
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης  
 
Ο Κωνςταντίνοσ Γιωρκάτηθσ γεννικθκε ςτθ Λευκωςία ςτισ 20 Φεβρουαρίου 1968 και είναι 
το πρϊτο παιδί του ΠολφκαρπουΓιωρκάτηθ και τθσ Φωτεινισ Παπαδοποφλου το γζνοσ 
Λεβζντθ. Μετά το κάνατο του πατζρα του μεγάλωςε με τθ μθτζρα του και το κετό πατζρα 
Σάςςο Παπαδόπουλο. Είναι απόφοιτοσ του Δθμοτικοφ χολείου Αγίου Ανδρζα και τθσ 
Αγγλικισ χολισ. Ακολοφκωσ το 1986 κατετάγθ ςτθν Εκνικι Φρουρά όπου υπθρζτθςε ωσ 
Ανκυπολοχαγόσ των Καταδρομϊν. ποφδαςε Διοίκθςθ Επιχειριςεων και Οικονομικά ςτο 
Πανεπιςτιμιο τθσ Βοςτϊνθσ των Η.Π.Α., με μερικι υποτροφία από το ίδιο το Πανεπιςτιμιο, 
από όπου και αποφοίτθςε με διάκριςθ το 1993. 
 
Απζκτθςε μεγάλθ εμπειρία ςτον τομζα των επιχειριςεων και γνϊριςε πολυποίκιλεσ 
νοοτροπίεσ και κουλτοφρεσ αφοφ είχε τθν ευκαιρία να εργαςτεί τόςο ςτισ ςυνκικεσ 
υψθλοφ ανταγωνιςμοφ των Η.Π.Α. και τθσ Ευρϊπθσ, όςο και ςτισ απρόβλεπτεσ ςυνκικεσ 
των αναδυόμενων αγορϊν τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ. 
 
Φοιτθτισ ακόμα, άρχιςε να εργάηεται ςτο τμιμα προαγοράσ ςυναλλάγματοσ μεγάλου 
οργανιςμοφ ςτθ Βοςτϊνθ, ενϊ αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν του εργάςτθκε 
αρχικϊσ ςτθν Ακινα, ςτο τμιμα πωλιςεων αναψυκτικϊν του ομίλου 3Ε και ακολοφκωσ ςτο 
Αίγιο, ςτθν παραγωγι εμφιαλωμζνου νεροφ από τον ίδιο όμιλο. Από το 1995 ζωσ το 2000 
εργάςτθκε αρχικϊσ ωσ Διευκυντισ Μάρκετιγκ ςε πζντε εργοςτάςιαπαραγωγισ του Ομίλου 
3Ε και τθσ Coca Cola ςτθ Ρουμανία και τθ Μολδαβία. Ακολοφκωσ ανζλαβε Γενικόσ 
Διευκυντισ του εργοςταςίου παραγωγισ ςτθν Οραντζα, όπου ανταποκρίκθκε με επιτυχία 
ςτισ απαιτιςεισ και ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ τθσ φιλελευκεροποίθςθσ τθσ αγοράσ και τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ ςτα πρϊτα χρόνια μετά τθ διάλυςθ τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ. 
 
Σο 2000 εγκαταςτάκθκε ςτθν Ακινα όπου ανζλαβε ΔιευκυντισΠωλιςεων ςτθν 
πολυεκνικι εταιρία Frigoglass, κζςθ που τον ζφερε ςε επαφι με τισ αγορζσ δεκάδων 
χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αςίασ και τθσ Αφρικισ. Σο 2002 ανζλαβε Περιφερειακόσ 
Διευκυντισ των εργοςταςίων τθσ ίδιασ εταιρίασ ςτθν Ιρλανδία, τθν Ιςπανία και τθ Ρουμανία 
και των αντιπροςωπειϊν τθσ ςτο Βζλγιο, τθν Ολλανδία, το Λουξεμβοφργο και τθ Γερμανία, 
ενϊ, το 2003 ανζλαβε και Διευκυντισ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ ςτθ Frigοglass, κζςθ από τθν 
οποία είχε τθ δυνατότθτα να διοικιςει ομάδεσ διαφορετικϊν ειδικοτιτων και να θγθκεί τθσ 
ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ τθσ εταιρείασ. Επί τθσ δικισ του κθτείασ τζκθκαν τα κεμζλια 
για τθν ίδρυςθ εργοςταςίου τθσ εταιρίασ ςτθν Κίνα, ωσ επιςτζγαςμα τθσ εξαγωγικισ τθσ 
επιτυχίασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα. 
 
Σο 2005 επζςτρεψε ςτθν Κφπρο. Από τθ κζςθ του Εμπορικοφ Διευκυντι τθσ εταιρίασ Coca-
Cola Λανίτθσ, ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτθν αναδιοργάνωςθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ 
εταιρείασ προκειμζνου να ανταποκρικεί με επιτυχία ςτισ καινοφργιεσ και μεταβαλλόμενεσ 
ςυνκικεσ τθσ αγοράσ μζςω τθσ εφαρμογισ μοντζρνων μεκόδων, διαδικαςιϊν και 
ςυςτθμάτων. Με τθν ολοκλιρωςθ αυτοφ του ζργου, το 2010, αποχϊρθςε από τθν εταιρία 
και αςχολικθκε με διάφορεσ επενδφςεισ και κοινωφελείσ δραςτθριότθτεσ. 
 
τισ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18θσ Δεκεμβρίου 2011 εξελζγθ Διμαρχοσ Λευκωςίασ και 
ανζλαβε κακικοντα ςτισ 2 Ιανουαρίου2012. 
 
Είναι παντρεμζνοσ με τθν Ελζνθ Ηλιάδθ και ζχουν τρία παιδιά, τον Πολφκαρπο, τθ Μαίρθ 
και τθ Φωτεινι. 
 


