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I.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΑΝΤ.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΑΤΤΑ

Ανθόπουλος Κώστας | Pyramis Travel
Γεννήθηκα στο Κάϊρο, Αιγύπτου στις 16/10/1954.
Σπουδές
Διοίκηση Τουριστικού Γραφείου (TOURISM
MANAGEMENT).
Τρία χρόνια προϋπηρεσία στην αεροπορική εταιρία Singapore
Airlines και από το 1975 ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου
PYRAMIS (45 χρόνια), μέλος της IATA, HATTA. Εξειδίκευση στον
εξερχόμενο τουρισμό στις αραβικές χώρες και Μεσόγειο και σε
όλο τον κόσμο, δραστηριοποιείται επίσης σε επαγγελματικά
ταξίδια και τον εισερχόμενο τουρισμό.
Μέλος ΔΣ και αντιπρόεδρος HATTA 2018-2020
Ομιλώ ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά & Αραβικά.

Βενετόπουλος Διογένης | Zeus Tours & Yacht Cruises
Ο Διογένης Βενετόπουλος, πρώην Αντιπρόεδρος Πωλήσεων,
κατέχει από τον Ιανουάριο του 2020 την θέση του Συνεταίρου
στην Variety Cruises.
Εργάζεται στην εταιρεία από το 1999, πρώτα ως Βοηθός
Μηχανικός, έπειτα ως Port Captain και, στην συνέχεια, ως
Υπεύθυνος Πωλήσεων, πριν αναλάβει καθήκοντα Συντονιστή
Πωλήσεων Ευρώπης και Εμπορικού Διευθυντή μέχρι 2017.
Ο κ. Βενετόπουλος είναι κάτοχος BSc στην Διοίκηση
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων από το S.B.E. και, πρόσφατα, το
2019, απέκτησε πτυχίο Εφαρμοσμένης Στρατηγικής από τις
Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μιλάει άπταιστα ελληνικά,
αγγλικά και γερμανικά ενώ υποστηρίζει ενεργά και προάγει τον
ελληνικό ναυτικό τουρισμό και τα συμφέροντα των Ελλήνων
πλοιοκτητών με το νέο του ρόλο ως Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Βλάχος Ζώης | AV Tours

Θεοδοσίου Γιώργος | Executive Travel Solutions
Ο Κος Γεώργιος Θεοδοσίου είναι ο Διαχειριστής της εταιρείας
Executive Travel που ηγείται στον χώρο του Τουρισμού
Πολυτελείας. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων στην Μεγάλη Βρετανία και διαθέτει 15ετή
επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των γραφείων ταξιδιού.
Ειδικεύεται στον σχεδιασμό εξειδικευμένων τουριστικών
λύσεων προσαρμοσμένες στις υψηλές απαιτήσεις και στις
ανάγκες των πελατών με έμφαση την προσωπική
εξυπηρέτηση. Αγωνιζόμενος για διατήρηση υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών αντιμετωπίζει καθημερινά τα ζητήματα του
κλάδου και επιθυμεί να συνδράμει έμπρακτα στην επίλυσή
τους.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2020

Καμμένος Μάριος | Four Ways

Travel

Ονομάζομαι ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ, γεννήθηκα στο Βόλο και
είμαι 45 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. του ΗΑΤΤΑ από το 2008 και έχω διατελέσει
Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου. Είμαι μέλος του Δ.Σ. της
ECTAA και συμμετέχω στην Διοικούσα Επιτροπή
κατέχοντας την θέση του Ταμία. Εκπροσωπώ επίσης 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, να συνεχίσει να είναι εξωστρεφής μέσω
της συνεργασίας με Συνδέσμους του εξωτερικού και να
δώσω μία «νέα φωνή» στους νέους επιχειρηματίες του
τουρισμού καθώς και σε αυτούς της Ελληνικής Περιφέρειας.

