
Πετρίδης Χαράλαμπος 

Γελλήζεθα ζηε Λεπθσζία ζηηο 19 Οθησβξίνπ 1974 από ηνπο Αλδξέα θαη Τνύιια Πεηξίδε, πνπ 

εξγάδνληαη ζηνλ θιάδν ηεο αλάπηπμεο γεο από ην 1980, δηαηεξώληαο ηελ θηεκαηηθή εηαηξεία 

Landtourist Estates Ltd. 

 

Απνθνίηεζα ην 1993 από ηελ επηαηάμηα ηδησηηθή ζρνιή G C School of Careers, θαη ην 1995 

νινθιήξσζα ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία ζηελ Αεξνπνξηθή Δύλακε Κύπξνπ κε ηνλ βαζκό ηνπ 

Σκελία, αθνύ ε αγάπε κνπ γηα ηα αεξνπιάλα από λεαξή ειηθία ήηαλ δεδνκέλε, θαη αθνύ είρα 

άδεηα πηιόηνπ κνλνθηλεηήξησλ αεξνζθαθώλ από ηελ ειηθία ησλ δεθανθηώ εηώλ. 

 

Τν 1998 απνθνίηεζα από ην Παλεπηζηήκην Oxford Brookes ζηελ Αγγιία κε First Class 

Honours Degree (BSc Hons) ζην Estate Management. Οινθιήξσζα ηηο ζπνπδέο κνπ κε 

Masters ζην Land Economics and Finance (MPhil) ζην Wolfson Gollege ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Cambridge κε ππνηξνθία, θαη επέζηξεςα ζηελ Κύπξν. 

 

Η θύξηα κνπ δξαζηεξηόηεηα μεθηλώληαο από ην 1999 ήηαλ ε εθηίκεζε όισλ ησλ εηδώλ 

αθηλήησλ ζε όιε ηελ Κύπξν, θαζώο θαη κειέηεο βησζηκόηεηαο αθηλήησλ, ζαλ 

θηεκαηηθόο ζύκβνπινο κε ηελ Landtourist Valuations LLC. Σην πιαίζην απηό ζπλεξγάζηεθα κε 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο, ελώ 

αζρνιήζεθα εκπεξηζηαησκέλα θαη κε εκπνξηθά θέληξα (shopping malls) θαη γεληθά κε θάζε 

είδνπο έξγα αλάπηπμεο γεο. 

 

Είκαη εγθεθξηκέλνο εθηηκεηήο αθηλήησλ από ην ΕΤΕΚ, εγθεθξηκέλνο θηεκαηηθόο ζύκβνπινο 

από ην Σπκβνύιην Εγγξαθήο Κηεκαηνκεζηηώλ, κέινο θαη εμεηαζηήο ηνπ δηεζλνύο 

Οξγαληζκνύηνπ Royal Institute Of Chartered Surveyors (RICS) θαη απνηειώ έλαλ από ηνπο 

δηεπζπληέο ηεο θηεκαηηθήο εηαηξείαο Landtourist Group.  

 

Έρσ αζρνιεζεί ζε κεγάιν βαζκό ζηελ αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθηηκεηή αθηλήησλ αιιά θαη επξύηεξα ηνπ ηνκέα ησλ αθηλήησλ, ηόζν ππό ηελ ηδηόηεηα κνπ σο 

κέινπο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ Επηζηεκόλσλ Εθηηκεηώλ Αθηλήησλ 

Κύπξνπ από ην 2004 κέρξη θαη ην 2013, αιιά πεξηζζόηεξν από ηελ ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

ζώκαηνο από ην 2009 κέρξη θαη ην 2013. Επίζεο, έρσ δηαηειέζεηκέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) Κύπξνπ από ην 2012 κέρξη ην 

2014, θαη κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο FIABCI Κύπξνπ από ην 2012 κέρξη ην 2014. 

Από ην Ινύλην ηνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ Ινύλην 2011 έρσ δηαηειέζεη κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Δηεζλνύο Οξγαληζκνύ Urban Land Institute ζηελ Κύπξν. 

 

Τνλ Δεθέκβξην ηνπ 2013, δηνξίζηεθα κεηά από πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο, σο 

Πξόεδξνο ηνπ Κππξηαθνύ Οξγαληζκνύ Αλαπηύμεσο Γεο (ΚΟΑΓ), ζέζε πνπ δηαηεξώ κέρξη θαη 

ζήκεξα, θαη πνπ πηζηεύσ όηη έρσ βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκό ζηελ 

εμπγίαλζε, αλαδηνξγάλσζε, βησζηκόηεηα, θαη κειινληηθήαλάπηπμε απηνύ ηνπ Ηκηθξαηηθνύ 

Οξγαληζκνύ. 

 

Είκαη παληξεκέλνο από ην 2003 κε ηελ Ξάλζε Τδνβάλε Πεηξίδε, ηνπ Σηέιηνπ Τδνβάλε θαη ηεο 

Μαξίαο Τδνβάλε Καξαθόθθηλνπ θαη έρσ δύν παηδηά, ηελ Μαξία θαη ηνλ Αλδξέα, ειηθίαο 

δεθαηξηώλ θαη δέθα ρξόλσλ αληίζηνηρα. 

 

Αξζξνγξαθώ εδώ θαη αξθεηά ρξόληα γηα θηεκαηνινγηθά, πνιενδνκηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα, 

έρσ δεκνζηεύζεη δεθάδεο εηζεγήζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ αλαπηπμηαθώλ ππνδνκώλ ηνπ 

ηόπνπ καο, θαη έρσ εθηεηακέλε παξνπζία ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα ζηα Μέζα Μαδηθήο 

Επηθνηλσλίαο όπσο ηειεόξαζε,ξαδηόθσλν, social media θιπ. 


