
Γιάννος Πανταζής 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1987-1989   Απόφοιτος Πανεπιστημίου Χάρβαρντ   Χάρβαρντ, ΗΠΑ 

   Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ 

 

1983-1987  Απόφοιτος Πανεπιστημίου Κορνέλ    Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 

Πτυχίο Bachelor of Science στη Διοίκηση Ξενοδοχείων. 

Εκλέχθηκε στην Phi Kappa Phi, Εθνική Εταιρεία Τιμών. Επιλεγμένος 

μελετητής του Dean's List για όλα τα εξάμηνα και μέλος της Ξενοδοχειακής  

Σχολής Honour Society. 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

11/2010 – Σήμερα LEPTOS CALYPSO PUBLIC LTD    Πάφος, Κύπρος 

Γενικός Διευθυντής Ομίλου και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Υπεύθυνος για την λειτουργία της εταιρείας που διαπραγματεύεται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Περιουσιακά στοιχεία εταιρείας που 

υπερβαίνουν τα €350 εκατομμύρια. Διαχείριση σημαντικής αύξησης του 

ακαθάριστου κέρδους των ξενοδοχείων από €1,000,000 στα €5,000,000. 

Υπεύθυνος για τις δραστηριότητες, το μάρκετινγκ και τη στρατηγική. 

 

02/2005-11/2010 D.H. CYPROTELS PUBLIC LTD    Λεμεσός, Κύπρος 

Διευθύνων Σύμβουλος. Υπεύθυνος για τη διοίκηση εταιρείας που ασχολείται 

με ακίνητα και ξενοδοχεία και βρίσκεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

με περιουσιακά στοιχεία υψηλότερα των $200,000,000. Υπεύθυνος για 

στρατηγική, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. 

 

07/2004-02/2005 LOUIS PUBLIC COMPANY    Λευκωσία, Κύπρος 

Διευθυντής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Ομίλου. Υπεύθυνος για όλες τις 

αναπτυξιακές δραστηριότητες της εταιρείας Louis Public, 

συμπεριλαμβανομένων του ναυτιλιακό στόλου αλλά και της διαχείρισης των 

ξενοδοχείων. Ο όμιλος λειτουργεί 26 ξενοδοχεία στην Κύπρο και την Ελλάδα 

και διαθέτει 10 κρουαζιερόπλοια σε όλο τον κόσμο. Υπεύθυνος για τις 

πιθανές στρατηγικές συνεργασίες και την πιθανή αναδιάρθρωση του 

ενεργητικού του ομίλου. 



 

05/2001-02/2004 ROYAL OLYMPIC CRUISES    Πειραιάς, Ελλάδα 

Διευθύνων Σύμβουλος. Υπεύθυνος σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες 

κρουαζιέρων στην Μεσόγειο. Η εταιρεία βρίσκεται στο χρηματιστήριο 

Nasdaq. Διαθέτει πάνω από δέκα πλοία με ετήσια έσοδα άνω των 

$150,000,000 και επίσης διαθέτει γραφεία στην Ευρώπη και στην Αμερική 

όπου εργοδοτούνται πάνω από 5000 άτομα. Καθοδήγηση της επιχείρησης σε 

αναδιάρθρωση και εφαρμογή νέων στρατηγικών εν καιρώ δύσκολων 

γεγονότων όπως την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου καθώς και 

τον πόλεμο στο Ιράκ. Διαπραγμάτευση και παράδοση των δύο νέων κτιρίων 

της εταιρείας συνολικής επένδυσης $320,000,000. 

 

11/2000-05/2001 LOUIS CRUISE LINES     Λευκωσία, Κύπρος 

Διευθύνων Σύμβουλος Louis Ship Management, Louis Cruise Centre, Louis 

Duty Free. Υπεύθυνος για όλες τις ναυτιλιακές δραστηριότητες της Louis 

Cruise Lines. Μεταφέρθηκε στην Royal Olympic Cruises στον Πειραιά μετά 

από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου των Royal Olympic Cruises , του 

οποίου ο όμιλος Louis είναι μέτοχος. 

