






Αντιδήμαρχος
Γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1951. Είναι 
παντρεμένος και έχει τρία παιδιά και πέντε 
εγγόνια. Εμπλεκόμενος εδώ και 30 χρόνια 
με τα κοινά, εξελέγη για τρίτη συνεχόμενη 
φορά Δημοτικός Σύμβουλος στις Δημοτικές 
Εκλογές του 2011, εκ των οποίων την 

τελευταία εξελέγη ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Λεμεσού. Μετά από 
40χρονη ευδόκιμη υπηρεσία στον Όμιλο Λαικής, αφυπηρέτησε 
πρόσφατα.

Στούππας Σάββας 
Με τους δημότες μας πρωταγωνιστές και μπροστάρηδες, με 
νέα δυναμική, νέες ιδέες και κουλτούρα αντάξια της ιστορίας 
της Λεμεσού, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε την πράσινη 
ανάπτυξη και την οικολογική περιβαλλοντική βελτίωση της 
ποϊότητας ζωής. Συνεπώς ο εκσυγχρονισμός της πόλης είναι 
μονόδρομος για όλους τους Λεμεσιανούς. Αντικειμενικός 
σκοπός όλων μας στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η Λεμεσός 
να καταστεί σημείο αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ 
στο νοτιότατο άκρο της Γηραιάς Ηπείρου.



Αγαπίου Νίκος
Γεννήθηκε στο χωριό Πάνω Αρόδες-Πάφου. 
Είναι παντρεμένος και έχει τρείς κόρες. 
Εργάστηκε για 41 χρόνια στο Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Λεμεσού. Είναι πρόεδρος του 
συλλόγου Σπαρτιάτης,  με πλούσια δράση 
στα κοινά της περιοχής του Απ. Ανδρέα.

Πέραν των όσων έγιναν στην χρυσή πενταετία 2006-2011 ο 
Δήμος ευελπιστεί να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο. Να 
καταστεί οικονομικά ανεξάρτητος για να μπορεί να προσφέρει 
στον άνεργο, στον άστεγο και στον δυσπραγούντα.

Αναστασίου Πάνος
Γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1979. Είναι 
ιδρυτής και Διευθυντής της ελεγκτικής 
εταιρείας PMA Chartered Accountants Ltd., 
η οποία έχει έδρα της την Λεμεσό. Είναι 
ενεργό μέλος τόσο της κοινωνίας, όσο και 
της Νεολαίας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Όραμα μου είναι να μεταφέρω τη φωνή του παραδοσιακού 
Λεμεσιανού μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αριστείδου Άριστος
Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και το 
1992 απέκτησε τίτλο MCIM. Συμμετέχει 
ενεργά στα κοινά, όντας μέλος διάφορων 
συνδέσμων και οργανισμών και κυρίως 
σε οργανώσεις σχετικές με την Παιδεία. 
Υπηρετεί για δεύτερη συνεχόμενη θητεία ως 
Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Λεμεσού.

 
Για τη Λεμεσό που έρχεται. Αξίζει να δούμε το μέλλον της πόλης 
μας με αισιόδοξη ματιά, να μοιραστούμε όλοι οι Λεμεσιανοί  
το όνειρο μιας πόλης με περισσότερη ανθρωπιά και ποιότητα 
ζωής, με ίσες ευκαιρίες για όλα της τα παιδιά, μιας πόλης φιλικής 
και προσπελάσιμης στα άτομα με αναπηρίες, μιας πόλης με 
ζωντάνια, δικαιοσύνη, γαλάζια θάλασσα και πράσινες γειτονιές. 
Αξίζει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια πόλη με τοπική 
ταυτότητα και διεθνή εμβέλεια. Η Λεμεσός που έρχεται στηρίζει 
την αισιοδοξία της στους ίδιους τους ανθρώπους της και στην 
αποφασιστικότητά μας να προχωρήσουμε ενωμένοι, χωρίς 
ξεπερασμένες διαχωριστικές γραμμές για το αύριο που αξίζουμε.

Αρμεύτης Γιάννης
Γεννήθηκε το 1971. Είναι παντρεμένος και 
έχει ένα παιδί. Σπούδασε Αρχιτέκτονας 
Mηχανικός στο ΑΠΘ στην Θεσσαλονίκη και 
διατηρεί γραφείο από το 1995 στην Λεμεσό. 
Είναι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
από το 2006. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής 
Ανάπτυξης και Τουρισμού του Δήμου.

