ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΗΑΤΤΑ 2017

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Ανθόπουλος Κώστας * Pyramis Int’l Travel
Γεννήθηκα στο Κάιρο, Αιγύπτου στις 16/10/1954.
Σπουδές στη Διοίκηση Τουριστικού Γραφείου.
Τρία χρόνια
προϋπηρεσία στην αεροπορική εταιρία Singapore Airlines & από
το 1975 ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου PYRAMIS, μέλος
της IATA, με εξειδίκευση στον εξερχόμενο τουρισμό και
ειδικότερα στις Αραβικές χώρες. Η εταιρία δραστηριοποιείται
επίσης σε επαγγελματικά ταξίδια και τον εισερχόμενο τουρισμό.
Ομιλώ ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά & Αραβικά.
Υποψηφιότητα : Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Ζορπίδης Μιχάλης * Zorpidis Travel Services
Γεννήθηκε στο 1956 στην Θεσσαλονίκη. Διετέλεσε Γεν.
Γραμματέας και μετά Πρόεδρος στο σύνδεσμο Πρακτόρων Β.
Ελλάδος. Επίσης για οκτώ χρόνια περίπου σύμβουλος στο Hatta.
Δημοτικός σύμβουλος από το 1994 έως το 2007. Αντιδήμαρχος
Οικονομικών , Οδοποιίας Μηχανολογίας όλα αυτά τα χρόνια.
Πρόεδρος στο Επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από το
2006 μέχρι και σήμερα.
Μέλος Κ. Ε. Επιμελητηρίων όλης της Ελλάδος από το 2007 μέχρι
και σήμερα .
Διευθύνει την εταιρία Zorpidis Travel εδώ και 42 χρόνια.
Υποψηφιότητα : Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Καμμένος Μάριος * Four Ways Travel
Ονομάζομαι ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, γεννήθηκα στο Βόλο και είμαι 43
χρονών. Ασχολούμαι επαγγελματικά με τον τουρισμό από μικρή
ηλικία, δεδομένου ότι η οικογένεια μου είναι η ιδιοκτήτρια του Four
Ways Travel με έδρα το Βόλο. Η οικογενειακή μας επιχείρηση έχει
εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία της Θεσσαλίας που
δραστηριοποιείται στον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό.
Κατέχω τίτλο BSc (Hons) in Hotel & Restaurant Management καθώς
και ΜΒΑ του πανεπιστημίου Middlesex του Λονδίνου. Είμαι μέλος
του Δ.Σ. από το 2008 και έχω διατελέσει Γενικός Γραμματέας του
Συνδέσμου. Επίσης είμαι μέλος του Δ.Σ. της ECTAA και εκπροσωπώ
τον Σύνδεσμο στην Επιτροπή Οικονομικών & Φορολογικών
Θεμάτων της ECTAA κατέχοντας τη θέση του Προέδρου της
Επιτροπής από το 2012. Μέσω της υποψηφιότητας μου στο HATTA
θα επιδιώξω να βοηθήσω τον Σύνδεσμο να επιτύχει τους στόχους
του και να δώσω μία «νέα φωνή» στους νέους επιχειρηματίες του
τουρισμού καθώς και σε αυτούς της Ελληνικής Περιφέρειας.
Υποψηφιότητα : Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»
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Καραμπατζάκη Ευαγγελία * Leon Tours
Το έτος 1988 ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στον
τουρισμό, δημιουργώντας με τον σύζυγό της Λεωνίδα
Καραμπατζάκη το γραφείο ΛΕΩΝ TOURS στην Αλεξανδρούπολη.
Διαθέτει ιδιόκτητα μέσα μετακίνησης και δραστηριοποιείται στον
εξερχόμενο και εσωτερικό τουρισμό, στα ταξίδια για νέους και την
