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ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΚΑΡΙΈΡΑ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ
Καθώς όλο και περισσότερες πολυεθνικές και τοπικές εταιρείες επιδιώκουν να 
προωθήσουν τις προσλήψεις επί τόπιου προσωπικού με στόχο να αναπτυχθούν 
και να αυξήσουν τις δραστηριότητές τους, αναμένεται πως τα επόμενα χρόνια 
θα υπάρξουν τεράστιες ευκαιρίες απασχόλησης για νέους με τις σωστές 
ακαδημαϊκές σπουδές και επαγγελματική εμπειρία. Εκτιμάται ότι οι τομείς 
που σχετίζονται με το ICT στην Κύπρο σύντομα θα ισοδυναμούν με το 10% του 
ΑΕΠ του νησιού και θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, για τις 
οποίες απαιτούνται ειδικές ακαδημαϊκές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες.

CYPRUS TECH CAREER FAIR 

Το Cyprus Tech Career Fair αποτελεί ένα κορυφαίο γεγονός και το πρώτο 
στο είδους του, και στοχεύει στο να συμβάλει ώστε η Κύπρος να κάνει άλματα 
παραμένοντας υψηλά στην παγκόσμια κατάταξη σε θέματα τεχνολογίας και 
καινοτομίας, διοχετεύοντας το επί τόπιο ταλέντο που διαθέτει σε τομείς που 
σχετίζονται με την τεχνολογία. Η εκδήλωση επιδιώκει να φέρει ολοένα και 
περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας και εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνολογία 
πιο κοντά σε μαθητές, φοιτητές και νέους επαγγελματίες στην Κύπρο, παρέχοντας 
τους τη δυναντότητα να εξερευνήσουν νέες και συναρπαστικές ευκαιρίες καριέρας. 
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι εταιρείες τεχνολογίας της Κύπρου 
θα έχουν την ευχέρια να γνωρίσουν ανερχόμενα τοπικά ταλέντα.

ΣΤΟΧΕΥΌΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
• Έφηβοι (ηλικίας 16-18 ετών) και οι γονείς τους από:

o Δημόσια Σχολεία
o Ιδιωτικά Σχολεία

• Πανεπιστημιακοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι γονείς τους
• Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που σχετίζονται με ακαδημαϊκούς χώρους  
   (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα κλπ)
• Νέοι επαγγελματίες που μπορεί να θέλουν να εξερευνήσουν το ενδεχόμενο  
   αλλαγής επαγγελματικής καριέρας
• Επαγγελματίες από τον ακαδημαϊκό τομέα
•Εργοδότες από όλους τους τομείς της οικονομίας (με τα τμήματα τεχνολογίας τους)
• Εκπρόσωποι από συναφείς ενώσεις:

o Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
o Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου
o TechIsland
o Cyprus Tech Association
o Cyprus Computer Society
o Cyprus Information Technology Enterprises Association 