 

05/2000-11/2000 LOUIS HOTEL      Λευκωσία, Κύπρος 

Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Louis Hotels and Catering. Διαπραγματεύτηκε 

και ολοκλήρωσε την αγορά των ξενοδοχείων Louis στην Κεφαλονιά και στην 

Κω. Υπήρξε και γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΞΕ (Παγκύπριος Σύνδεσμος 

Ξενοδόχων).  

 

09/1997-04/2000 AMATHUS GROUP     Λεμεσός, Κύπρος 

Διευθύνων Σύμβουλος. Υπεύθυνος για ολόκληρο τον όμιλο Amathus, συμπεριλαμβανομένων 2 

ξενοδοχείων κατηγορίας 5 αστέρων (κορυφαία ξενοδοχεία στον κόσμο), 1 ξενοδοχείο 4 αστέρων 

στην Ρόδο, το Τμήμα Αεροπορίας, Ναυτιλίας, Τουρισμού καθώς και τις τουριστικές επιχειρήσεις που 

λάμβαναν μέρος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επόπτης ομάδας 1200 ατόμων. Παρακολούθηση της 

στρατηγικής του ομίλου, που κατέληξε σε αναδιαρθρώσεις στην δομή της επιχείρησης με επίκεντρο 

την αποδοτικότητα του κόστους και την καθοδήγηση των πελατών. Η φιλοσοφία αυτή και ο ηγετικός 

ρόλος του κ. Πανταζή, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επέκταση της εταιρείας. Επίσης, ήταν επόπτης 

εκ μέρους της εταιρείας σε αγορά ξενοδοχείου στην Ρόδο το 2000. 

 

09/1994-09/1997 AMATHUS AVIATION DIVISION    Λευκωσία, Κύπρος 

Διευθύνων Σύμβουλος. Υπεύθυνος για τις αεροπορικές επιχειρήσεις και 

γενικός αντιπρόσωπος πωλήσεων για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές, 



Emirates, Air France, Air 2000, SAS, Air Mauritius, Air Lingus και LTU. Οι 

δραστηριότητες του τμήματος ήταν πωλήσεις εισιτηρίων, πωλήσεις 

φορτίων, υπηρεσίες παράδοσης αεροσκαφών και λειτουργία περιηγήσεων. 

Υπεύθυνος για μια ομάδα 150-200 ατόμων (ανάλογα με την εποχή), με 

γραφεία σε όλες τις πόλεις της Κύπρου και στα δύο αεροδρόμια. Υπεύθυνος 

για τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις συνδικαλιστικές σχέσεις, και άλλα 

διευθυντικά θέματα διαχείρισης. Το τμήμα αυτό, ανέτρεψε χρέος $200,000 

σε κέρδος $1,000,000 μετά από περίοδο τριών ετών. 

 

02/1992-09/1994 MERIDIEN MIDDLE EAST    Αμπού Ντάπι, Η.Α.Ε 

Αντιπρόεδρος, Τμήμα Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Ανάπτυξης. Υπεύθυνος για 

το συνολικό ετήσιο εισόδημα ($120,000,000) 10 επιχειρήσεων στη Μέση 

Ανατολή. Σύμβουλος στους διευθυντές μάρκετινγκ και πωλήσεων των 10 

εταιρειών σε στρατηγικά ζητήματα όπως τιμολόγηση, κατάτμηση της 

αγοράς, τοποθέτηση, διαφήμιση και προώθηση. Καθορισμός συγκεκριμένων 

στόχων και σχεδίων δράσης. Διαβεβαίωσε ότι οι πολιτικές μάρκετινγκ στα 

ξενοδοχεία Meridien παρακολουθήθηκαν και εφαρμόστηκαν σωστά. 