έκδοση Αεροπορικών και Ακτοπλοϊκών Εισιτήριων. Το ΛΕΩΝ
Tours έχει βραβευτεί (2006 και 2009) από την Touristic Hotels &
Investors Association (TUROB) για την συνεχή συνεισφορά του
στην ανάπτυξη του τουρισμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Ήταν Γεν. Γραμματέας στο Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων
Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης από το 2005 έως το 2011 και είναι
Αντιπρόεδρος έως σήμερα. Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατ.
Μακεδονίας-Θράκης και Νομαρχιακή Σύμβουλος Έβρου του
ΗΑΤΤΑ. Μέλος του Δ.Σ. Επιμελητηρίου Έβρου (υπεύθυνη
τμήματος Τουρισμού) έως το τέλος του 2011 και της Επιτροπής
Τουρισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης από το 2012 έως σήμερα.
Μέλος της Επιτροπής Πινακοθήκης Θράκης. Μέλος του Δ.Σ. του
ΗΑΤΤΑ από το 2011.
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Κελαϊδίτης Νικόλαος * Passepartout Tours
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1969. Σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων
στην Αγγλία, με μεταπτυχιακό τίτλο στην Στρατηγική Προώθηση και
Πλάνα Επικοινωνίας Τουρισμού. Υπήρξα μέλος της UNICEF (19871990).
Εργάζομαι συνεχώς από το 1987 και είμαι ιδιοκτήτης
τουριστικού γραφείου από το 2000. Υπήρξα, υπεύθυνος της
Επιτροπής Θεματικού Τουρισμού του ΗΑΤΤΑ ενώ συμμετείχα και σε
άλλες
Επιτροπές
(Ακτοπλοΐας,
Εισερχόμενου
Τουρισμού,
Εργασιακών) καθώς και στις διαβουλεύσεις για το ΤΑΝΠΥ και σε
θέματα Ανάπτυξης Θρησκευτικού Τουρισμού σε συνεργασία με τη
Διαρκή Ιερά Σύνοδο, μέσα από την θέση του Γενικού Εφόρου και
Ταμία του Δ.Σ. του ΗΑΤΤΑ. Υπήρξα μέλος των διοικητικών
συμβουλίων του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, των AHEPA HELLAS
Disctrict 25 και του διεθνούς οργανισμού SKAL International,
Greece. Eίμαι Γενικός Γραμματέας του ΗΑΤΤΑ, Αν. Γενικός
Γραμματέας της FEDHATTA, καθώς και μέλος του συμβουλίου του
Οργανισμού Τουριστικής & Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών, στην
Επιτροπή Προσφυγών του Υπουργείου Τουρισμού, στο Συμβούλιο
Νησιωτικής Πολιτικής, στην διοικούσα επιτροπή του ΤΑΝΤΠ (ΟΑΕΕ)
και στο διοικητικό συμβούλιο του ΙΝΣΕΤΕ. Τέλος, συμμετέχω στην
ECTAA, το συλλογικό όργανο των Συνδέσμων Τουριστικών
Γραφείων των κρατών – μελών της Ε.Ε., με εκπροσώπηση στο
Διοικητικό Συμβούλιο και στις ειδικές θεματικές επιτροπές της. Στην
επιτροπή Destination, Incoming and Sustainability Committee, είμαι
εκλεγμένος Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για θέματα εισερχόμενου
τουρισμού για την Ευρώπη. Μιλώ Αγγλικά και Γαλλικά.
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»
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Κοντός Βασίλης * Corfu Holidays
Λέγομαι ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ και Διοικώ την Επιχείρηση μου
CORFU HOLIDAYS,στην Κέρκυρα.
Είμαι μέλος του ΗΑΤΤΑ από το 1976 και αρκετές φορές μέλος
του ΔΣ, είτε εκπροσωπώντας την Κέρκυρα είτε, όπως τα
