
 
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ & KING GEORGE 

 

 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2020 – Ύστερα από 18 χρόνια συνεχούς ανοδικής πορείας, ο 

στυλοβάτης των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρεταννία & King George, Tim Ανανιάδης, αποφάσισε 

να αποσυρθεί συνταξιοδοτούμενος. Ο γενικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος των 

ιστορικών ξενοδοχείων έχει αποτελέσει υπόδειγμα εμπνευσμένης ηγεσίας και απαράμιλλης 

αφοσίωσης στην εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Η συνεισφορά του στη διαμόρφωση της 

εικόνας της Μεγάλης Βρεταννίας, ενός ξενοδοχείου-προτύπου για την Ελλάδα αλλά και 

παγκοσμίως είναι ανεκτίμητη και για τους λόγους αυτούς, ο Tim Ανανιάδης φεύγοντας, 

αφήνει πίσω του μία βαρυσήμαντη κληρονομιά για τη νέα γενιά.  

 

Ο Tim θα συνεχίσει την πορεία του σαν Senior Consultant της οικογένειας Λασκαρίδη στον 

τομέα της φιλοξενίας και θα παραμείνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λάμψα, 

συνεχίζοντας να συμβάλλει με την τεράστια εμπειρία του στην πρόοδο της εταιρείας μας. Ο 

Tim θα είναι στη θέση του έως τη 10η Οκτωβρίου του 2020 και έπειτα θα παραδώσει τη 

σκυτάλη στον Hom Parviz, ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της πολυτελούς 

φιλοξενίας. Ξεκίνησε το 1996 ως Director of F&B στο Hyatt Regency Baku στο Αζερμπαϊτζάν 

και συνέχισε τα επόμενα χρόνια στον ίδιο ρόλο στο Hyatt Regency La Manga Resort στην 

Ισπανία και στο Grand Hyatt Muscat στο Σουλτανάτο του Ομάν. Το 2001 διετέλεσε 

Υποδιευθυντής στο Hyatt Regency Adelaide στην Αυστραλία και το 2006 επέστρεψε στο Hyatt 

Regency Baku, αυτή τη φορά σε ρόλο Γενικού Διευθυντή. Το 2009 αναλαμβάνει Γενικός 

Διευθυντής στο Hyatt Regency Bishkek στο Κυργιστάν και από το 2012 έως πρόσφατα υπήρξε 

Γενικός Διευθυντής στο Hyatt Regency Belgrade στη Σερβία. Δυναμικός, με ηγετικές 

δεξιότητες, εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα και πάθος για τη φιλοξενία, ο Hom Parviz 

δηλώνει: «Μου είναι αδύνατο να ξεχάσω την πρώτη φορά που επισκέφθηκα το Ξενοδοχείο 

Μεγάλη Βρεταννία το 2013. Ένιωσα σαν να περπατούσα στο όνειρο κάθε ξενοδόχου. Στα 

ταξίδια μου έχω συναντήσει ελάχιστα τέτοια ξενοδοχεία που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν 

και να γίνουν ορόσημο και μέρος του πνεύματος της πόλης. Mόλις έμαθα ότι έχω επιλεγεί 

Γενικός Διευθυντής αυτών των δυο εμβληματικών ξενοδοχείων της Αθήνας ενθουσιάστηκα 

και ταυτόχρονα ένιωσα δέος. Νιώθω τυχερός και προνομιούχος που, μετά από 30 χρόνια στον 

ξενοδοχειακό κλάδο, μου δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσω και να συμβάλλω στην ιστορία και 

στις παραδόσεις αυτών των ξενοδοχείων.» 

 

Εκ μέρους της Διοίκησης των Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τάσος 

Χωμενίδης δηλώνει: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας και την 

ευγνωμοσύνη μας στον Tim Ανανιάδη.  Θα παραμείνει πάντα ένας στενός και αγαπημένος 



 
φίλος. Θα εκφράσουμε επίσης το πιο θερμό μας καλωσόρισμα και τις εγκάρδιες ευχές μας 

στον Hom Parviz, με την πεποίθηση ότι θα «υπερασπιστεί» με επιτυχία τον τίτλο της 

ναυαρχίδας του ελληνικού τουρισμού που έχει κατακτήσει επάξια το Ξενοδοχείο Μεγάλη 

Βρεταννία.» 

 

 

Τα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George, των οποίων τη λειτουργική διεύθυνση έχει η 

Marriott International, Inc.., είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε, 

συμφερόντων του ομίλου Λασκαρίδη. Η Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR)  είναι η 

μεγαλύτερη εταιρεία ξενοδοχείων στον κόσμο, με έδρα την Bethesda, Maryland, USA,  με 5,700 

ξενοδοχεία σε περισσότερες από 110 χώρες, της ιδιοκτησίας ή της διαχείρισής της. Η Marriott 

αποτελεί μια από τις κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες διαχείρισης και franchise ξενοδοχείων και 

τουριστικών θέρετρων. Στις 30 κορυφαίες αλυσίδες στην ιδιοκτησία της περιλαμβάνονται:  Bulgari 

Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® and The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW 

Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, 

Sheraton®, Delta Hotels by MarriottSM, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, 

Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four 

Points® by Sheraton, SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC 

Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels®, and Protea Hotels by Marriott®. Η εταιρεία 

δραστηριοποιείται επίσης και σε προνομιούχα προγράμματα επιβράβευσης, τα  Marriott 

Rewards®,  που περιλαμβάνουν τα The Ritz-Carlton Rewards® και Starwood Preferred Guest®. .  Για 

περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.marriott.com , 

www.marriottnewscenter.com and @MarriottIntl. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε: 

Χριστίνα Παπαθανασίου 

Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων 

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία & King George 

Βασ. Γεωργίου Α’ 1,  105 64, Αθήνα 

: 210 3330814 : 210 3330801  

Christine.Papathanassiou@luxurycollection.com 

 www.grandebretagne.gr 
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