Συμμετείχε τακτικά σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις προωθώντας τα 

ξενοδοχεία Meridien στη Μέση Ανατολή. Διαπραγμάτευσή και σύναψη 

συμφωνίας για ένα ξενοδοχείο Meridien στο Χουργκάντα στην Αίγυπτο. 

 

07/1989-02/1992 MERIDIEN S.A.      Παρίσι, Γαλλία 

Περιφερειακός Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης. Κατέστη  υπεύθυνος και 

διαπραγματευτής  έργου για την αγορά ξενοδοχείου Meridien στην 

Βαρκελώνη, Ισπανία. Συντόνισε δικηγόρους σε Ισπανία, Γαλλία και 

Ολλανδία, διαπραγματεύτηκε με τράπεζες για συμφωνία δανείου, και 

εργάστηκε στενά σε μία από τις μεγαλύτερες λογιστικές εταιρείες για 

χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα, εκτελώντας έτσι τα νομικά και 

οικονομικά ζητήματα με την δέουσα επιμέλεια. Εκτεταμένες γνώσεις στην 

αγορά ακινήτων και ξενοδοχείων ανά το παγκόσμιο.  

 

Καλοκαίρι 1998  DIVI RESORTS       Ίθακα, Νέα Υόρκη 

Βοηθός του Αντιπροέδρου στο τμήμα Μάρκετινγκ. Ανέπτυξε το πρώτο σχέδιο 

μάρκετινγκ της εταιρείας. Πρότεινε σχέδια δράσης βάσει του προϊόντος, τις 

ανάγκες του πελάτη, του ανταγωνισμού και την ανάλυση της αγοράς. 

 

Καλοκαίρι 1987 CYPRUS AIRWAYS INC.     Λευκωσία, Κύπρος 

Βοηθός του Διευθυντή Catering. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου 

συστήματος κοστολόγησης για το τμήμα εστίασης. Συμβουλευτική 



διαχείριση σχετικά με την επιλογή των μενού αεροπορικών εταιρειών και την 

οργάνωση της κουζίνας. 

 

Καλοκαίρι 1985 TRUSTHOUSE FORTE     Τούλσα, ΗΠΑ 

Βοηθός Διαχειριστή εστιατορίου. Εστιατόριο 400 θέσεων και επόπτευση 60 

εργαζομένων. Ανάπτυξη μελέτης ελέγχου τροφίμων και ποτών, η οποία είχε 

ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση για το τμήμα τροφίμων και ποτών. 

 

1981-1983  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ     Λευκωσία, Κύπρος 

Βοηθός του Διευθυντή Οικονομικών. Διεξήγαγε εσωτερικό έλεγχο για 50 

στρατόπεδα. Ανέπτυξε και υλοποίησε προγράμματα για τον σωστό 

οικονομικό έλεγχο των στρατοπέδων. Συμμετείχε σε ομάδες αρμόδιες για 

την αξιολόγηση και την εκτέλεση κεφαλαιουχικών δαπανών. Πρότεινε 

εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης με βάση την ανάλυση κόστους-

οφέλους. 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο κ. Πανταζής μεγάλωσε στη Λευκωσία και έχει άριστη γνώση των 

Ελληνικών, Αγγλικών και Γαλλικών. Χόμπυ τα αθλήματα όπως τένις, 
ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εκτεταμένα ταξίδια και γνώση των διεθνών 
αγορών. 

 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΑΣΥΞΕ (Παγκύπριος Σύνδεσμος 

Ξενοδόχων) 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής στην 

ΟΕΒ (Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου) 

• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Χρηματοδότησης 

της Εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο ΛΤΔ η οποία κατάφερε να γίνει η 8η 

καλύτερη ομάδα της Ευρώπης στο Champions League το 2011 και από 

τότε διακρίνεται και στο Europa League 

• Υπεύθυνος για παρακολούθηση του Υπουργού Τουρισμού για θέματα 

αντιπολίτευσης.  

 