τελευταία χρόνια ,εκλεγμένος από τους συναδέλφους.
Οι σπουδές μου στην Αρχιτεκτονική με βοήθησαν να επιλέγω
καλόγουστα προϊόντα και υπηρεσίες, το ΜΒΑ στον Στρατηγικό
σχεδιασμό στο να προγραμματίζομαι με βάση τις προβλέψεις
και η Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στην σωστή ροή
της καθημερινότητας. Θέλοντας να είμαι ενεργός πολίτης,
υπηρέτησα την Επιχειρηματικότητα μέσω της θέσης μου ως
Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου της
Κέρκυρας, ως Πρόεδρος του τοπικού Συνδέσμου Πρακτόρων
Τουρισμού και ως
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ιονίων
Νήσων και βεβαίως μέσω του ΗΑΤΤΑ, αλλά και όντας μέχρι και
σήμερα Πρόξενος της Σουηδίας στην Κέρκυρα, Ήπειρο και
Λευκάδα.
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Λάμπρου Άγγελος * Manessis Travel S.A.
Γεννήθηκε Στην Αθήνα στις 28/6/1974 και απέκτησε το πτυχίο του
στην Οργάνωση και διοίκηση Επιχειρήσεων από το New York
College το 1995.
Εργάζεται ανελλιπώς στον κλάδο της Τουριστικής Βιομηχανίας από
το 1992 ως σήμερα επί 25 συναπτά έτη σε πολύ σημαντικές
επιχειρήσεις του κλάδου με αποκορύφωση την ανάληψη του
πόστου του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στον
Ταξιδιωτικό Οργανισμό Μάνεσσης από το 1997 που έχει έδρα στην
Αθήνα και δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους του
τουριστικού γίγνεσθαι . Ήταν αυτός που οραματίστηκε και έκανε
πράξη το Family club για τις Ελληνικές οικογένειες που θέλουν
ολοκληρωμένες προτάσεις διαμονής σε πολυτελή ξενοδοχεία με
αποτέλεσμα να κρατάει τα σκήπτρα της ιδέας του αυτής σταθερά
και πρωτοπόρα. Είναι παντρεμένος με δύο παιδιά .
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Μινόπουλος Μιχάλης * I.Q. Holidays Ltd.
Γεννήθηκε το 1970 στην Κωνσταντινούπολη. Δραστηριοποιείται
στον χώρο του τουρισμού εδώ και 28 χρόνια και από το 2002
είναι ιδιοκτήτης του I.Q Ηolidays Ltd και μέλος του HATTA.
Βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
και έχει συμβάλει με τις προτάσεις του στην ολοκλήρωση του νέου
Θεσμικού Πλαισίου που αφορά τον μαθητικό τουρισμό της χώρας
μας. Πέραν του μαθητικού τουρισμού το I.Q Holidays
δραστηριοποιείται στο outgoing στην Γαλλία και στο incoming από
την Ιταλία.
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»
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Μπερέτης Στράτος * Oreo Travel
Γεννήθηκε στις 20/7/1972 στην Αθήνα με καταγωγή από το
Ρέθυμνο της Κρήτης , στο οποίο ζει από το 1986 .
Πτυχιούχος του οικονομικού τμήματος του Πανεπιστήμιου Κρήτης
και
κάτοχος
μεταπτυχιακού
στην
Διοίκηση
τουριστικών
επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού πανεπιστήμιου. Μιλάει
Αγγλικά , Γερμανικά .
Από το 1989 στην τουριστική βιομηχανία εργαζόταν στα
ξενοδοχεία σε θέσεις διοίκησής φτάνοντας την θέση του διευθυντή
ενώ από το 2000 έχει το δικό του τουριστικό γραφείο που πλέον
ονομάζεται Ορέο Τράβελ με κύριο αντικείμενο τον εισερχόμενο
