
Georgios Lakkotrypis – CV 

Mr. Georgios Lakkotrypis holds a BSc. degree in Computer Science and Mathematics from the 

University of Keele in the United Kingdom (1988-1991) and an MBA in Business Administration, 

from the University of Colorado in the United States (1993-1995). Between 1991 and 1993 he 

served as IT Systems Administrator for J & P, one of the top construction companies in the world, 

where he overlooked the company’s IT systems in Benghazi, Libya. Subsequently, he became part 

of the IBM team in Nicosia, Cyprus (1996-2002) where he worked in sales, and customer and 

partner relationships. 

He then worked for eleven years at Microsoft Corporation, as Cyprus & Malta Business 

Development Manager (2002-2004), Cyprus Country Manager (2004-2008), Cyprus & Malta 

Regional Country Manager (2008-2011) and CEE Multi-Country Public Sector Director (2011-

2013). During this time, he also served as a non-executive member of the Board of Directors of 

the then newly established University of Nicosia Research Foundation (2008-2013), the first Board 

of Directors of the Cyprus Investment Promotion Agency (2007-2011) and the first Board of 

Directors of the Natural Gas Public Company (2009-2013). 

In March 2013, Mr. Lakkotrypis was appointed as Minister of Energy, Commerce, Industry and 

Tourism of the Republic of Cyprus, a position in which he was reappointed in March 2018. He 

concluded his term in office in July 2020. 

Currently, through his private firm, LMA Advisory Ltd, Mr. Lakkotrypis is providing consultancy 

services in areas such as digital transformation and energy transition, while he serves on the board 

of directors of Ronin Europe Ltd as a non-executive member. 

 

 

 

 



Ο κ. Γεώργιος Λακκοτρύπης είναι κάτοχος πτυχίου BSc. Πληροφορικής και Μαθηματικών από το 

Πανεπιστήμιο του Keele στο Ηνωμένο Βασίλειο (1988-1991) και μεταπτυχιακού τίτλου (MBA) στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες (1993-

1995). Μεταξύ των ετών 1991-1993 διετέλεσε Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής για την 

J&P, μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες στον κόσμο, όπου επέβλεπε τα 

συστήματα πληροφορικής της εταιρείας στη Βεγγάζη της Λιβύης. Στη συνέχεια, έγινε μέλος της 

ομάδας της IBM στη Λευκωσία της Κύπρου (1996-2002) στο τομέα των πωλήσεων και των 

σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες.  

Στη συνέχεια, εργάσθηκε για έντεκα έτη στη Microsoft Corporation, ως Διευθυντής Ανάπτυξης 

Εργασιών Κύπρου και Μάλτας (2002-2004), Διευθύνων Σύμβουλος Κύπρου (2004-2008), 

Διευθύνων Σύμβουλος Κύπρου και Μάλτας (2008-2011) και Διευθυντής Δημοσίου Τομέα 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με κύρια αποστολή την ανάπτυξη των εργασιών της 

εταιρείας σε 24 χώρες (2011-2013). Παράλληλα, διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του τότε νεοσύστατου Ιδρύματος Ερευνών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2008-

2013), του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης 

Επενδύσεων (2007-2011) και του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης 

Φυσικού Αερίου (2009-2013). 

Το Μάρτιο του 2013 διορίστηκε Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, θέση στην οποία επαναδιορίστηκε το Μάρτιο του 2018. Ολοκλήρωσε 

την Υπουργική του θητεία τον Ιούλιο του 2020. 

Σήμερα, μέσω της ιδιωτικής του εταιρείας, LMA Advisory Ltd, ο κ. Λακκοτρύπης 

δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών με έμφαση στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό και την ενεργειακή μετάβαση, ενώ συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της RONIN Europe Ltd. 

 

 

  


