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Η ΕΥ παρουσίασε τα 6α ΚΕΒΕ Business Leader Awards 2019 

 

Στο πλαίσιο της σταθερής προσήλωσής της στη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, η ΕΥ 

Κύπρου ήταν για 6η συνεχή χρονιά ο κύριος χορηγός των ΚΕΒΕ Business Leader Awards, τα 

οποία οργανώνονται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (KEBE) σε 

συνεργασία με την ΙΜΗ.  

Τα ΚΕΒΕ Business Leader Awards απονεμήθηκαν την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2019, στη 

διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Parklane Resort στη Λεμεσό, στην παρουσία 

του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και πλήθους εκπροσώπων της επιχειρηματικής 

κοινότητας.  

Τα ΚΕΒΕ Business Leader Awards διοργανώνονται με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση 

των Κύπριων επιχειρηματιών που έχουν αριστεύσει και κατακτήσει την εκτίμηση των 

ανταγωνιστών, των εργαζομένων αλλά και της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας, μέσω 

του δυναμισμού, της καινοτομίας, της διορατικότητας και της γνώσης τους.  

Στη φετινή διοργάνωση απονεμήθηκαν συνολικά εννέα βραβεία στις αντίστοιχες κατηγορίες: 

Business Leader στην κατηγορία Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία, ο Γεώργιος Τσαππής, 

Διευθυντής της εταιρείας Ισορροπημέναι Ζωοτροφαί Λτδ. Στην κατηγορία Βιομηχανία, ο 

Παναγιώτης Παπαφιλίππου, Γενικός Διευθυντής P&P Ice Cream Group. Στην κατηγορία 

Εμπόριο, ο Ιάκωβος Φωτιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της IPH Photiades Foodstuff Suppliers 

Ltd. Στην κατηγορία Τουρισμός, Εστίαση και Ψυχαγωγία αναδείχθηκε ο Κωστάκης Λοΐζου, 

Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Λούης. Στην κατηγορία Ναυτιλία, ο Ρηγίνος Τσάνος, 

Πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών RPT. Στην κατηγορία Υπηρεσίες, βραβεύθηκαν οι Γιώργος 

Βασιλόπουλος, Executive Chairman, Άρης Βασιλόπουλος, Executive Director και Πέτρος 

Βασιλόπουλος, Director του Ομίλου G.A.P. Vassilopoulos. Στην κατηγορία Ακίνητα – 

Κατασκευές – Ανάπτυξη γης, ο Μιχάλης Δ. Ζαβός, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του 

Ομίλου Εταιρειών Δ. Ζαβός. Στην κατηγορία Χρηματοοικονομικά και Επαγγελματικές 

Υπηρεσίες, η Δήμητρα Καλογήρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.  
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Για περισσότερες πληροφορίες:  

Ειρήνη Χαρίτου  
EY Brand, Marketing & Communications  
+357 2220 9999  
Irene.Charitou@cy.ey.com  
Website: www.ey.com/cy 
Twitter: @EY_Cyprus │ Facebook: @EYCyprus │ Instagram: eycyprus 

 

Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από 
τις οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για 
περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  

 
 

-τέλος- 

Το τιμητικό βραβείο ΕΥ για τη Συνολική Προσφορά στην Επιχειρηματικότητα, έλαβε ο Γιώργος 

Δαυίδ, Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Coca-Cola 3E.   

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου, Σταύρος Παντζαρής, 

αφού συνεχάρη τους νικητές, δήλωσε: «Η αριστεία, όπως την καταλαβαίνουμε στην ΕΥ, 

ξεπερνά τα οικονομικά αποτελέσματα, την κερδοφορία, τους ρυθμούς ανάπτυξης, την πορεία 

της μετοχής, ή το μερίδιο της αγοράς. Συνδέεται και βασίζεται σε έννοιες πολύ σημαντικότερες, 

όπως το όραμα, η επιμονή, η δημιουργικότητα, η ακεραιότητα, η εταιρική διακυβέρνηση, η 

κοινωνική προσφορά. Αριστεία είναι τελικά και η συνεισφορά στην ανάπτυξη της χώρας, την 

απασχόληση, την εξωστρέφεια και την ευημερία όλων μας. Και είναι καθήκον όλων μας να την 

αναγνωρίζουμε και να την επιβραβεύουμε, διότι οι επιχειρηματίες αυτοί πρέπει να λειτουργούν 

ως πρότυπο για όλους». 

-τέλος- 
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