
 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
 
Ο Ανδρέας Ζ. Κυπριανού γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1962 στην Λεμεσό. 
 
Αποφοίτησε από το Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού με άριστα και υπηρέτησε ευδόκιμα 
στην εθνική φρουρά με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού.  
 
Σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στη 
μηχανική κατασκευών και διεύθυνση έργων και ολοκλήρωσε τις σπουδές του με 
πολλές διακρίσεις. 
 
Επέστρεψε στην Κύπρο το 1986. 
 
Εργάστηκε ως μελετητής μηχανικός και το 1994 ίδρυσε τη δική του εταιρεία η οποία 
ανέπτυξε μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
Ανέπτυξε πλούσια κομματική, πολιτική και κοινωνική δράση, υπηρέτησε και υπηρετεί 
την κοινωνία και την πολιτεία από πολλές επάλξεις. 
 
Διετέλεσε μεταξύ άλλων:  
 

• Βουλευτής ΔΗ.ΣΥ Λεμεσού (2009 – 2021).  
 

• Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού (2002 – 2009), επικεφαλής της δημοτικής 
ομάδας ΔΗ.ΣΥ, Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού και 
Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λεμεσού. 

 

• Για τρεις θητείες εκλελεγμένος Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου 
και Διατήρησης Άγριας Ζωής. 
 

• Εκλελεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού. 
 

• Μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Θήρας και Πανίδας. 
 

• Μέλος της ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής που συστάθηκε βάσει του περί 
Διατήρησης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου του 2003. 
 

• Αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος και αντιπρόεδρος του Απόλλωνα 
Λεμεσού. 
 

Είναι: 
 

• Μέλος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Λεμεσού και Έφεδρος 
Υπολοχαγός. 
 

• Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. 
 



 

 

• Ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Φίλων του ΤΕΠΑΚ. 
 
Κοινοβουλευτική Δράση: 

 

• Κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2009 - 2011 διετέλεσε μέλος των 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας, Περιβάλλοντος, Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. 
 

• Κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2011 - 2016 διετέλεσε συντονιστής Θεσμών 
ΔΗΣΥ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και  
συντονιστής Εσωτερικών ΔΗΣΥ και μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών της 
Βουλής. 
 

• Κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2016 - 2021 διετέλεσε Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και μέλος των 
Επιτροπών Εσωτερικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 

• Διετέλεσε εκπρόσωπος της Βουλής των Αντιπροσώπων στον Κοινοπολιτειακό 
Κοινοβουλευτικό Σύνδεσμο (CPA). 
 

• Εκπροσώπησε επίσης την Κύπρο σε πολλές διακομματικές - κοινοβουλευτικές 
αποστολές. 

 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του σαν Βουλευτής, ανέπτυξε πλούσια κοινοβουλευτική 
δράση. Μεταξύ πολλών άλλων, συνέβαλε τα μέγιστα στην ετοιμασία της έκθεσης της 
Επιτροπής Θεσμών για την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας. Ανέδειξε επίσης 
πολλά προβλήματα που αφορούν τον τόπο και ιδιαίτερα την πόλη και τα χωριά της 
Λεμεσού. Στήριξε με πολλές προτάσεις και αυταπάγγελτα θέματα την ύπαιθρο και 
την αγροτική οικονομία με έμφαση στη πιστοποίηση και εμπορία παραδοσιακών 
προϊόντων. 
 


