµοσιεύσει τρία βιβλία στον τοµέα Οικονοµικά Εγκλήµατα, δεκαοκτώ 
κεφάλαια σε βιβλία στην Αγγλική, Γαλλική και Ελληνική γλώσσα και 
επιµελήθηκε 4 βιβλία. Έχει επίσης γράψει 37 ακαδηµαϊκά συγγράµµατα τα 
οποία δηµοσιεύθηκαν διεθνώς. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της δηµοσιεύθηκε 
στο Λονδίνο το 2016 από τον εκδοτικό οίκο Palgrave Macmillan µε τίτλο 
“Corporate Fraud and Corruption: A Holistic Approach to Preventing 
Financial Crime”. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι: ανίχνευση και 
παρεµπόδιση οικονοµικών εγκληµάτων και διαφθορά, εταιρική 
διακυβέρνηση, γυναίκες στις επιχειρήσεις, γυναίκες στο λογιστικό 
επάγγελµα και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το 2015 κέρδισε                             
δύο βραβεία για συγγράµµατα της που δηµοσίευσε διεθνώς. 
http://mariakrambiakapardis.wordpress.com/

Νίκος Μ. Στυλιανού
Ο Νίκος Μ. Στυλιανού είναι απόφοιτος του πανεπιστηµίου του Warwick 
στο Management Science & Operational Research (MSc) µε ειδίκευση σε 
θέµατα που αφορούν το Ανθρώπινο ∆υναµικό και BSc in Operations 
Management (µε ειδίκευση στα Μαθηµατικά).  Από 2017 είναι ο επικεφαλής 
του τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού στον Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο 
Κύπρου αφού υπηρέτησε για σχεδόν δύο δεκαετίες σε διευθυντικές θέσεις 
τους πλείστους κλάδους της οικονοµίας από το χώρο του ανθρώπινου 
δυναµικού.  Υπήρξε οµιλητής και εκπαιδευτής για περισσότερα από 10 
χρόνια σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε τον άνθρωπο.  Έχει εκπαιδεύσει 
περισσότερους από 8,000 επαγγελµατίες σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης.  
Ήταν επίσης λέκτορας σε σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα 
∆ιοίκησης και ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού (Πανεπιστήµιο 
Λευκωσίας) σε προπτυχιακό επίπεδο καθώς και σε µεταπτυχιακό επίπεδο 
στο Μεσογειακό Ινστιτούτο ∆ιεύθυνσης (ΜιΜ) σε θέµατα 
Τεχνοοικονοµικών Μελετών, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου 
∆υναµικού.  Το 2014, διαπιστεύτηκε ως Life & Executive Coach από διεθνή 
οργανισµό.  ∆ιατέλεσε µέλος της οµάδας που προετοίµασαν τους 
προεδρεύοντες των επιτροπών κατά τη διάρκεια της προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Κύπρο.  Είναι µέλος στο διοικητικό συµβούλιο της 
Αγγλικής Σχολής και σε αριθµό συνδέσµων και οργανισµών τόσο στη 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  Το 2008, έλαβε διεθνές βραβείο για την 
προσφορά του στο τοµέα του Ανθρωπινού ∆υναµικού.  
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Γιώργος Α. Παντελίδης
Ο Γιώργος Α. Παντελίδης είναι Συνέταιρος στο Τµήµα Συµβουλευτικών 
Υπηρεσιών της Deloitte, µε ρόλο και ευθύνες για το Τµήµα Συµβουλευτικών 
Υπηρεσιών σε εταιρικό επίπεδο. Είναι µέλος της Ηγετικής Οµάδας 
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου ∆υναµικού της Deloitte σε 
παγκόσµιο επίπεδο, καθώς και Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

Αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στην ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων 
πρακτικών και κατέχει εκτενή εµπειρία στην παροχή συµβουλευτικών 
υπηρεσιών αναφορικά µε ανασχεδιασµό επιχειρήσεων και διαχείριση και 
ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού. Συγκεκριµένα, οι τοµείς ειδικότητας του 
συµπεριλαµβάνουν Στρατηγικό Σχεδιασµό, Αναδιοργάνωση, ∆ιαγνωστικές 
Μελέτες, ∆ιαχείριση της Απόδοσης, Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων, 
Αµοιβές & Κίνητρα, Κουλτούρα, ∆ιαχείριση Ταλέντων, Υπηρεσίες 
Πρόσληψης, καθώς και η πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων / 
εργαστηρίων για επιχειρησιακά θέµατα και θέµατα ανθρώπινου δυναµικού.

Υπήρξε επικεφαλής σε ένα µεγάλο αριθµό έργων, σε διεθνές και τοπικό 
επίπεδο, σε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς σε διάφορους τοµείς 
της οικονοµίας, όπως οργανισµοί στον τοµέα του πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, ξενοδοχεία, χρηµατοοικονοµικοί και τραπεζικοί οργανισµοί, 
ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγορικά γραφεία, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, 
ναυτιλιακές εταιρείες, λιανικό εµπόριο και χοντρεµπόριο, αεροδρόµια, 
εταιρείες µεταφοράς, αυτοκινητιστική βιοµηχανία, εταιρείες πληροφορικής, 
κατασκευαστικός τοµέας, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, 
φαρµακευτικές εταιρείες, κλπ.

Επιπρόσθετα, είναι εγκεκριµένος σύµβουλος του µοναδικού διεθνώς 
αναγνωρισµένου πρότυπου ποιότητας στον τοµέα του Ανθρώπινου 
∆υναµικού, Investors in People, και έχει στηρίξει ένα µεγάλο αριθµό 
οργανισµών στην πιστοποίηση µε το εν λόγω πρότυπο. 

Επίσης, παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης σε διάφορους επιχειρηµατίες και 
Ανώτερους Εκτελεστικούς ∆ιευθυντές, ενώ το 2008 βραβεύτηκε ως ο πιο 
επιτυχηµένος ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού στην Ευρώπη.