τουρισμό σε εξοχικές κατοικίες και επαύλεις και το hotel &
property management .
Μέλος του Συνδέσμου τουριστικών πρακτόρων Ρέθυμνου από το
2001 και πρόεδρος από το 2012. Έχει 2 παιδιά την Λυδία και τον
Κωνσταντίνο .
Υποψηφιότητα : Διοικητικό Συμβούλιο «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Παλιούρας Γιώργος * Cruise Way
Ο Γεώργιος Παλιούρας γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα.
Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ στο Richmond
College, The American International University του Λονδίνου.
Στέλεχος πωλήσεων επί σειρά ετών στην Royal Olympic Cruises,
Eurostar/Cruiseplan και Louis Cruises. Το 2009 ίδρυσε την
Cruisexperts και σήμερα είναι στο Δ.Σ. του Cruise Way. Ιδρυτικό
μέλος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων
Κρουαζιέρας ΕΕΚΦΚ ενώ έχει διατελέσει και μέλος του Δ.Σ. Είναι
μέλος του Δ.Σ. του ΗΑΤΤΑ και της Ομοσπονδίας FEDHATTA και
μέσω αυτών είναι μέλος της Εθνικής Συντονιστικής Κρουαζιέρας
του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Παναγιωτόπουλος Χρήστος * La Greca Travel
Service
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Γονείς του ο Τάκης και η Νταϊάνα
Παναγιωτοπούλου, οι οποίοι ίδρυσαν την LA GRECA το έτος
1965. Είναι απόφοιτος της Σχολής Μωραϊτη και μετά το Λύκειο
σπούδασε Travel Management στο πανεπιστήμιο Rochester
Institute of Technology (R.I.T) των Η.Π.Α, με εξειδίκευση στα
Incentives, Congresses & Events. To 1993 απέκτησε το Bachelor
of Science in Travel Management. Μεταπτυχιακά, έκανε 2ετή
εξάσκηση σε Incentive Houses της Γερμανίας και των Η.Π.Α. Από
την 1995 έως σήμερα εξασκεί αξιοπρεπώς το επάγγελμα του ως
διευθυντής της LA GRECA TRAVEL SERVICE. Από τον Ιούνιο του
2009 έως και το Μάρτιο του 2016 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ.του
HAPCO.
Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Αμερικανική Νοηματική
Γλώσσα Είναι μέλος της ΗΑPCO, SITE, HATTA, ASTA & SKAL
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»
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Παπαηλίας Συμεών * Grefis Holidays
Γεννήθηκε το 1966. Απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου, του
Τμήματος Κοινωνιολογίας. Σήμερα είναι ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού
γραφείου GREFIS HOLIDAYS το οποίο
εξειδικεύετε
στην
διοργάνωση οργανωμένων εκδρομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
καθώς και της μεταφορικής εταιρίας TRAVEL CHAIN, η οποία διαθέτει
7 ιδιόκτητα πολυτελή λεωφορεία, τελευταίας τεχνολογίας. Η έδρα
των εταιριών είναι η Αθήνα.
Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του HATTA επί
σειρά ετών συμμετέχοντας σε επιτροπές με θέματα Outgoing αλλά
και οικονομικά, φορολογικά. Από το 2014 είναι εκλεγμένο μέλος στο
διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού.
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Ράπτη Ευθυμία * Airone Tours

