
Βιογραφικό 
Ο Γρηγόρης Νεοκλέους - BSc, MBA – Ανώτερος Σύμβουλος με Διεθνή Διάκριση 
σε θέματα ηγεσίας και διοίκησης είναι υποψήφιος για την θέση του Δημάρχου 
Κερύνειας στις 18 Δεκεμβρίου. 

Ο Γρηγόρης Νεοκλέους γεννήθηκε στην Κερύνεια το 1966 και έζησε την 
εμπειρία της εισβολής και του εγκλωβισμού σε ηλικία 8 ετών. Τον Μάιο του 
1975 μεταφέρεται μαζί με την οικογένεια του από την Κερύνεια στις 
Ελεύθερες περιοχές στην Λευκωσία και μετά την στρατιωτική του θητεία 
μεταβαίνει για σπουδές στο εξωτερικό. 

Σπούδασε Διεθνές Μάρκετιγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συνέχισε 
τις σπουδές του αποκτώντας μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά και στην 
Διοίκηση. 

Κατά την διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων, μέσα από διάφορες θέσεις 
που υπηρέτησε και με την ιδιότητα του εκπροσώπου των φοιτητών, 
πρωτοστάτησε στην προβολή του προβλήματος της Κύπρου και ήταν ο 
πρώτος που υιοθέτησε την τακτική των υπογραφών υπέρ της διεξαγωγής των 
Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα ο Γρηγόρης Νεοκλέους: 

1. Ανάπτυξε σχέσεις με Ελληνικές και ξένες Οργανώσεις και σύνολα στις ΗΠΑ 
και προώθησε το Ελληνικό στοιχείο. 

2. Ανάλαβε έντονη δραστηριότητα σε Αμερικανικά Πανεπιστήμια και 
φοιτητικές οργανώσεις για αντιμετώπιση της Τουρκικής προπαγάνδας κατά της 
Κύπρου από το Τουρκικό Lobby. 

3. Μέσα από μελέτες εκθέτει τις Τουρκικές θέσεις , κρίνει πολιτικές 
μεθοδεύσεις και προβληματίζει πανεπιστημιακούς και πολιτικές 
προσωπικότητες στις ΗΠΑ για υποστήριξη θέσεων υπέρ της Κύπρου. 

Αφού συμπλήρωσε τις σπουδές του το 1991 επιστρέφει στην Κύπρο και 
εκλέγεται μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερύνειας μέχρι το 
2001. 

Με την ιδιότητα του αυτή και στο πλαίσιο εκστρατείας διαφώτισης στο 
Εξωτερικό : 

1. Έχει αντιπροσωπεύσει το Δήμο Κερύνειας σε συνέδρια στην Ευρώπη και 
πρόβαλε την καταπάτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο. 

2. Προώθησε θέσεις υπέρ της Κύπρου, οι οποίες υιοθετήθηκαν ομόφωνα σε 
συνέδρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως το Δίκτυο Αρχαίων Εμπορικών 
Λιμανιών της Μεσογείου και την Αμφυκτιονία Αδελφοποιημένων Πόλεων της 
Μεσογείου. 

3. Αντικρούει θέσεις που είχαν προβάλει εκπρόσωποι Δήμων από την Τουρκία 
σε συνέδρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται έντονο 
το ενδιαφέρον από Δήμους της Ευρώπης για το πρόβλημα της κατοχής. 

4. Στην επαγγελματική του πορεία έχει υπηρετήσει σε Διεθνή οίκους 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ως Ανώτερο Σύμβουλος σε θέματα Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Στρατηγικού προγραμματισμού και επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 



Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής στον τομέα της α) Διοίκησης, β) Ηγεσίας, γ) 
Διαπραγματεύσεων, δ) Επίλυσης συγκρούσεων, ε) Επικοινωνίας, στ) 
Διαχείρισης κρίσεων, η) Αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού, θ) 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης, ι) Νευρογλωσσικού πραγραμματισμού, κ) 
Ρητορικής μεθοδολογίας και λ) Διαχείριση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου 
Δυναμικού. 

Σήμερα είναι ιδιοκτήτης και Ανώτερο Στέλεχος της εταιρείας Epimorfosis 
Consulting και προσφέρει υψηλής ποιότητας συμβουλευτική σε άτομα, 
οργανωμένα σύνολα και οργανισμούς, ενθαρρύνοντας τη συνεχή βελτίωση και 
επαγγελματική ανάπτυξη. 

Για μία και πλέον εικοσαετία, O Γρηγόρης Νεοκλέους έχει αφιερώσει την ζωή 
του στη μελέτη των μεθόδων που δημιουργούν τις αλλαγές και την επιτυχία 
τόσο στην επαγγελματική όσο και στη προσωπική ζωή των ανθρώπων με 
αποτελέσματα μέχρι και 1,500 % βελτίωση στην ατομική και επαγγελματική 
απόδοση. Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής και σύμβουλος σε θέματα 
εργασιακής ψυχολογίας και συμβουλευτικής σε θέματα ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας και καριέρας στο Ανθρώπινο Δυναμικό των οργανισμών. 

Ως ομιλητής με διεθνή εμβέλεια, σύμβουλος, εισηγητής σεμιναρίων και ειδικός 
στην διαπροσωπική επικοινωνία , έχει εκπαιδεύσει, καθοδηγήσει και επηρεάσει 
θετικά τη ζωή σε άτομα στηριζόμενος στην γνωστή αποκλειστική σειρά 
σεμιναρίων που έχει δημιουργήσει με τίτλο «Προγραμματισμός για Επιτυχία». 

Έχει επιλεγεί να εκπαιδεύσει και να καθοδηγήσει μεσαίες και μεγάλες εταιρείες 
στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Κύπρο, όπως τράπεζες, 
συνεργατικά ιδρύματα, δημοτικές αρχές, φαρμακευτικούς οργανισμούς, 
αλυσίδες καταστημάτων λιανικού εμπορίου, εισαγωγείς και εταιρείες 
χονδρικού εμπορίου, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς οργανισμούς, 
πολυεθνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δικτυακού εμπορίου, επαγγελματικούς 
και μη κερδοσκοπικούς συνδέσμους, όπως επίσης ξένες Κυβερνήσεις και την 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο Γρηγόρης Νεοκλέους έχει συμπληρώσει πάνω από 25,000 ώρες στην 
παρουσίαση σεμιναρίων, διαλέξεων και εκπαίδευσης Ανώτερων στελεχών σε 
Οργανισμούς, ενώ έχει επηρεάσει την ζωή , προσφέροντας καθοδήγηση, σε 
26,000 άτομα από 45 διαφορετικές Εθνικότητες. 

Στις 18 Δεκεμβρίου με την υποψηφιότητα του διεκδικεί να εκλεγεί Δήμαρχος 
Κερύνειας ως Ανεξάρτητος υποψήφιος. 
 