Καραμπατζάκη Ευαγγελία | Leon Travel
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, μέλος του ΔΣ της Τουριστικής Ιαματικής
Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης ΤΙΕΔΑ ΑΕ έως τον
Σεπτέμβριο του 2019 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.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2020

Κελαϊδίτης Νικόλαος | The World of Passepartout Tours
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1969. Σπούδασα Διοίκηση
Επιχειρήσεων στην Αγγλία, με μεταπτυχιακό τίτλο στην
Στρατηγική Προώθηση και Πλάνα Επικοινωνίας
Τουρισμού. 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. Είμαι
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας FEDHATTA.Υπήρξα
μέλος των διοικητικών συμβουλίων του Εμπορικού
Συλλόγου Αθήνας, των AHEPA HELLAS Disctrict 25 και
είμαι Πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού SKAL
International, Athens. Διετέλεσα 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 & Sustainability
Committee, είμαι εκλεγμένος co-chairman, αρμόδιος για
θέματα εισερχόμενου τουρισμού για την Ευρώπη. Μιλώ
Αγγλικά και Γαλλικά.

Κοντός Βασίλης | Value Plus Travel
Γεννήθηκα το 1952 και κατοικώ στην Κέρκυρα
ασχολούμενος με τον Τουρισμό από μικρός. Σπούδασα
Αρχιτεκτονική στη Ρώμη όπου έμαθα να μελετώ πρώτα τη
Μεγάλη Εικόνα των πραγμάτων και στη συνέχεια
σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών και
ΜΒΑ με βάρος στον Στρατηγικό Σχεδιασμό .
Διαχειρίστηκα το Τουριστικό μου Γραφείο με ποιοτικές
προδιαγραφές με αποτέλεσμα τις επί πολλά χρόνια
συνεχείς και επιτυχημένες συνεργασίες. Είμαι μέλος του
ΗΑΤΤΑ από το 1976 και διατέλεσα μέλος του ΔΣ από
αρκετές θέσεις, προσθέτοντας στην περιφερειακή του
ανάπτυξη. Διατέλεσα Πρόεδρος του Συνδέσμου
Τουριστικών Γραφείων Κέρκυρας 2 φορές, Πρόεδρος του
Εμπορικού Επιμελητήριου Κέρκυρας, Αντιπεριφερειάρχης
Τουρισμού Ιονίων Νήσων και ειμαι Επίτιμος Πρόξενος
Σουηδίας για την Κέρκυρα και Ήπειρο.
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Λάμπρου Άγγελος | Manessis Travel Group of Companies
Οι σπουδές, η εργασία και η κοινωνική του δραστηριότητα
είναι συνυφασμένα με τη λειτουργία και τη διοίκηση
τουριστικών επιχειρήσεων. Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη
νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά, όπως τα family
hotels, έχει συνδέσει την παρουσία του στον χώρο και με την
δημιουργία εξελιγμένων ταξιδιωτικών εμπειριών σε
ολόκληρο τον κόσμο. Είναι κάτοχος πτυχίου στη διοίκηση
επιχειρήσεων και την τελευταία τριετία κατείχε θέση
αντιπροέδρου στον ΗΑΤΤΑ.

Λιάγκα Πολυξένη | Cosmoroes IKE
Είμαι η Τζένη (Πολυξένη) Λιάγκα και ένωσα τις δυνάμεις
μου μαζί σας το 2004, με την ίδρυση του Cosmoroes, που
σήμερα απαριθμεί τρία πρακτορεία, στα Τρίκαλα και στην
Αθήνα. Είμαι ένας από τους χιλιάδες επαγγελματίες του
χώρου που υποστηρίζει πως η Ελλάδα μπορεί να αποτελεί
ταξιδιωτικό προορισμό 365 μέρες τον χρόνο. Γνωρίζω πως
αυτό για να συμβεί, θα πρέπει οι παρεχόμενες υπηρεσίες και
η ποιότητα της υποδομής να αναβαθμιστούν ώστε να
συμπλεύσουν με την απαράμιλλη φυσική ομορφιά του
τόπου μας. Ζητώ την ψήφο σας για να υπερασπιστώ τον
κλάδο μας και να συμβάλλω στην ανάδειξη της χώρας μας
στις κορυφαίες θέσεις προτίμησης και ικανοποίησης ως
ταξιδιωτικός προορισμός.