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η Κύπρος έχει θέσει ανάμεσα στις προτεραιότητες 
της την επιτάχυνση των διαδικασιών δημιουργίας 
και ανάπτυξης οικοσυστύματος σε θέματα 
τεχνολογίας και καινοτομίας, προσελκύοντας και 
διατηρώντας κορυφαίους επαγγελματίες, εταιρείες 
και επιχειρηματίες στον τομέα της τεχνολογίας. 
Η χώρα μας διαθέτει προοπτικές για να καταστεί 
ανάμεσα στους κορυφαίους τεχνολογικούς κόμβους 
της Ευρώπης. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, 
επιτυχημένες εταιρείες τεχνολογίας διεθνούς 
εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
ανάπτυξης λογισμικού, των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών, του Ψηφιακού Χρήματος και πληρωμών, 
διασφάλισης ποιότητας, υποδομών, σχεδιασμού, 
διαχείρισης προϊόντων και έργων, ρύθμισης και 
συμμόρφωσης, τηλεπικοινωνιών, ψυχαγωγίας, 
τυχερών παιχνιδιών, μέσων ενημέρωσης, ασφάλειας 
στον κυβερνοχώρο, επιστήμης των δεδομένων, 
της τεχνητής νοημοσύνης και της διαχείρισης 
δεδομένων και πολλών άλλων τομέων, έχουν ήδη 
μετεγκατασταθεί ή επεκτείνει τη δραστηριότητά 
τους στην Κύπρο χρησιμοποιώντας τη χώρα μας ως 
βάση και πύλη προς και από την ΕΕ. Σε συνεργασία 
με τοπικές εταιρείες ICT, αποτελούν πλέον έναν 
αρκετά μεγάλο κομμάτις της Κυπριακής Οικονομίας 
και απασχολούν χιλιάδες άτομα προσωπικό. Η 
κυπριακή Κυβέρνηση παρουσίασε πρόσφατα τη 
στρατηγική της για προσέλκυση επιχειρήσεων και 
ταλέντων στο νησί, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, συγκεκριμένα κίνητρα για την προσέλκυση 
διεθνών εταιρειών με ιδιαίτερη έμφαση τον 
τομέα ICT. Αναπόφευκτα, όλες οι εταιρείες, είτε 
ανήκουν στον τομέα του ICT είτε όχι, πρέπει να 
προσαρμόσουν και να επεκτείνουν τις ομάδες τους 
ώστε να συμπεριλάβουν τμήματα και υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την τεχνολογία.

10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΛΗΦΟΡΟΦΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
10-12 Νοεμβρίου 2022
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Διεθνής Κρατική Έκθεση Κύπρου
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
o Πέμπτη 09:00 – 19: 00
o Παρασκευή 09:00 – 19: 00
o Σάββατο 15:00 – 19:00
ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά-Ελληνικά

ΕΙΣΟΔΟΣ: ΔΩΡΕΑΝ



Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

09:00-19:00  Ώρες Λειτουργίας
09:00-12:00 Tech meets talent 
09:30-10:00 Παρουσιάση: STAR EMPLOYERSTAR EMPLOYER
10:30-11:00 Παρουσίαση: WHAT TO STUDY?WHAT TO STUDY?
11:30-12:00 Παρουσίαση: STAR SPEAKERSSTAR SPEAKERS
13:00-15:00 Διάλειμμα
15:00-15:45 Επίσκεψη Υπουργών
16:30-19:00 Tech meets talent
16:30-17:30 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με κυβερνητικά στελέχη
18:00-00:00 Street Food Festival

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

09:00-19:00  Ώρες Λειτουργίας
09:00-12:00 Tech meets talent 
09:30-10:00 Παρουσιάση: STAR EMPLOYER STAR EMPLOYER
10:30-11:00 Παρουσίαση: WHAT TO STUDY?WHAT TO STUDY?
11:30-12:00 Παρουσίαση: STAR SPEAKERSSTAR SPEAKERS
13:00-15:00 Διάλειμμα 
15:00-15:50 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Jobs of the Future 
16:00-19:00 Tech meets talent
17:00-17:30 Παρουσίαση: Star Employer
18:00-00:00 Street Food Festival

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

15:00-19:00  Ώρες Λειτουργίας
15:00-18:00 Tech meets talent 
15:30-16:00 Παρουσίαση: WHAT TO STUDY? WHAT TO STUDY?
16:30-17:20 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: THE L IMASSOL THE L IMASSOL 
                       TECHNOLOGY ECOSYSTEM – IN SEARCH                        TECHNOLOGY ECOSYSTEM – IN SEARCH 
                       OF  TALENT                        OF  TALENT 
18:00-00:00 Street Food Festival

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ
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Χορηγοί Επικοινωνίας Οργανωτής

Υπό την Αιγίδα

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 200 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. Πρόσφατα στη διαχείριση της ΙΜΗ πέρασε και ο Super FM, ο 
πρώτος μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κύπρου. 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
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