Όραμα μου  η μετατροπή της Λεμεσού σε ένα σύγχρονο αστικό 
παραθαλάσσιο οικονομικό κέντρο το οποίο να διασφαλίζει 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, να είναι ελκυστική στους  
επισκέπτες της, να προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες 
θέσεις εργασίας, να προβάλλει και να αναδεικνύει τον πολιτισμό 
μας και να προστατεύει το περιβάλλον.

Όραμα μου είναι να καταστεί η Λεμεσός  μια πόλη σύγχρονη, 
Ευρωπαϊκή και ανθρώπινη, φιλική στο περιβάλλον, με ιδανικές 
συνθήκες ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της. Μια 
πόλη ζωντανή και καθαρή, με λάμψη και ομορφιά και ένα 
Λεμεσιανό περήφανο που ζει και εργάζεται σ’αυτή την πόλη.

Αριστείδου Μαριέλλα
Γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1985. Κατέχει 
πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας και πτυχίο 
Δημοσιογραφίας διετούς φοίτησης. 
Είναι δραστήριο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Εθνικού Σωματείου ΠΑΟ 
Προσφύγων Λεμεσού και της Επαρχιακής 
Εκτελεστικής Γραμματείας του ΔΗ.ΣΥ 
Κερύνειας.



Για τη Λεμεσό του Πολιτισμού…Μια Λεμεσό με πληθώρα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων οι οποίες θα αναβαθμίσουν την 
ποιότητα ζωής των πολιτών και των επισκεπτών της! Μια Λεμεσό 
της οποίας οι κάτοικοι θα είναι περήφανοι για κάθε γωνιά της 
πόλης τους.

Η Λεμεσός πρέπει να μετατραπεί σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή 
πόλη που να διατηρεί την Ελληνική Ιστορία και παράδοση, που θα 
διασφαλίζει την ποιότητα ζωής των δημοτών της, να διασφαλίζει 
το δικαίωμα της καλύτερης διαχείρισης, να προσφέρει ανάπτυξη 
και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους κατοίκους της, να προσφέρει 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας και να 
προστατεύει το περιβάλλον.

Γιάλλουρος Κώστας
Έγγαμος, πατέρας τριών αγοριών. Σπούδασε 
Οικονομικά και τα τελευταία 22 χρόνια είναι 
Διευθυντικό Στέλεχος στο Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων 
Λεμεσού ως Εσωτερικός Ελεγκτής και μέλος 
του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ζεμενίδης Αυξέντης
Κατέχει πτυχίο Λογιστικής, 
Χρηματοοικονομικών και Μάρκετινγκ 
και μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (MBA). Είναι μέλος του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου και του Chartered Association 
of Certified Accountants. Εργάζεται στο 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού.

Να βοηθήσω στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
της, είτε αυτοί διαμένουν στις συνοικίες είτε εργάζονται στο 
κέντρο της πόλης, και η πολη να γίνει πιο ανθρώπινη, με πιο πολύ 
πράσινο χωρίς κυκλοφοριακά προβλήματα, προσφέροντας την 
ευκαιρία τόσο στους ντόπιους όσο και στους ξένους επισκέπτες 
να απολαύσουν το παραλιακό της μέτωπο αλλά και την μοναδική
νυκτερινή της ζωή.

Θωμά Γιαννάκης 
Έγγαμος, με δυο παιδιά και ένα εγγόνι. 
Ανάμεσα σε άλλους συνδέσμους είναι 
και μέλος του Ε.Τ.Ε.Κ. και του Συνδέσμου 
Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 
Κύπρου. Υπηρετεί ως Δημοτικός Σύμβουλος 
στο Δήμο Λεμεσού για τρίτη συνεχόμενη 
θητεία.

Το όραμα μου για τη Λεμεσό είναι πολύ απλό. Να δω την πόλη 
μας να αναπτύσσεται σε μια σύγχρονη πόλη, με συνειδητούς 
πολίτες που να προσφέρουν για το καλό της πόλης μας.

Με γνώμονα το καλό της πόλης  και με αίσθημα ευθύνης 
συνεργαζόμαστε με το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο και 
εργαζόμαστε με συνέπεια  για την ολοκλήρωση του οράματος 
για μια πόλη σύγχρονη, πιο καθαρή,  πιο πράσινη και πιο 
όμορφη. Με τη συμμετοχή του Δημότη να συμβάλουμε στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων.