Μητσόπουλος Κωνσταντίνος | Zorpidis Travel Athens
Ο Κωνσταντίνος Μητσόπουλος είναι ιδιοκτήτης του
γραφείου ZORPIDIS TRAVEL SERVICES ATHENS.
Επί σειρά ετών διετέλεσε διευθυντής του Τουριστικού
Οργανισμού Zorpidis.
Κατέχει τίτλο Master Business Administration in Tourism
Management και δραστηριοποιείται ως tour operator .
Είναι πατέρας 2 παιδιών .
“Θα ήταν χαρά μου να προσφέρω στον κλάδο μέσω της
υποψηφιότητας μου στο Σύνδεσμο”
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Μινόπουλος Μιχάλης | I.Q. Holidays
Από το1988 εργάστηκε και διατέλεσε Διευθυντικό
Στέλεχος στα σημαντικότερα Τουριστικά Γραφεία της
Ελλάδας. Το 2003 δημιούργησε το ΙQ Holidays και ως
σήμερα συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επίπεδου
ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
Έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους tour operator,
έχει οργανώσει μεγάλα event στην Ελλάδα και τα
μεγαλύτερα ευρωπαϊκά μαθητικά συνέδρια στην
Ευρώπη.
Σε συνεργασία με τον HATTA συμμετείχε στην σύναψη
μνημονίου με το Υπουργείο Παιδείας για τις
εκπαιδευτικές εκδρομές των σχολείων της χώρας.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου HATTA

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

Παναγιωτόπουλος Χρήστος | La Greca Travel
Γεννήθηκα στην Αθήνα. Γονείς μου ο Τάκης και η
Νταϊάνα Παναγιωτοπούλου, οι οποίοι ίδρυσαν την LA
GRECA TRAVEL SERVICE το έτος 1965.
Είμαι απόφοιτος της Σχολής Μωραΐτη και μετά το λύκειο
σπούδασα Travel Management στο πανεπιστήμιο
Rochester Institute of Technology (R.I.T) των Η.Π.Α, με
εξειδίκευση στα Incentives, Congresses & Events όπου
και απέκτησα το Bachelor of Science in Travel
Management. Μεταπτυχιακά, έκανα 2ετή εξάσκηση σε
Incentive Houses της Γερμανίας και των Η.Π.Α. Από την
1995 έως σήμερα εξασκώ αξιοπρεπώς το επάγγελμα του
Managing Director της LA GRECA TRAVEL SERVICE,
εταιρίας που ειδικεύεται στον εισερχόμενο τουρισμό,
ταξίδια κινήτρων (Incentives), εταιρικές εκδηλώσεις και
συνέδρια. Από 2009 έως το 2016 διετέλεσα μέλος του Δ.Σ.
του HAPCO και από το 2017 έως και σήμερα τελώ μέλος
του Δ.Σ. του ΗΑΤΤΑ.
Γλώσσες: Αγγλικά (Proficiency, TOEFL), Γερμανικά
(Διπλωματούχος Ινστιτούτου Goethe – Kleines
Sprachdiplom), Ιαπωνικά (Σπουδές στην Ελλάδα και τις
Η.Π.Α), Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα (ASL).
Είμαι μέλος της ΗΑΤΤΑ, ΗΑPCO, SITE, ASTA & SKAL
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Παπαγιαννάκη Δήμητρα | Welcome ΕΠΕ
Η Δήμητρα Παπαγιαννάκη μέτοχος της εταιρίας
Welcome Congress & Travel tailor made services,
γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1978. Είναι
απόφοιτη του Βρετανικού Πανεπιστημίου του
Sunderland στον τομέα του ΒΑ International Business
με εξειδίκευση στο marketing, ενώ της δόθηκε
υποτροφία
για
την
παρακολούθηση
του
μεταπτυχιακού προγράμματος MSc in Project
Management, το οποίο και ολοκλήρωσε επιτυχώς. Η
επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε από τη
γενέτειρα της στην ξενοδοχειακή αλυσίδα Maris
Hotels, εντασσόμενη στο συνεδριακό τμήμα της
εταιρείας και συνέχισε με την μεταγραφή της στον
όμιλο της AKS Hotels ως Sales & Marketing Manager.
To 2007 μεταπήδησε στο χώρο των γραφείων
ταξιδίων ως Congress Manager, σε μεγάλο τουριστικό
οργανισμό. Μετά από επτά συναπτά έτη μεγάλων
επιτυχιών, δημιούργησαν μαζί με τον Γεώργιο
Σιλιγαρδάκη την δική τους τουριστική επιχείρηση με
εξειδίκευση
στη
διοργάνωση
επιστημονικών
συνεδρίων, εκδηλώσεων και επαγγελματικού
τουρισμού.

