
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
9:00-9:25 / ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 
9:25-9:30  / ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
• Δρ Ιωάννα Χατζηκωστή, Διευθύντρια ΠΙΤΚ
 
09:30-11:00  / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ I:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ»
• Μέντορας: Δρ Aleksandar Brkić, Λέκτορας, Ινστιτούτο Δημιουργικής και Πολιτιστικής 
Επιχειρηματικότητας, Goldsmiths, UCL
Το εργαστήριο θα παραθέσει στους συμμετέχοντες διάφορους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να προσεγγίσουν δημιουργικά τα διαθέσιμα οργανωτικά μοντέλα που μπορούν να 
στηρίξουν τις δημιουργικές τους ιδέες. Θα χρησιμοποιηθούν μελέτες περίπτωσης από την 
Ευρώπη και διεθνώς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δικές τους 
ιδέες, οι οποίες θα εξεταστούν εποικοδομητικά από τον μέντορα και τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες. 
 
11:00-11:15 / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ 
 
11:15-12:45 / ΟΜΙΛΙΑ I:
«Η «ΝΕΑ»  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ:
ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ STARTUPPERS»
• Ομιλήτρια: Δρ Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιστορία της 
Επιχειρηματικότητας, ΟΠΑ
Στη ομιλία θα γίνουν αναφορές στα κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου επιχειρείν στην
Ελλάδα πριν την κρίση και στο νέο  επιχειρηματικό  μοντέλο και τις αιτίες ανάδυσής του.
Θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των startuppers που έχουν περάσει από εκκολαπτήριο,
ο πολιτισμός και η κεντρική θέση του στη νέα επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και τρεις 
μελέτες  περίπτωσης  στον  χώρο του πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών. 
 
12:45-13:30 / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΓΕΥΜΑ
 
13:30-15:00 / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO II: 
«ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ,
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΙΔΕΑ!» 
• Μέντορας:  Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου, Ιδρύτρια και Γενική Διευθύντρια,
GrantXpert
Το εργαστήριο θα εστιάσει σε πραγματικά παραδείγματα και μέσα από συσσωρευμένη πείρα 
πέραν των 10 ετών με περισσότερους από 30 νέους επιχειρηματίες στην Κύπρο, η συντονίστρια 
θα προσπαθήσει να απαντήσει μαζί σας τα εξής ερωτήματα: Τι χρειάζεται για να γίνεις ένας 

πετυχημένος επιχειρηματίας; Ποιες δεξιότητες και ικανότητες πρέπει να αναπτύξεις προκειμένου 
να πετύχεις ως επιχειρηματίας; Πώς μπορείς να αναπτύξεις και να υλοποιήσεις την 
επιχειρηματική σου ιδέα; Ποια είναι τα συνήθη λάθη που κάνουν οι νέοι επιχειρηματίες και πώς 
μπορείς να τα αποφύγεις; Όλα αυτά μπορείς να τα μάθεις μέσα από νέους, πετυχημένους 
επιχειρηματίες στον πολιτιστικό στίβο, από την Κύπρο και το εξωτερικό.
 
15:00-15:15 / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ
 
15:15-16:15 / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ III:
 «ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΟΥ 
ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»
• Μέντορας: Αγγέλα Παναγιώτου, Διευθύντρια IDEA & Other Innovation Projects, 
Τράπεζα Κύπρου
Το εργαστήριο θα σας εξηγήσει πώς να αποτιμήσετε την ιδέα σας, και να διαπιστώσετε αν 
διαθέτει όλα τα σημαντικά συστατικά προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή. Θα καταδείξει πώς
οι ιδέες πολιτιστικού προσανατολισμού μπορούν να συνδυαστούν με την τεχνολογία και να 
εξελιχθούν σε νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις με παγκόσμιες προοπτικές.  
 
16:15-16:30 / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ
 
16:30-17:00 / ΟΜΙΛΙΑ II:
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ RISE»
• Ομιλητής: Δρ Γιώργος Χρυσάνθου, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής,  Πανεπιστήμιο 
Κύπρου & Διευθυντής Έρευνας RISE
Το νεοσύστατο Ερευνητικό Κέντρο Διαδραστικών Μέσων, Έξυπνων Συστημάτων και 
Ανερχόμενων Τεχνολογιών (RISE) αποσκοπεί να καταστεί Κέντρο Αριστείας και κόμβος για
τις τρεις ηπείρους που γειτνιάζουν με την Κύπρο, διευκολύνοντας την τοπική επιστημονική, 
τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Το Κέντρο αναγνωρίζει την προοπτική 
ικανότητα των Διαδραστικών Μέσων να συνδυάζουν διάφορα επιστημονικά πεδία, με 
εφαρμογή σε τομείς όπως η Πολιτιστική Κληρονομιά. Η ερευνητική δραστηριότητα στο RISE 
ενσωματώνει τις Οπτικές Επιστήμες, τον Ανθρώπινο Παράγοντα και Σχεδιασμό, και τις 
Επικοινωνίες και Τεχνητή Νοημοσύνη, σε μια στενή συνέργεια μοναδικής διεπιστημονικής 
ερευνητικής προοπτικής, με έμφαση στη φιλοσοφία «Εμπνευσμένα από Ανθρώπους, 
Σχεδιασμένα για Ανθρώπους». Η παρουσίαση περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του
Κέντρου και του τρόπου με τον οποίο μπορεί  να υποστηρίξει τις νέες εξελίξεις στην
τεχνολογία και την κουλτούρα, παρέχοντας παραδείγματα συναφούς δραστηριότητας,
όπως απορρέουν από το ίδιο το Κέντρο ή από τα μέλη του. 
 
