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Κύριος ομιλητής: Δρ. Γεώργιος Μούντης
 Ποια είναι η οικονομική
κατάσταση σήμερα στην Κύπρο;
 Ποιες οι επενδυτικές ευκαιρίες;
 Πότε επενδύουμε σε ακίνητα;
 Γιατί να επενδύσουμε σε ακίνητα;

Πληροφορίες για την Εκδήλωση
Εκδήλωση με τίτλο «Το μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας και οι Προοπτικές του Κατασκευαστικού
Τομέα» διοργανώνει το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου τη Δευτέρα, 15
Φεβρουαρίου 2016, στις 5:00 μ.μ. Η Εσπερίδα αποτελεί την πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων
που έχουν προγραμματιστεί από το ΕΤΕΚ για ολόκληρη τη φετινή χρονιά. Το Επιμελητήριο έχοντας
πλήρη επίγνωση του μεγάλου προβληματισμού που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη του για το μέλλον
της Κυπριακής οικονομίας και τις προοπτικές που έχει η ανάπτυξη στον τόπο μας, επιλέγει να
εγκαινιάσει την περίοδο αυτή με ένα θέμα που απασχολεί έντονα τα μέλη του αλλά και τους
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλα τα μέλη του ΕΤΕΚ και ειδικότερα στους επαγγελματίες του τόπου
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών όπως αρχιτέκτονες, μηχανικούς, εκτιμητές
ακινήτων, επιμετρητές καθώς και σε επαγγελματίες ανάπτυξης γης, διαχειριστές ακινήτων και
κεφαλαίων, διαχειριστές Χαρτοφυλακίων Ακινήτων κ.ά.

Μήνυμα Ομιλητή Δρ. Γεώργιου Μούντη
Είναι γεγονός ότι, ο κυπριακός λαός σήμερα δίνει μία μάχη για να ξεφύγει από την τρέχουσα
οικονομική και πολιτική κρίση. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι οι δύσκολες
στιγμές, όπως αυτές που διανύουμε, δημιουργούν αφθονία μεγάλων επενδυτικών ευκαιριών. Το
οικονομικό κλίμα που επικρατεί αποδεικνύεται τελικά ως πρόκληση. Η τραπεζική και
χρηματοπιστωτική κρίση της Κύπρου είχε καταστροφικές συνέπειες στην αγορά ακινήτων όπου οι
δύο κλάδοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι.
Οριστική ανάκαμψη στην αγορά ακινήτων αναμένεται μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια (2016-19).
∆εν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι ο τομέας ακινήτων παραδοσιακά θεωρείται
ένας από τους πιο επιτυχημένους τομείς επενδύσεων. Το θετικό είναι ότι η Κύπρος έχει αρχίσει να
ανακτά τη ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και σημειώνεται αύξηση του
ενδιαφέροντος από θεσμικούς επενδυτές.

Βιογραφικό Ομιλητή
Ο ∆ρ. Γεώργιος Μούντης είναι Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και
Σύμβουλος Επενδύσεων Χαρτοφυλακίων Ακινήτων. Ειδικεύεται στους τομείς
της στρατηγικής ανάλυσης ακινήτων και χρηματοδότησης, της αποτίμησης
εταιρειών και επενδυτικών χαρτοφυλακίων και τις αναδιαρθρώσεις. Έχει
εργαστεί στη CB RichardEllis (CBRE) στο Λονδίνο ως αναλυτής επενδύσεων
σε ακίνητα καθώς και στο τμήμα εξαγορών και συγχωνεύσεων της HSBC. Το
2009 εντάχθηκε στην ομάδα του τμήματος στρατηγικής της Ελληνικής
Τράπεζας και από το 2010 μέχρι τον Μάρτιο του 2013 εργάστηκε στο τμήμα
στρατηγικής και εξαγορών και συγχωνεύσεων της Τράπεζας Κύπρου. Υπήρξε
επίσης συνιδρυτής της Leaf Research, YachtingDay και GreenMoles. Είναι επισκέπτης καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του Birmingham και του Πανεπιστημίου Νεάπολις, όπου παραδίδει διαλέξεις
στους τομείς των τραπεζικών, των ακινήτων, της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων και της
χρηματοοικονομικής προσομοίωσης. Είναι απόφοιτος του BirminghamCityUniversity (BSc ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων & ∆ιαχείριση Πληροφοριών και MSc στη εκτίμηση, διαχείριση & χρηματοδότηση
ακινήτων) και του University of Birmingham (MSc στη Στρατηγικό Σχεδιασμό & Μάρκετινγκ και PhD
στα Τραπεζικά). Είναι επίσης κάτοχος της αναβαθμισμένης πιστοποίησης από το CISI για την
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και είναι μέλος του Institute of Directors (CertIoD). Επίσης, είναι
μέλος του Royal Institution of Chartered surveyors (MRICS, senior expert in investments & finance).

Το μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας &
οι Προοπτικές του Κατασκευαστικού Τομέα – Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016
Δήλωση Συμμετοχής

Ονοματεπώνυμο*: _________________________________________________
Αρ. Μητρώου ΕΤΕΚ: _________________________________________________
(Όπου εφαρμόζεται)
Επάγγελμα: _______________________________________________________
Τηλέφωνα*: ____________________________________Φαξ: ______________
Ε-mail: ___________________________________________________________
* υποχρεωτικά πεδία

Η Δήλωση Συμμετοχής μπορεί να αποσταλεί με φαξ στο: 22730373,
ή με e-mail στο: christiana@etek.org.cy,
το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016.
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