Σκάγια Βασιλική | Day Rise 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 Τυνησία.
Λειτουργώ
και
πάλι
από
το
2004
υποκατάστημα στην Κέρκυρα με στόχευση στο
θεματικό τουρισμό.
Είμαι Ενεργό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
του HATTA
FEDHATTA
από
το
2008
γιατί θεωρώ ότι η παρουσία των ανθρώπων της
Περιφέρειας είναι πολύ σημαντική. Με την συμμετοχή
μας 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.
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Σκρέτας Ευστάθιος | ES Tours
Ιδιοκτήτης της τουριστικής επιχείρησης ES Tours Hellas ΑΤΞΕ.
Πτυχιούχος της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Λωζάνης
Ecole hoteliere de Lausanne, και της Σχολής Τουριστικών
Επαγγελμάτων Ρόδου ΑΣΤΕΡ.
Από το 2014 έως σήμερα είναι Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ και από το
2018 Αντιπρόεδρος της FedHATTA.
Από το 2016 είναι αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. ΟΚΕ, ενώ
διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΤ, Αντιπρόεδρος του ΤΑΝΠΥ,
Γενικός Γραμματέας της ΓΕΠΟΕΤ (2008-2013), ενώ συνεχίζει
από το 1983 να είναι επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων
Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων ΠΑΣΑΣΤΕ.
Διετέλεσε ακόμα μέλος των Δ.Σ. της ΕΞΑ και της Ένωσης
Αποφοίτων Ecole Hoteliere de Lausanne Ελλάδος.

Σπυρομήλιος Μάρκος | Siva Travel
Ο Μάρκος Σπυρομήλιος εργάζεται ως Διευθυντής Πωλήσεων
και Ψηφιακού Μάρκετινγκ στη Siva Travel Services.
Αριστεύσας της Σχολής Μωραΐτη, εισήχθη με υποτροφία σε ένα
από τα καλύτερα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας τις
ακαδημαϊκές του σπουδές στον τομέα της Πληροφορικής.
Πεπεισμένος για την αναγκαιότητα εισαγωγής καινοτόμων
τεχνολογιών στον τουρισμό, υιοθέτησε την οικογενειακή
παράδοση, θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις βάσεις της
30ετούς και πλέον επαγγελματικής του σταδιοδρομίας σε
ηγετικές θέσεις μερικών από τις πιο αξιοσέβαστες εταιρείες
στον χώρο του τουρισμού και της κρουαζιέρας.

Τριγκιλίδας Βασίλης | Trigilidas Travel
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. Το γραφείο μας έχει εξελιχθεί
σε μια από τις πιο δραστήριες τουριστικές επιχειρήσεις στην
Πελοπόννησο 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 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.
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Τσαλδάρης Αριστείδης | Horizon AE
«Γεννήθηκα στη Αθήνα το 1960. Σπούδασα νομικά και
οικονομικά στα πανεπιστήμια της Aix en Provence και Paris
II.
Είχα την τύχη το 1984 όταν άρχισα να εργάζομαι, να «βρω»
ένα γραφείο δομημένο και ήδη καταξιωμένο, με ιστορία από
το 1948 με συνιδρυτές τους Ν.Μαρτακη / Π.Κλεωπα και Γ.
Τσαλδάρη. Από το 1998 είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος και
μονός μέτοχος σε μια εταιρεία η οποία πρωτοστατεί στον
εισερχόμενο τουρισμό και δη στο χώρο του MICE.
Το 2007 ίδρυσα την Event Plus, ανώνυμη εταιρεία που
δραστηριοποιείται στα team building και events στο
εγχώριο εταιρικό περιβάλλον.
Δεν έχω ασχοληθεί με τα «κοινά», πιστεύω όμως πως η
εμπειρία μου ως μέλος σε διοικητικά συμβούλια ξένων
οργανισμών, θα με βοηθήσει να συνεισφέρω στα θέματα
που απασχολούν όλους μας.
Πατέρας 2 αγοριών, με έφεση στα σπορ, το καταφύγιο μου
είναι το γράψιμο.»

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 48 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 37 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)
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ΙΙ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βλάχος Απόστολος | AV Tours
Γεωργόπουλος Αθανάσιος | Open Top Bus Hellas Μον.ΕΠΕ
Κοντιζάς Γιάννης | First Choice

ΙIΙ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κολυδά Αναστασία | Achivada
Λούμου Μαρία | All About Travel
Μενενάκου Ευγενία | Bellair Travel