Λοΐζος Μαυρουδής
Γεννήθηκε στην Λεμεσό. Είναι νυμφευμένος 
και έχει δύο παιδιά. Σε νεαρή ηλικία 
έγινε ποδοσφαιριστής και υπηρέτησε ως 
αρχηγός της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού 
(ΑΕΛ), στην οποία αργότερα διετέλεσε ως 
Προπονητής και Υπεύθυνος της Ακαδημίας 
Ποδοσφαίρου. Εργάζεται σήμερα ως 
τραπεζικός υπάλληλος.

Θα ήθελα να μπορώ σαν Λεμεσιανός ν’απολαμβάνω την πόλη 
μου, να την ζω, να την χαίρομαι και να με ξεκουράζει. Να την 
περπατώ και να με γεμίζει. Να μην ζηλέψω καμιά άλλη πόλη.

Νεοφύτου Ανδρέας
Διδάσκει Λογιστική και Πολιτική Οικονομία 
σε φροντιστήριο που ο ίδιος ίδρυσε. 
Είναι Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης 
Καθηγητών Οικονομικών Μαθημάτων. 
Δραστηριοποιείται έντονα σε οικονομικά, 
κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα.

 

Δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ τίμια και συλλογικά για την 
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής της πόλης μας. Μοναδική 
μου έγνοια είναι ο άνθρωπος και θα είμαι πάντα κοντά στο 
Δημότη της πόλης μας για μια καλύτερη Λεμεσό.

Παντελίδου Νίκη
Γεννήθηκε στην Λεμεσό. Είναι παντρεμένη 
και έχει τρία παιδιά. Ασκεί το επάγγελμα του 
οδοντίατρου. Έχει ανάμειξη με συνδέσμους 
και οργανώσεις. Υπηρετεί για δεύτερη φορά 
ως Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού, όπου 
και συμμετέχει σε πολλές επιτροπές του.

Οραματίζομαι μια Λεμεσό  που θα θυμάται το χτες, θα σέβεται το 
τώρα και θα κτίσει το μέλλον.

Παπαδόπουλος Μίλτος
Γεννήθηκε στην Λεμεσό. Κατέχει πτυχίο 
Αρχιτεκτονικής. Εξασκεί το επάγγελμα με 
επιτυχία σε εταιρεία που ο ίδιος ίδρυσε. 
Είναι μέλος στην Π.Ο.Ε.Ε.Μ. καθώς και σε 
άλλες οργανώσεις και συνδέσμους.

Όραμα μου είναι να οδηγηθεί η Λεμεσός στο μέλλον, 
διατηρώντας πάντοτε τον διαχρονικό της χαρακτήρα και την 
ιστορική της κληρονομιά – ευχάριστο περιβάλλον, και λόγω 
της πείρας και του επαγγέλματος, με σωστές και γρήγορες 
διαδικασίες.



Τρίκκης Χάρης
Κατέχει πτυχίο Οικονομικών και 
μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και 
Ευρωπαϊκές Σπουδές. Είναι διευθυντικό 
στέλεχος εταιρείας εισαγωγής και πώλησης 
γυαλιών αυτοκινήτων. Υπηρετεί ως 
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λεμεσού 
για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.

Στην δύσκολη για την πόλη μας πορεία των επόμενων 5 χρόνων, 
πρέπει όλοι μαζί, δημοτική αρχή και δημότες να συνεργαστούμε 
για να πετύχουμε. Όραμα μου είναι ένας Δήμος νοικοκυρεμένος 
και μια πόλη καλύτερη όπου όλοι θα ζούμε και θα δημιουργούμε 
σε καλύτερες συνθήκες και θα απολαμβάνουμε μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής.

Σωκράτους Μιχάλης 
Γεννήθηκε στην Λεμεσό. Είναι παντρεμένος 
και έχει ένα παιδί. Είναι απόφοιτος της 
Εθνικής Αθλητικής Ακαδημίας Σόφιας 
και εργάζεται ως πολιτικό επαγγελματικό 
στέλεχος.

Εμείς φροντίζουμε, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά, να είναι 
η πόλη μας ένα πρότυπο ανάπτυξης, χωρίς βιασμό της φύσης 
και χωρίς τα λάθη του παρελθόντος. Με σεβασμό στην ιστορία 
μας και στις παραδόσεις μας, με αγάπη για τον επισκέπτη, με 
πρόνοια για ένα αειφόρο μέλλον, κρατάμε το Δήμο μας ζωντανό 
και παλλόμενο.