Ιδιοκτήτρια του Airone Tours

.
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Βασιλική Σκάγια * Dayrise Holidays

Γεννήθηκα στην Κέρκυρα. Σπούδασα στo Λονδίνο Hospitality
and Travel Tourism Management . Εργάστηκα κοντά στους
πρώτους μεγάλους Tour Operator της Αγγλίας. Κάποιους από
αυτούς αργότερα τους αντιπροσώπευσα στην Κέρκυρα.
Το 1991 ιδρύω την επιχείρηση μου DAYRISE Holidays στην
Θεσσαλονίκη με δραστηριότητα στον εξερχόμενο τουρισμό ,
και εξειδίκευση στην ΤΥΝΗΣΙΑ .
Λειτουργώ και πάλι από το
2004 υποκατάστημα στην Κέρκυρα ( μια από τις ναυαρχίδες της
Ελλάδας) προσφέροντας ποιοτικό τουρισμό.
Είμαι Ενεργό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του HATTA από
το 2008 γιατί θεωρώ ότι η παρουσία των ανθρώπων της
Περιφέρειας είναι πολύ σημαντική. Με τις γνώσεις την εμπειρία
και τον αγώνα μας βοηθάμε στην επίλυση
αρκετών
προβλημάτων που αφορούν τον κλάδο μας ανά την Ελλάδα.
Μέσα από τον Σύνδεσμο μας, συμβάλουμε δυναμικά σε θέματα
ασφαλιστικά φορολογικά νομοθετικά και πιέζουμε την εκάστοτε
Κυβέρνηση ούτος ώστε να επεξεργάζεται και να νομοθετεί
ορθά στην περαιτέρω ανάπτυξη του Τουρισμού.
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»
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Σκρέτας Ευστάθιος * Es Tours
Γεννήθηκε στο Βόλο το 1947. Απόφοιτος Ανωτέρας Σχολής
Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Τουριστικής Σχολής
Λωζάνης. Ομιλεί 3 γλώσσες και ασχολείται με τον τουρισμό 47
χρόνια. Κυριότερος εκ των δυο μετόχων της ΕΣ ΤΟΥΡΣ ΕΛΛΑΣ
ΑΕ. Εκ των ιδρυτών και πρόεδρος επί 8 χρόνια της Ένωσης
Αποφοίτων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, της οποίας είναι
επίτιμος πρόεδρος. Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ξενοδόχων
Αθηνών, γενικός γραμματέας επί 14 χρόνια της Ομοσπονδίας
Τουριστικών Λεωφορείων και Τουριστικών Γραφείων (σημερινή
ΠΟΕΤ), μέλος του ΗΑΤΤΑ 37 χρόνια και συμμετείχε στο Δ.Σ. επί
20 συνεχόμενα, κατέχοντας τη θέση του Γεν. Γραμματέα, του
Αντιπροέδρου και έως σήμερα του Προέδρου. Ως Αντιπρόεδρος
του ΤΑΝΠΥ έχει πετύχει την αλλαγή του συστήματος ρύθμισης
χρεών. Συνεχής παρουσία, αγώνες, σε πλειάδα θεμάτων που
απασχολούν τον κλάδο, συμμετοχή σε επιτροπές κ.λ.π, για
διάφορα νομοσχέδια, τον νόμο κατά των ΚΤΕΛ, τον νόμο για τα
ΤΕΟΜ, συλλογικές συμβάσεις υπαλλήλων τουριστικών γραφείων,
οδηγών, ξεναγών, θέματα αεροδρομίων και το Ελευθέριος
Βενιζέλος. Έχει επίσης υπηρετήσει θετικά μέχρι και σήμερα τον
κλάδο υπηρετώντας 6 διαφορετικούς προέδρους.
Διετέλεσε
μέλος του Δ.Σ. της Marketing Greece, είναι μέλος της Ο.Κ.Ε ενώ
από το 2016 είναι μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΤ.
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Τριγκιλίδας Βασίλης * Trigilidas Travel &
Holidays
Γεννημένος στην Καλαμάτα το 1971. Απόφοιτος Σχολής
Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Ελλάδα & στην Ελβετία.
Ασχολούμαι επαγγελματικά με το τουρισμό από μικρή ηλικία
συνεχίζοντας την οικογενειακή επιχείρηση, που δραστηριοποιείται
από το 1974 έως σήμερα. Το γραφείο μας έχει εξελιχθεί σε μια από
τις πιο δραστήριες τουριστικές επιχειρήσεις στην Πελοπόννησο και
δραστηριοποιείται τόσο στον εισερχόμενο όσο και στον εξερχόμενο
τουρισμό. Έχω διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Σωματείου
Τουριστικών Γραφείων & Λεωφορείων «ο Ταΰγετος» και Α’
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ν.
Μεσσηνίας. Νομαρχιακός σύμβουλος του ΗΑΤΤΑ για τον νομό
Λακωνίας. Μέλος στην Νομαρχιακή επιτροπή τουριστικής προβολής
Ν. Μεσσηνίας (2002-2010). Πρόεδρος στο τουριστικό τμήμα και
μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας από το 2006 έως το 2011.
Συμμετείχα σε επιτροπές του ΗΑΤΤΑ (Μεταφορών και Θρησκευτικού
τουρισμού). Στην μέχρι τώρα θητεία μου ως μέλος του Δ.Σ., μου
δόθηκε η δυνατότητα να αγωνιστώ για τα συμφέροντα του
τουριστικού γραφείου προσπαθώντας μαζί με τους συναδέρφους
μου στο Δ.Σ. να βρούμε λύσεις αποτελεσματικές στα χρόνια
προβλήματα, που ταλανίζουν τον κλάδο μας. Ζητώ λοιπόν να μου
δοθεί η δυνατότητα από τους συναδέλφους μου να επανεκλεγώ
ώστε να μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε τις κατάλληλες
συνθήκες ανάπτυξης και βελτίωσης του έργου των τουριστικών
γραφείων, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών

Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»
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Τσιλίδης Λύσανδρος * Emphasis on Travel
Γεννήθηκε το 1952 στην Αίγυπτο.
Οι σπουδές του ήταν: University Degree in Economics,
Shipping Administration από το Polytechnic Moorgate
(Λονδίνο), Marketing & Management Administration,
Κολλέγιο St. Patrick (Λονδίνο).
Μιλά Αγγλικά και Αραβικά.
Έχει 45 χρόνια στην τουριστική βιομηχανία και είναι πέντε
φορές εκλεγμένος Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ. Ήταν Μέλος Δ.Σ.
του ΕΟΤ για τρία έτη, καθώς και του Δ.Σ. του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων για 4 έτη. Μέλος
του Δ.Σ. της ECTAA για 5 χρόνια και ενεργό μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΗΑΤΤΑ επί 34 έτη.
Είναι Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδέσμων Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας (FEDHATTA), Αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ) και εκπροσωπεί τον ΗΑΤΤΑ στο Συμβούλιο
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ).
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Φούντας Παναγιώτης * Kronos Holidays
Είναι μέτοχος της Kronos Holidays S.A. Η ενασχόληση του με
τον Τουρισμό ξεκίνησε το 1976 ιδρύοντας την Kronos Travel
και μετέπειτα Κronos Holidays S.A. (Μέλος: HATTA, IATA,
PETAGA, SETE etc.).
Το 1982 η Kronos Holidays επεκτάθηκε ιδρύοντας ταξιδιωτικά
γραφεία στο Λονδίνο, Αμβούργο και Λεμεσό.
Το 2008 δημιούργησε ένα boutique hotel στην Καστριώτισσα
Φωκίδας, το ‘’ Αρχοντικό της Ευανθίας’’.
Είναι παντρεμένος με την Ευανθία Κουλέτση και έχουν τρία
παιδιά.
Η 35ετής ενασχόλησή του στον τουριστικό τομέα: Οργάνωση
Συνεδρίων- Εκθέσεις – Εκδρομές- Business Travel-Incentives
incoming κλπ., δίνει το στίγμα της πολυετούς εμπειρίας του
στον τουρισμό. Στόχος και σκοπός του, η αναβάθμιση, η
βελτίωση και η κατοχύρωση του επαγγέλματος μέσω του
ΗΑΤΤΑ, για μια περαιτέρω δυναμική παρουσία στον
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.
Υποψηφιότητα: Διοικητικό Συμβούλιο & Ομοσπονδία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Δύναμη»
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κοντιζάς Γιάννης * First Choice Travel

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1973 .
Σπούδασε τεχνολόγος πολιτικός μηχανικός και είναι απόφοιτος του
Ιδρύματος Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Κατέχει δυο τουριστικά γραφεία στον Πειραιά -FIRST CHOICE
TRAVEL & VOULGARI TRAVEL.
Eίναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά.

