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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Λευκωσία, 24 Mαϊου 2016

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 28 ΝΕΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Εισέρχονται στη Βουλή οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου
Αννίτα Δημητρίου, Δημήτρης Δημητρίου, Άννα Θεολόγου και Ονούφριος Κουλλάς
Πρύτανης: «Η λαϊκή εντολή έδωσε έναν φρέσκο αέρα ανανέωσης στη νέα Βουλή»
Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι οι 4 από
τους 28 βουλευτές, που καταλαμβάνουν για πρώτη
φορά βουλευτική έδρα στην Βουλή των
Αντιπροσώπων. Πρόκειται για τους Αννίτα Δημητρίου
του ΔΗΣΥ, η οποία καταλαμβάνει βουλευτική έδρα
στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, Δημήτρη
Δημητρίου του ΔΗΣΥ, ο οποίος καταλαμβάνει
βουλευτική έδρα στην Εκλογική Περιφέρεια
Λευκωσίας, Άννα Θεολόγου της Συμμαχίας Πολιτών, η
οποία καταλαμβάνει βουλευτική έδρα στην εκλογική
περιφέρεια Αμμοχώστου και Ονούφριο Κουλλά του
ΔΗΣΥ, ο οποίος καταλαμβάνει βουλευτική έδρα στην
εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αφού συνεχάρη θερμά, εκ
μέρους του συνόλου της πανεπιστημιακής
κοινότητας, τους τέσσερις απόφοιτους του
Πανεπιστημίου για την εκλογή τους, για πρώτη φορά, στο βουλευτικό αξίωμα τόνισε ότι η λαϊκή εντολή
έδωσε έναν φρέσκο αέρα ανανέωσης στη νέα Βουλή. «Εύχομαι οι νέοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και
απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά και να βρουν τη δύναμη να
δημιουργήσουν την Κύπρο που τους αξίζει και που αξίζει στη νέα γενιά ασκώντας την πολιτική με ήθος,
σύνεση, ευθιξία και σεβασμό στον πολίτη. Η ανάδειξή τους στο βουλευτικό αξίωμα, εκδήλωση της λαϊκής
θέλησης, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το πόσο μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία οι άξιοι
απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η διαδρομή τους στην κοινωνία και η μέχρι τώρα άριστη

συνεργασία μας αποτελούν τα εχέγγυα για μια κοινή δράση για το μέλλον και την προκοπή του τόπου μας.
Ευχόμαστε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στην εκπλήρωση των υψηλών ευθυνών που αναλαμβάνουν,
δεδομένης της δύσκολης οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα μας.
Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία μαζί τους, για το καλό της Πατρίδας μας και θα
είμαστε συμπαραστάτες με όλες μας τις δυνάμεις. Συγχαίρω επίσης όλους τους εκλεγέντες βουλευτές και
όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στην κορυφαία εκδήλωση της Δημοκρατίας», κατέληξε ο Πρύτανης.
Ποιοι είναι οι νεοεκλεγέντες βουλευτές απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου (με αλφαβητική σειρά):
Αννίτα Δημητρίου, ΔΗΣΥ
Η Αννίτα Δημητρίου γεννήθηκε στις Τρούλλους το 1985 και είναι πτυχιούχος
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου με μεταπτυχιακό στις Διεθνείς
Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Kent. Εργάστηκε για αρκετά
χρόνια στον τομέα της Εκπαίδευσης ως Λέκτορας και Ακαδημαϊκή Διευθύντρια.
Σήμερα εργάζεται ως Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο UCLAN
Cyprus. Η Αννίτα Δημητρίου είναι Κοινοτική Σύμβουλος και Οικονομική
Διαχειρίστρια του ΔΗΣΥ Λάρνακας. Ασχολείται έντονα με τα κοινά από πολύ μικρή
ηλικία. Είναι τακτική αρθρογράφος και έχει παρουσιάσει σειρά σεμιναρίων και
διαλέξεων με θέματα ευρωπαϊκά, ισότητας φύλου, κυπριακό και εκπαίδευση.

Δημήτρης Δημητρίου, ΔΗΣΥ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1981. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο το
1999. Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πάτρας (2001-2006).
Το 2012 απέκτησε ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάστηκε ως
συνεργάτης στο πολιτικό γραφείο του Ιωάννη Κασουλίδη για 3 χρόνια (20062009). Από τον Ιανουάριο του 2010 εργάζεται ως Διευθυντής Μάρκετινγκ και
Επικοινωνίας στον εκδοτικό όμιλο SPPMEDIA. Από τον Οκτώβριο του 2013 είναι
Πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων (ΟΝΕ) του Δημοκρατικού
Συναγερμού. Πιστεύει στην ελευθερία, τον ορθό λόγο, τα ατομικά δικαιώματα,
το κράτος δικαίου, την ανοχή, τις ελεύθερες ανταγωνιστικές αγορές και την
ανοικτή κοινωνία. Είναι νυμφευμένος με την Ντίνα Πέγκα και έχουν μία κόρη,
την Αθηνά.
Άννα Θεολόγου, ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1986 και κατοικεί στη Λευκωσία. Κατάγεται από το
κατεχόμενο Λευκόνοικο της Επαρχίας Αμμοχώστου γενέτειρα του πατέρα της,
είναι παντρεμένη και έχει μια κόρη. Είναι απόφοιτος του Λυκείου Αρχ.
Μακαρίου Γ’ Δασούπολης με άριστα, έχει σπουδάσει Οικονομικά (BSc) και έχει
κάνει μεταπτυχιακό στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά (MSc) στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και σπουδές στην διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
(ΜΒΑ) από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με υποτροφία. Εργάζεται ως
Οικονομικός Σύμβουλος και παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες τόσο σε άτομα
όσο και σε επιχειρήσεις με προοπτική τη βιωσιμότητα και την ορθή διαχείριση
των οικονομικών τους. Δραστηριοποιείται σε διάφορα κινήματα, όπως το
Κίνημα Ενάντια στις Εκποιήσεις, το Κίνημα για Εκ-δημοκρατικοποίηση της
Ευρώπης και τη Διεθνή Αμνηστία. Επίσης, αρθρογραφεί σε θέματα οικονομίας και παρουσιάζει τις θέσεις
της σε ενημερωτικές τηλεοπτικές εκπομπές.

Ονούφριος Κουλλά, ΔΗΣΥ
Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1974 και κατάγεται από την Αγία Τριάδα
Γιαλούσας. Είναι νυμφευμένος με την Ελένη Νικολάου, με την οποία απέκτησε
δύο παιδιά, την Όλγα (14 ετών) και τον Κωνσταντίνο (18 μηνών). Είναι
απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου από το London School of Economics (Msc in Economics).
Επίσης, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη Διεθνή Τραπεζική και τη
Χρηματοοικονομική με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως μάθησης (MBA in
International banking and Finance). Από το 2001 εργάζεται ως οικονομολόγος
στο Υπουργείο Οικονομικών. Την περίοδο Ιουνίου 2013 έως και τον Μάρτιο του
2015 εκτελούσε τα καθήκοντα του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων της
Δημοκρατίας.

Τέλος ανακοίνωσης