Θέλω μια πράσινη Λεμεσό χωρίς καυσαέριο και κυκλοφοριακή 
συμφόρηση η οποία θα ανήκει στους κατοίκους της, που θα 
μπορούν να την απολαμβάνουν και να την χαίρονται. Ζητώ την 
εφαρμογή κριτηρίων που θα προστατεύουν τους δημότες μας 
από τους ψηφοθηρικούς διορισμούς και θα στηρίζονται στην 
αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη. Θα ήθελα τη Λεμεσό να γίνει η 
πόλη με την πιο χαμηλή παραβατικότητα που οι πολίτες θα έχουν 
τη δυνατότητα να κυκλοφορούν οπουδήποτε και οποιαδήποτε 
ώρα της μέρας και της νύχτας χωρίς τον φόβο να ελλοχεύει σε 
κάθε τους βήμα.

Ττοππουζής  Πρόδρομος
Είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Είναι 
μέλος σε Συνδέσμους Γονέων δύο σχολείων, 
όπου και είναι εκπρόσωπος των Συνδέσμων 
στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Γονέων.

Χαμπουλλάς Ευγένιος
Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1969. Είναι 
παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Σπούδασε 
Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις. Υπηρετεί 
ως Δημοτικός Σύμβουλος για τρίτη 
συνεχόμενη θητεία. Είναι μέλος σε πολλές 
οργανώσεις.

To όραμα μου είναι να γίνει η Λεμεσός μια πόλη που να 
ενθουσιάζει. Να είναι φιλική, καθαρή και παράλληλα 
δημιουργική. Θέλουμε τη Λεμεσό να είναι το κέντρο της 
οικονομικής δραστηριότητας, με σεβασμό στον πολιτισμό και 
με έντονη τοπική ταυτότητα. Έχει σημασία να αξιοποιήσουμε 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η πόλη για να της 
δώσουμε άλλη διάσταση, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε 
τις δυνατότητες της κάνοντας όλους τους κατοίκους της 
περήφανους.

Χαραλαμπίδης Νεόφυτος
Είναι δικηγόρος. Κατέχει τους 
Μεταπτυχιακούς τίτλους Barrister-at-Law και 
Master στη Νομική. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος 
του 1ου Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας 
Δήμου Λεμεσού και είναι Πρόεδρος της 
Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Λεμεσού.

Στόχος μου να συνεισφέρω στον μέγιστο δυνατό βαθμό για να 
καταστεί η Λεμεσός αντάξια των προσδοκιών των κατοίκων 
της σε ότι αφορά το επίπεδο ποιότητας ζωής και ελκυστικός 
προορισμός για τους επισκέπτες της. Όραμα μου να αναδειχθεί 
η Λεμεσός ως το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της 
νοτιοανατολικής μεσογείου.

Χωματάς Χρίστος
           Είναι οδοντίατρος, είναι παντρεμένος και 

έχει δύο παιδιά. Υπηρετεί ως Δημοτικός 
Σύμβουλος από το 2001. Είναι πρόεδρος της 
Επιτροπής Υγείας και Περιβάλλοντος του 
Δήμου Λεμεσού.

Με το βλέμμα στραμμένο στην Ευρώπη ελπίζω να συμβάλω 
μέσα από την επιτροπή Υγείας και Περιβάλλοντος που 
προεδρεύω με στόχο την μείωση των ρύπων κατά 20 % μέχρι το 
2020.  Ταυτόχρονα επιδιώκω να καλλιεργηθεί  η περιβαλλοντική 
συνείδηση.

Ψαράς Απόστολος
Γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1978. Είναι 
παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Σπούδασε 
Χημεία. Ως φοιτητής εκπροσώπησε τους 
συμφοιτητές του στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του τμήματος Χημείας και υπήρξε 
Πρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων 
Σπουδαστών Πάτρας

Στην πόλη μας τα τελευταία 15 χρόνια έχουν γίνει πολλά βήματα 
για να γίνει η Λεμεσός μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Στόχος 
είναι να επιταχύνουμε την ανάπτυξη αυτή για τους Λεμεσιανούς 
και όχι μόνο. Με περισσότερη επιμονή και με διάθεση οι 
επόμενες γενιές  συμπολιτών μας, να ζούν σε μια ανθρώπινη, 
χωρίς  διακρίσεις πόλη που να σέβεται τον δημότη της.
