17:00-18:00 / ΟΜΙΛΙΑ  III:
«ΠΩΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
• Ομιλητής: Δρ Μάριος Βαλιαντής, Διαχειριστής Έργου / Change Delivery Department, 
Τράπεζα Κύπρου
Η ομιλία πραγματεύεται τις πιο πρόσφατες εξελίξεις ως προς το πώς η κλιματική αλλαγή 
επηρεάζει τις ζωές και τις επιχειρήσεις μας, και πώς η ανάγκη προσαρμογής και ανάπτυξης 
περιβαλλοντικής κουλτούρας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις. Θα 
αναλυθούν πραγματικά επιχειρηματικά παραδείγματα. 

Culture Means Business
Εργαστήρια και ομιλίες με θέμα: Επιχειρηματικότητα και Πολιτισμός



Culture Means Business
 Workshops and Talks on Entrepreneurship and Culture

PROGRAMME
 
9:00-9:25 / REGISTRATIONS
 
9:25-9:30  / WELCOME
• Dr Ioanna Hadjicosti, Manager BOCCF
 
09:30-11:00  / WORKSHOP I:
"CREATIVE ORGANIZATIONAL MODELS
FOR CREATIVE IDEAS"
• Mentor: Dr Aleksandar Brkić, Lecturer Institute for Creative and Cultural
Entrepreneurship, Goldsmiths, UCL
This workshop will expose the participants to di�erent ways they can creatively approach the 
organizational models that are there to support their creative ideas. A number of case studies 
from Europe and around the world will be used. Participants will have the opportunity to 
present their own ideas, that will be constructively challenged by the mentor and the other 
participants. 
 
11:00-11:15 / COFFEE BREAK 
 
11:15-12:45 / TALK I:
“THE ‘NEW’ ENTREPRENEURSHIP 
DURING GREECE’S ECONOMIC CRISIS:
USEFUL LESSONS FOR STARTUPPERS”
• Speaker: Dr Ioanna Sapfo Pepelasis, Associate Professor, History of Entrepreneurship, 
AUEB
The speech will include references to the main characteristics of the business model in Greece 
before the economic crisis, as well as to the new business model and the causes of its emergence. 
The features of startuppers who have joined an incubator will be presented, along with the 
central position of culture in the new entrepreneurship, as well as three case-studies from the 
�eld of culture and new technologies.  
 
12:45-13:30 / LUNCH BREAK
 
13:30-15:00 / WORKSHOP II:
“DEVELOPING YOUR ENTREPRENEURIAL SKILLS,
NOT JUST YOUR BUSINESS IDEA!” 
• Mentor:  Dr Celia Hadjichristodoulou, Founder and Managing Director, GrantXpert
This workshop will focus on real-life examples and through the experiences accumulated over 
the past 10 years of working with more than 30 Cypriot start-ups, the facilitator will try to answer 
with you the following questions: What does it take to be a successful entrepreneur? What are 
those skills and competencies that you need to develop in order to make it as an entrepreneur? 

How can you develop your business idea and make it a reality? What are the usual mistakes 
made by start-ups and how can you avoid these? Learn all these through successful start-ups in 
the cultural sector, coming from Cyprus and abroad.
 
15:00-15:15 / COFFEE BREAK
 
15:15-16:15 / WORKSHOP III:
 “TURNING YOUR IDEA INTO A REAL
STARTUP BUSINESS”
• Mentor: Angela Panayiotou, Manager IDEA & Other Innovation Projects,
Bank of Cyprus
This workshop will explain to you how to assess your idea and see if it has all the important 
components, to begin implementation. It will demonstrate how ideas based on cultural matters 
can be combined with technology and result into innovative startups, with global outlook.  
 
16:15-16:30 / COFFEE BREAK
 
16:30-17:00 / TALK II:
 “APPLICATION IN CULTURAL HERITAGE AND RISE”
• Speaker: Dr Yiorgos Chrysanthou, Professor, Computer Science
Department, UCY & Research Director, RISE
The recently founded Research centre on Interactive media, Smart systems and Emerging 
Technologies (RISE) aims to become a Centre of Excellence and a hub across the three continents 
bordering Cyprus, facilitating the local scienti�c, technological, and economic growth of the 
region. It identi�es the potential of Interactive Media to bring together several scienti�c domains, 
yielding applications in a number of areas, including Cultural Heritage. Research in RISE integrates 
the Visual Sciences, Human Factors and Design, and Communications and Arti�cial Intelligence, in 
a tight synergy that provides a unique interdisciplinary research perspective that emphasizes an 
“Inspired by Humans, Designed for Humans” philosophy. This presentation will brie�y describe the 
Centre and how it can support new developments in technology and culture, giving also some 
examples of relevant work coming out of the Centre itself or its members. 
 
17:00-18:00 / TALK  III:
 “HOW ENVIRONMENTAL CULTURE AFFECTS BUSINESS”
• Speaker: Dr Marios Valiantis, Project Manager / Change Delivery Department, 
Bank of Cyprus
The talk touches upon the latest developments on how climate change a�ects our lives and 
businesses, and how the need to adapt and develop environmental culture is a must for the 
businesses. Real-life business examples will be given.

Faneromeni 86-90, Old Town Nicosia 


