Χρήστος Στυλιανίδης
Από τον Μάιο του 2014 είναι Mέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος). Μέλος της Επιτροπής
Προϋπολογισμών και αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας
και Ενέργειας. Μέλος της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις
ΗΠΑ. Αναπληρωματικό Μέλος της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις
με το Ισραήλ.
Πολιτική διαδρομή
2013-2014: Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος, υπεύθυνος για τη διαχείριση της
επικοινωνιακής στρατηγικής της κυβέρνησης και επικεφαλής του Γραφείου
Τύπου και Πληροφοριών του κράτους.



Λάμβανε μέρος στο Υπουργικό Συμβούλιο και το Εθνικό Συμβούλιο της
Κύπρου.



Μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας, υπό τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη,
συμμετείχε σε όλες τις υψηλού επιπέδου συναντήσεις με την ΕΕ και τα
Ηνωμένα Έθνη.



Παραιτήθηκε από τη θέση του τον Απρίλιο του 2014 για να κατέλθει
υποψήφιος στις Ευρωεκλογές του Μαΐου.

2006-2013: Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας
(εκλέχτηκε το 2006 και το 2011 με το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού).
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
(2011-2013).
Μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικών και της
Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2006-2011).
2006-2013: Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ (2006-2011).


Εκλεγμένο Μέλος του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
ΟΑΣΕ το 2012.



Μέλος σε αποστολές της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ.

Εκπροσώπησε την Κύπρο σε ολομέλειες και σε συνεδριάσεις επιτροπών της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ένωσης για τη Μεσόγειο.
1998-1999: Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας (υπό την
προεδρία του πρώην προέδρου Γλαύκου Κληρίδη).



Ανώτερος αξιωματούχος της Κυβέρνησης με ανάλογο θεσμικό ρόλο όπως το
2013.



Μέλος της αντιπροσωπείας του Προέδρου Κληρίδη στις ενταξιακές
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και τις διακοινοτικές συνομιλίες για την
επανένωση της Κύπρου.



Το 1999 υπέβαλε οικειοθελώς την παραίτησή του από τη θέση του
Κυβερνητικού Εκπροσώπου για λόγους αρχής σε θέματα εξυγίανσης και
διαφθοράς της δημόσιας ζωής της Κύπρου.

Επαγγελματική καριέρα και εκπαίδευση
Χειρουργός Οδοντίατρος (1984, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα).
Executive education στη
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ).
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Μεταπτυχιακά σεμινάρια στις πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις και τους
Ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Άλλες δραστηριότητες
Μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Σχέσεων
(ECFR).
Μέλος του Κοινοβουλευτικού Φόρουμ για τα Μικρά και Ελαφρά Όπλα.
Ιδρυτικό μέλος της Κίνησης Πολιτικού Εκσυγχρονισμού (1995) με στόχο την
προώθηση της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τις
πολιτικές μεταρρυθμίσεις.
Ηγετικό μέλος του κινήματος νεολαίας για υποστήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής
της Κύπρου και της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος από τις αρχές της
δεκαετίας του '80.
Συμμετείχε ενεργά στην επαναπροσέγγιση μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της
τουρκοκυπριακής κοινότητας μέσω κοινών πρωτοβουλιών σε πολιτικό επίπεδο και
της κοινωνίας των πολιτών.
Προσωπικά στοιχεία
Ιθαγένεια: Κυπριακή
Ημερομηνία γέννησης: 26 Ιουνίου, 1958 στη Λευκωσία
Νυμφευμένος με ένα γιό.
Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά

