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Μετά τα όσα πέρασε η κυπριακή κοινωνία μέσα από την οικονομική 
κρίση και όσα δυσάρεστα ήρθαν στο φως, ελπίζω ότι έχουν 
πεισθεί πλέον όλες οι πολιτικές δυνάμεις ότι είναι η ώρα για να 
αντιμετωπίσουμε διαφορετικά και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, 

Με μεγαλύτερη ευθύνη έναντι του δημόσιου χρήματος και σεβασμό έναντι του δημότη, με 
λιγότερα συνθήματα και ξεπερασμένες  αντιλήψεις. Με αναβάθμιση των υπηρεσιών προς 
τους πολίτες και για μια σύγχρονη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει στο 
επίκεντρο της την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και οι εκλογές ανάδειξης σχολικών εφορειών, είναι 
εκλογές στις οποίες τον πρώτο και καθοριστικό λόγο έχουν οι τοπικές κοινωνίες. Η δύναμη 
ανήκει στην κοινωνία να αποφασίσει για αυτά που την αφορούν άμεσα και επηρεάζουν την 
καθημερινότητα της.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σε συνεννόηση με τοπικούς φορείς στον κάθε δήμο και 
κοινότητα, έχει επιλέξει άτομα ικανά για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους δημότες. 
Άτομα που μοιράζονται το κοινό μας όραμα για το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Φίλες και φίλοι, 
Αυτές οι εκλογές διεξάγονται στη σκιά των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Προέδρου 
Αναστασιάδη και του ηγέτη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Είναι αποδεκτό ότι έχει 
επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και έχει καλυφθεί μεγάλη απόσταση συμβάλλοντας στην 
επίτευξη συγκλήσεων σε σημαντικό αριθμό κεφαλαίων.  

Η ώρα που η Τουρκία πρέπει να αποδείξει έμπρακτα την στήριξη της με πράξεις προς μια 
βιώσιμη λύση έχει έρθει. Και αυτό θα κρίνει πόσο κοντά πραγματικά είμαστε στην επίτευξη 
συμφωνίας για οριστική επίλυση του κυπριακού.

Οι επόμενες βδομάδες θα είναι δύσκολες αλλά και καθοριστικές. Καθήκον όλων είναι να 
σταθούμε στο πλευρό του Προέδρου Αναστασιάδη στην τιτάνια προσπάθεια να απαλλαχτούμε 
από την τουρκική κατοχή. Αυτός είναι ο μεγάλος εθνικός στόχος και ο Δημοκρατικός 
Συναγερμός είναι δίπλα στον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον στηρίζει. 

Πολλοί βλέπουν το μέλλον με επιφύλαξη και σκεπτικισμό. Χωρίς να υποτιμούμε τους 
κινδύνους, εμείς επιλέγουμε να το βλέπουμε με αισιοδοξία και ελπίδα.

Aβέρωφ Νεοφύτου

Πρόεδρος 



Θεωρώντας ότι το υφιστάμενο 
αυτοδιοικητικό μοντέλο έκλεισε 
τον κύκλο του αλλά και επειδή 
αφουγκραζόμαστε και τις ανησυχίες 
και τις απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την αναγκαιότητα 
μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Η νέα εκσυχγρονισμένη τοπική αυτοδιοίκηση διοικητικά και λειτουργικά πρέπει να διέπεται 
από τις βασικές αρχές του Ευρωπαικού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μεταξύ άλλων 
διαλαμβάνει συνταγματική κατοχύρωση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωση 
εξουσιών από το κεντρικό κράτος, θέσπιση συλλογικών συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη 
αποφάσεων αλλά και διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.  
Πρόσθετα υποστηρίζουμε τον καθορισμό με σαφήνεια, του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και 
των ευθυνών της αυτοδιοίκησης τόσο σε τοπικό όσο και σε επαρχιακό επίπεδο στη βάση της 
αρχής της επικουρικότητας όπως ακριβώς προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
Με οδηγό τις εμπειρίες,  τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος θεωρούμε ότι το νέο 
μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει απαρέκκλιτα να περιλαμβάνει εξελιγκτική αλλά 
δραστική μείωση του αριθμού των Δήμων στη βάση μελέτης και κριτηρίων ώστε οι νέες 
μονάδες που θα προκύψουν να είναι οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμες. 
Την ίδια ώρα προκρίνουμε την εισαγωγή αυστηρών μηχανισμών ελέγχου σε διάφορα 
επίπεδα, με τον εξωτερικό έλεγχο να ανατίθεται στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και 
τον εσωτερικό έλεγχο να αποτελεί αρμοδιότητα μονάδας εσωτερικού ελέγχου του οικείου 
οργανισμού με δυνατότητα ενίσχυσης με αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.   
Η απόδοση αρμοδιοτήτων σε επαρχιακό επίπεδο, όπως η πολεοδομική ανάπτυξη, η 
ύδρευση και αποχέτευση αλλά και τα στερεά απόβλητα καθώς και η συγκρότηση επαρχιακών 
και τοπικών συμπλεγμάτων μεταξύ όμορων δήμων, κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων είναι 
αδιαπραγμάτευτα συστατικά στοιχεία της νέας πρότασης.  
Σε τοπικό επίπεδο αποδίδονται αρμοδιότητες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της 
ποιότητας της ζωής των πολιτών και οι οποίες εφαρμόζονται μέσω συμπελγματοποιημένων 
υπηρεσιών.  Τέτοιες υπηρεσίες είναι η σύσταση τμημάτων κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας, 
περιβαλλοντικής πολιτικής, διαχείριση πάρκων και χώρων πρασίνου, καθαριότητας, αλλά και 
η αναβάθμιση της δημοτικής τροχονομίας σε δημοτική αστυνομία. 
Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πρέπει να προαχθεί με την παροχή κινήτρων προώθησης της 
ενοποίησης των υπηρεσιών με ταυτόχορνο περιορισμό των λειτουργικών εξόδων αλλά και 
αύξησης των δυνατοτήτων άντλησης ευρωπαικών κονδυλιών. 
Στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του νέου μεταρρυθμιστικού αυτοδιοικητικού μοντέλου  
δεσπόζουσα θέση έχουν οι νέοι άνθρωποι. Η ενδυνάμωση του θεσμού των Δημοτικών Συμβουλίων 
Νεολαίας και η ενίσψυση του ρόλου τους σαν παρατηρητές στα Δημοτικά Συμβούλια είναι 
ιδιαίτερης σημασίας. 
Θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τους κατεχόμενους Δήμους και τις κατεχόμενες 
Κοινότητες μας, που αποτελούν σύμβολο του αγώνα μας μέσω της αύξησης των κρατικών 
επιχορηγήσεων και της επαρκούς διοικητικής υποστήριξής τους. 
Θέλουμε μια σύγχρονη, αυτοδύναμη, αυτοδιοικούμενη, ευέλικτη και οικονομικά ανεξάρτητη 
τοπική αυτοδιοίκηση με τους Δήμους και τις Κοινότητες μας να αναπτύσσουν μέσω των 
συμπλεγμάτων ή και από μόνοι τους επιχειρηματικές δράσεις με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά 
και να διεκδικούν χρηματοδοτήσεις μέσω Ευρωπαικών προγραμμάτων. Θέλουμε το κράτος 
να αποδώσει στην τοπική αυτοδιοίκηση εκείνα τα έσοδα που θα την καταστήσουν οικονομικά 
βιώσιμη ώστε να υπάρξει τερματισμός της σημερινής οικονομικής εξάρτησης.  
Ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ακόμη την απεξάρτηση και των σχολικών εφορειών από τις δημοτικές 
και κοινοτικές αρχές ώστε απερίσπαστες να επιτελούν το δικό τους πολυσήμαντο έργο και ρόλο. 
Όραμα μας μια σωστά στελεχωμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι γι΄αυτό τον λόγο που πρόθεση μας 
είναι η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής κατάρτισης όλων των στελεχών και παρακολούθησης 
προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης σε θέματα διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Και θέλουμε και μπορούμε γιατi το αξiζουμε! 

  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ



Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

ΔΑΜΙΑΝΟY 
Δώρα

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 
Ελένη (Νίτσα)

Γεννήθηκε στη Λευκωσία, ζει 
στην Αγλαντζιά. Απόφοιτος 
Grammar School. Εργάστηκε 
στην Τράπεζα Κύπρου. 

Ασφαλιστική πράκτορας. 
Δημοτική Σύμβουλος με 
συμμετοχή στη Σχολική Εφορεία 
ως εκπρόσωπος Δημοτικού 

Απόφοιτος Δημοσιογραφίας και 
Σκηνοθεσίας ΗΒ, μεταπτυχιακό 
Τηλεοπτική και Κινηματογραφική 
Παραγωγή ΗΠΑ. Εργάστηκε στο 

Καταγωγή Αγλαντζιά. Παντρεμένος 
με ένα παιδί. Υπήρξε πρόσκοπος 
στο 273 για πολλά χρόνια.

Καταγωγή  Αμμόχωστος. 
Φαρμακοποιός, απόφοιτος 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Διετέλεσε Γραμματέας 

Τίτλος Δόκτορα Αρχιτεκτονικής, 
Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας. 
Διαιτητής Διαφορών σε 
Αρχιτεκτονικά Έργα. Διετέλεσε 

Απόφοιτος Δημοσιογραφίας 
και Δημοσίων Σχέσεων.  
Εργάστηκε στην ΚΟΕΑΣ. Μέλος 
Εφορείας Εθνικής Ολυμπιακής 

Καταγωγή Αγλαντζιά. Απόφοιτος 
Παγκυπρίου Γυμνασίου. 
Δίπλωμα CERTIFIED ACCOUNT 
TECHNICIAN, Intercollege. 

ΙΑΚΩΒIΔΟΥ 
Αντωνία 
(Λίτσα)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Ανδρέας

ΚΟΥΡΣΟΥΜΠA 
Ευαγγελία

ΛΙΒΕΡΔΟΣ 
(Κίττος) 
Χρίστος

ΚΥΠΡΙΑΝΟY 
Κύπρος

ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ 
Κωνσταντίνος

1 5

2 6

3 7

4 8

Οικογενειακό Περίπτερο “Μάρω”, στο Τριγωνάκι Αγλαντζιάς.  
Πρωτεργάτης στη δημιουργία Επιτροπής για τις Λεωφόρους 
Αγλαντζιάς, Λάρνακας και Αμμοχώστου. 

Συμβουλίου.  Μέλος Συμβουλίου Γυναικών του Δήμου Αγλαντζιάς, 
ΓΟΔΗΣΥ, ΤΕ ΔΗΣΥ Πλατύ Αγλαντζιάς, Σωματείου «Σταυραετος», 
πρόεδρος Επιτροπής Εκδηλώσεων, μέλος Επιτροπής Αιμοδοσίας. 

ΡΙΚ και στον ευρύτερο χώρο του μάρκετιγκ και της επικοινωνίας.
 Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κοινά και κυρίως για τη στήριξη 
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Δραστηριοποιείται στον τομέα  των πωλήσεων αυτοκινήτων από το 
2004 μέχρι σήμερα. 

Φαρμακευτικού Συλλόγου Λευκωσίας-Κερύνειας. Μέλος Σ.Κ.Ε. 
Αγλαντζιάς, Γραμματέας της Τοπικής Επιτροπής ΔΗΣΥ Αγλαντζιάς. 
Υπήρξε γραμματέας και μέλος  στους Συνδέσμους Γονέων Λυκείου 
Δασούπολης και Δ’ Δημοτικού Αγλαντζιάς. 

πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, μέλος Πειθαρχικού 
Συμβουλίου και Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ, κριτής στο διεθνή 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το κτήριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της Ενωμένης Ευρώπης.

Ακαδημίας, Επιτροπής «Αθλητισμός και Γυναίκα» ΚΟΑ. Μετάλλιο 
Ηθικής Αμοιβής ΚΟΕ, Βραβείο Γυναίκα και Αθλητισμός ΔΟΕ. 
Γραμματέας Γ. Ο. Πρωτοπορία. Μέλος ΤΕ ΔΗΣΥ ΡΙΚ. Εκλεγμένη 
Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος  ΔΣ Σ.Υ.Λ. 

Εργάζεται στη  Συνεργατική Οικοδομική Εταιρεία Δημοσίων 
Υπαλλήλων σαν υπεύθυνος στο υποκατάστημα Πλατύ.
Πρωτεργάτης επαναλειτουργίας της Προσφυγικής Ποδοσφαιρικής 
ομάδας ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΓΚΑΣΤΙΝΑΣ.



Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
Περικλής 
(Πέρης)

ΠΙΕΡΙΔΗΣ 
Ανδρέας

Σπούδασε Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ 
στη Νέα Υόρκη. Διευθύνει 
δική του εταιρία ηλεκτρονικών 

Σπουδές Interior Design 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 
Αυτοεργοδοτούμενος στον 
τομέα των κατασκευών και 

Καταγωγή Λευκόνοικο. Απόφοιτος 
Λυκείου Νεοκλέους. Πτυχίο 
στoν κλάδο των Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών. Επιχειρηματίας.

Επιχειρηματίας. Μέλος ΔΗΣΥ 
από το 1976, ιδρυτικό στέλεχος 
ΝΕΔΗΣΥ. Πρόεδρος ΔΗΣΥ 
Αγλαντζιάς 1992-2006.

Καταγωγή Αγλαντζιά. Είναι 
τραπεζικός υπάλληλος ενώ 
εργάστηκε και στο αστυνομικό 
σωμα. Μέλος Συνδέσμου 

Καταγωγή Αγλαντζιά. 
ΒΑ in Business Studies Philip’s 
College και ΜΒΑ - Resources 
Management - University 

ΠΑΤΣΑΛΗΣ 
Χρίστος

ΠΡΑΤΖΙΩΤΗΣ 
Γιώργος

ΠΑΤΤΙΧΗΣ 
Κυριάκος

ΧΕΙΡΙΔΗΣ 
Μάριος

9 12

10 13

11 14

περιοδικών και digital μάρκετινγκ. Ασχολήθηκε με τον μαθητικό 
αθλητισμό, συμμετείχε σε πανελλήνιους/παγκόσμιους αγώνες 
βόλεϊ με διακρίσεις. Συμμετείχε στην εφηβική ομάδα βόλεϊ 
του ΑΠΟΕΛ, υπήρξε διεθνής κάτω των 20. 

ανακαινίσεων. Διετέλεσε έφορος πετόσφαιρας στον Αχιλλέα 
Καϊμακλίου. Πρόεδρος στο Σύνδεσμο Γονέων ΣΤ΄ Δημόσιου και 
Κοινοτικού Νηπιαγωγείου και μέλος στο Σύνδεσμο Γονέων 
του ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς. 

Υπήρξε ενεργό μέλος ΦΠΚ Πρωτοπορίας και ΝΕΔΗΣΥ.
Πρόεδρος ΤΕ ΔΗΣΥ Αμμοχώστου στην Αγλαντζιά και μέλος 
ΔΣ Σωματείου “Σταυραετός”.

Πρόεδρος Εθνικού Συλλόγου «Κ. Καραολής» και Ναυτικού Ομίλου 
Αγλαντζιάς. Πρώην Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς. Δημοτικός Σύμβουλος.

Γονέων Στ' Δημοτικού Αγλαντζιάς από το 2012 και ταμίας 
του Συνδέσμου Θαλασσαιμίας Λευκωσίας.

of Sterling. Είναι  διευθυντής πωλήσεων και εργοταξίου 
στην οικογενειακή εταιρεία. Υπήρξε μέλος ΝΕΔΗΣΥ και ΔΣ 
της καλαθοσφαιρικής ομάδας του Κεραυνού.



Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Ι   Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο Ι   Ε Φ Ο Ρ Ο Ι

ΑΓΓΕΛΟΥ 
Παυλίδη 
Μαρία

ΠΡΟΚΟΠIΟΥ 
Προκόπης

Γεννήθηκε στην Αγλαντζιά 
και μεγάλωσε στην Αυστραλία, 
όπου και σπούδασε. Είναι 
νηπιαγωγός στον δημόσιο τομέα 

Προϊστάμενος Δημοτικής 
Αποθήκης Δήμου Λευκωσίας.  
Πρόεδρος Συντεχνίας ΣΕΚ  
Υπαλλήλων Δήμου Λευκωσίας 

Καταγωγή Αγλαντζιά. Εργάστηκε 
στη Συνεργατική Εταιρεία 
Μηχανογραφήσεως και τώρα 
σε οικογενειακή  επιχείρηση.  

Απόφοιτος EMΠ, μεταπτυχιακό 
Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
Αναπληρωτής Διευθυντής στον 
Κ.Ο. Σήμανσης. Μέλος ΕΤΕΚ 

Καταγωγή Κυθρέα.  Σπούδασε 
δημοσιογραφία και σπουδάζει 
«Σπουδές στον Ελληνικό 
Πολιτισμό» στο Ανοικτό 

Καταγωγή Αγλαντζιά. Kάτοχος 
πτυχίου και μεταπτυχιακού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Είναι 

Καταγωγή Αυγόρου. Κάτοικος 
Αγλαντζιάς. Σπούδασε Αρχιτεκτονικό 
Σχέδιο. Υπηρέτησε σε Συνδέσμους 
Γονέων από διάφορες θέσεις 

ΔΗΜΟΣΘEΝΟΥΣ 
Ρένα

ΧΟΠΛΑΡΟΥ 
Γιάννα

ΙΩΑΝΝIΔΟΥ 
Πόπη 

ΚΙΑΓΙAΣ 
Χρίστος 

ΧΡΙΣΤΟΥ Σώζου 
Ευδοκία (Έυη)

1 5

2 6

3

4

7

και εκλεγμένη Σχολική Έφορος. Μέλος  Συνδέσμων Γονέων 
των σχολείων των έξη παιδιών της. Μέλος του Alumni Association 
του Συνδέσμου Αυστραλών Αποφοίτων.

ΣΕΚ. Μέλος Δ.Σ. ΟΗΟ ΣΕΚ. Αν. Επαρχιακός Γραμματέας ΔΗΣΥ 
Λευκωσίας. Αντιπρόεδρος Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς. 
Για είκοσι χρόνια μέλος και Πρόεδρος Συνδέσμων Γονέων 
Δ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου Πλατύ Αγλαντζιάς, Λυκείου Δασούπολης 
και της Ομοσπονδίας Σ.Γ. Δημοτικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας. 

Ταμίας  Σχολικής Εφορείας  Αγλαντζιάς, Μέλος  ΓΟΔΗΣΥ, ΤΕ ΔΗΣΥ 
Αγλαντζιάς, Πρόεδρος του Γυναικείου Σωματείου Εστιάδες, Ταμίας 
στον Soroptimist International Club of Nicosia, Μέλος  στο Inner 
Wheel Club Κερύνειας.

και Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών Λάρνακας. Συμμετέχει σε 
Συνδέσμους Γονέων. Διετέλεσε Γραμματέας Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Γονέων Δημοτικής Λευκωσίας.

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Εργάζεται στην Ένωση Δήμων Κύπρου. 
Υπήρξε ενεργό μέλος  των συνδέσμων γονέων  του Γυμνασίου Πλατύ 
και του Λυκείου Δασουπόλεως όπου κατείχε τη θέση Γραμματέως 
του Διοικητικού Συμβουλίου.  

εκπαιδευτικός από το 1995  διδάσκει σε δημόσια γυμνάσια 
και λύκεια. Μέλος της Επιτροπής Εξεύρεσης Οικονομικών Πόρων 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, της ΟΓΕΕ και της AIPFE.

για 24 συνεχόμενα χρόνια. 



ΧΑΡAΛΑΜΠΟΣ 
Πετρίδης

YΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Αγλαντζιά δεν έχει να επιδείξει 
ούτε έργα, ούτε ανάπτυξη.

H σημερινή δημοτική ηγεσία αδυνατεί δυστυχώς να ακούσει 
τις προτεραιότητες του κόσμου: 

την καθαριότητα, την οργάνωση και συντήρηση του οδικού 
δικτύου, τη γρήγορη αποπεράτωση των βασικών έργων, 
την ανάπτυξη και συντήρηση των πάρκων μας και των 
χώρων πρασίνου.

Η Αγλαντζιά όμως μπορεί να βρει την αναπτυξιακή 
δυναμική της τα επόμενα χρόνια. Ο πολίτης χρειάζεται 

μια σύγχρονη και οργανωμένη πόλη με έργα υποδομής και  ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο. Με 
πεζοδρόμια, πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους, παιδικές χαρές.

Χρειάζεται μια πόλη που αξιοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα, τον σφριγηλό ιδιωτικό της 
τομέα και τους θεσμικούς φορείς που φιλοξενεί, ώστε να αποκτήσει πρόσθετους πόρους.

Στόχος μου είναι να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα με διαφάνεια, με σοβαρότητα και μετριοπάθεια. 
Να ξαναβρούμε την αισιοδοξία μας και την προοπτική μας στον τόπο που αγαπάμε.

Στην Αγλαντζιά αλλάζουμε σελίδα: ΨΗΦIΖΟΥΜΕ ΠΕΤΡIΔΗ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1974. Κατοικεί στην Αγλαντζιά από το 2003, όπου δημιούργησε 
οικογένεια με δύο παιδιά. Σπούδασε Estate Management στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes 
στη Μεγάλη Βρετανία και πήρε πτυχίο με First Class Honours Degree Honors.

Στη συνέχεια φοίτησε με υποτροφία στο Wolfson Gollege του Πανεπιστημίου του Cambridge 
απ’ όπου πήρε Master στο Land Economy and Finance.

Είναι εγκεκριμένος εκτιμητής ακινήτων και εγκεκριμένος κτηματομεσίτης. Αποτελεί έναν 
από τους διευθυντές της κτηματικής εταιρείας Landtourist Group. 

Τον Δεκέμβριο του 2013, μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανέλαβε Πρόεδρος 
του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης.