Υποψηφιότητα για: Ελεγκτική Επιτροπή «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Μενενάκου Ευγενία * Bellair Travel
Ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του ταξιδιωτικού γραφείου BELLAIR
TRAVEL LTD από τον Μάρτιο του 1985.
Σπουδές : Διοίκηση επιχειρήσεων στο Τορόντο του Καναδά
Διεύθυνση ξενοδοχείων και ταξιδιωτικών γραφείων στο Μόναχο
Γερμανίας .
Το BELLAIR TRAVEL ασχολείται με τον εισερχόμενο τουρισμό από
χώρες όπως η Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Αμερική ,
Καναδάς.
Υποψηφιότητα για: Ελεγκτική Επιτροπή «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Δύναμη»

Στρατηγοπούλου Χρυσούλα * Noulas Travel
Γεννήθηκε στην Μερόπη Μεσσηνίας στις 18/4/1968. Σπούδασε στο
ΤΕΙ Λογιστικής Χαλκίδας & στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών(ΑΣΟΕΕ) στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοδοτικής και
έχει LOWER στην Αγγλική γλώσσα.
Εργάζεται ανελλιπώς από το 1990 ως σήμερα, αρχικά ως
Λογίστρια στον Χρηματιστηριακό χώρο για 15 έτη και μετά τα 12
έτη ως συνιδιοκτήτρια της εταιρείας NOULAS TRAVEL OE ,που
έχει έδρα στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στο ticketing . Είναι
υπεύθυνη του Λογιστηρίου και των Ακτοπλοικών Εισιτηρίων..

Υποψηφιότητα για: Ελεγκτική Επιτροπή «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο Δύναμη»
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ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κολυδά Αναστασία * Achivada Travel

Από το 1991 έχω το γραφείο γενικού τουρισμού "Αχιβάδα " που
βρίσκεται στη παραλία Γαυρίου στην Άνδρο.
Είμαι από το 1999
μέλος του ΗΑΤΤΑ και Γραμματέας στo
Περιφερειακό Συμβούλιο του ΗΑΤΤΑ Νοτίου Αιγαίου - Κυκλάδες.

Υποψηφιότητα για: Εφορευτική Επιτροπή

Κοντοπούλου Ελένη * Travel Directions
Είμαι ιδιοκτήτρια του Travel Directions. Βρίσκομαι στον χώρο του
τουρισμού από το 2012, από τότε που τελείωσα την σχολή της IATA
αποκτώντας το πτυχίο Travel Consultant με διάκριση.
Το γραφείο μας ειδικεύεται στον τομέα του εισερχόμενου τουρισμού
κυρίως από τη Νότιο Αφρική αλλά και την Αμερική. Το γραφείο μας
ιδρύθηκε το 1991 από τον Παναγιώτη Κοντόπουλο,
Είμαι ενεργό μέλος του ΗΑΤΤΑ και προσπαθώ πάντα να παρευρίσκομαι
στις διάφορες διοργανώσεις του. Στόχος μας να προωθήσουμε την
Ελλάδα στο εξωτερικό.
Υποψηφιότητα για: Εφορευτική Επιτροπή

Λάζαρος Κιτσάκης * Kitsakis Tours
Ο Λάζαρος Κιτσάκης γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα το 1976.
Σπούδασε Hospitality Management στο Middlesex University του
Λονδίνου και μετά το πέρας των σπουδών του εργάστηκε, σε
διάφορες θέσεις στο γραφείο ταξιδίων Kitsakis Travel & Tourism το
οποίο εξειδικεύετε στο Θρησκευτικό τουρισμό από το 1988. Έχει
εργαστεί επίσης στον τραπεζικό τομέα ως υπεύθυνος καταστήματος
στην Eurobank EFG προτού επιστρέψει και αναλάβει τη διοίκηση
του Kitsakis Travel & Tourism το 2012. Είναι εμπνευστής και
δημιουργός της ιστοσελίδας travelncycle.com που ασχολείται
αποκλειστικά με τον ποδηλατικό τουρισμό στην Ελλάδα από το
2013, με στόχο να καταστεί η χώρα μας ανάμεσα στους πιο
δημοφιλής προορισμούς ποδηλατικού τουρισμού παγκοσμίως.
Υποψηφιότητα για: Εφορευτική Επιτροπή
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