
 

Δρ. Λήδα Μαρδαπήττα-Χατζηπαντελή 

 

Η Δρ. Λήδα Μαρδαπήττα-Χατζηπαντελή κατέχει σημαντική 

εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, έχοντας εργαστεί για 

περισσότερα από 26 χρόνια στον Όμιλο της cdbbank, από 

τα οποία τα τελευταία 18 χρόνια σε καίριες διευθυντικές 

θέσεις, στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, στο 

Τμήμα Επενδύσεων και στο Corporate Finance.   

 

Από το 2014 λειτουργεί τη δική της εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, την LMH 

AKTIS ASSOCIATES LTD. Από το 2000 εργάζεται ως εμπειρογνώμονας αξιολογητής 

για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων.  

Συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια επιλεγμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται 

κυρίως στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Είναι συνιδρυτής και 

διευθυντής στην εταιρεία L.J.H Energy Zone Ltd, η οποία εστιάζει στην προσφορά 

τεχνολογιών για εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

Η Δρ. Μαρδαπήττα-Χατζηπαντελή φοίτησε στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής του 

Πανεπιστήμιου του Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου απέκτησε τα πτυχία 

Bachelor of Science ( First Class Honours) και Doctor of Philosophy.   Είναι 

εγγεγραμμένη στο Δημόσιο Μητρώο Πιστοποίησης Προσώπων(Advanced Level) της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CN1735). 

 

 

  



 

Dr. Lida Mardapitta-Hadjipandeli 

 

Dr. Mardapitta-Hadjipandeli is an experienced financial 

services professional. She worked for more than 26 years 

at the cdbbank Group, the last 18 years of which in key 

managerial positions, in Management Consultancy, Equity 

Investments and Corporate Finance.   

 

Since 2014 she is running her own consulting practice at 

LMH AKTIS ASSOCIATES LTD. She is working as an 

Independent Expert for the European Commission since 2000. She is serving as a 

member of the Board of Directors of a few select companies active mainly in the 

financial services. She is co-founder and director of L.J.H Energy Zone Ltd, which 

focuses in the energy efficiency sector. 

 

She holds a Bachelor of Science degree with first class honours and a Doctorate 

degree in Civil Engineering from the University of Birmingham, UK.  She is a Certified 

Investment Services Professional, Advanced Level (CN1735 in the CySEC Public 

Register of Certified Persons). 

 

 

 


