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Στόχοι και Επιδιώξεις ΣΠΟΛΜΗΚ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, επιδιώκει την ουσιαστική συµµετοχή στελεχών 
του στο Γενικό Συµβούλιο και στη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Επιµελητηρίου, ως βασική προϋπό-
θεση για την προώθηση δράσεων και ρυθµίσεων προς όφελος όλων των Μηχανικών της 
Κύπρου.

Μέσω της δράσης αυτής επιθυµούµε την προώθηση, προαγωγή και ανάπτυξη της Μηχανικής 
και ενίσχυσης του ρόλου του Μηχανικού στην επιστηµονική, πνευµατική, πολιτιστική, καλλιτε-
χνική και οικονοµική εξέλιξη της Κύπρου.

Η εκτελεστική εξουσία και η δυνατότητα υλοποίησης Έργου, επαφίεται κυρίως στη ∆ιοικού-
σα Επιτροπή του ΕΤΕΚ, στην οποία η αντιπροσώπευσή µας θα πρέπει να ισχυροποιηθεί 
περισσότερο, ώστε να µπορέσει να πραγµατοποιήσει τους πιο κάτω στόχους:

Α. Επιµελητήριο των Μηχανικών

Επιδιώκουµε ένα Επιµελητήριο προσιτό και ανοικτό στα µέλη του και προώθηση της µέγιστης 
δυνατής εµπλοκής των µελών στις δραστηριότητες και στη διαµόρφωση της πολιτικής του, όπως:
Καθιέρωση ανοικτού, δηµοκρατικού διαλόγου µε τα µέλη του Επιµελητηρίου, µε στόχο την 
εµπέδωση της διαφάνειας στη λειτουργία του και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από 
τα όργανα του ΕΤΕΚ.

Αποδοτικότερη λειτουργία της υπηρεσίας του Επιµελητηρίου για άµεση εξυπηρέτηση των 
µελών για επαγγελµατικά και επιστηµονικά θέµατα και απλοποίηση /αναβάθµιση της εξυπη-
ρέτησης των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τα µέλη και τον απλό πολίτη.

Β. Επαγγελµατική κατοχύρωση 

Ως Μηχανικοί αναλάβαµε τις ευθύνες που µας ανέθεσε η πολιτεία: υποχρεωτική επίβλεψη, 
ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια, σεισµική προστασία και αναβάθµιση, πιστοποιήσεις κ.ά. 
Οι αµοιβές µελετών/επιβλέψεων εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξευτελιστικά χαµηλά 
επίπεδα. Το επάγγελµα των µηχανικών έχει ποινικοποιηθεί. ∆εσµευόµαστε να συνεχίσουµε 
να αγωνιζόµαστε:

• Για αναβάθµιση του Μελετητή και του Επιβλέποντα Μηχανικού.
• Για την ορθή ενηµέρωση των νέων Μηχανικών για τις ευθύνες του επαγγέλµατος. 
• Για τη θεσµοθέτηση µηχανισµού καθορισµού και είσπραξης των αµοιβών
 µελετών/επιβλέψεων.
• Για τη µη συρρίκνωση αλλά τη διεύρυνση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων
 των Πολιτικών Μηχανικών.
• Για την κατοχύρωση των ξεχωριστών αναθέσεων µελετών/επιβλέψεων.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017
ώρες 09:00 - 13:00 και 14:00 - 18:00, ως εξής:

Λευκωσία στο οίκηµα του Επιµελητηρίου
Λεµεσό στο ξενοδοχείο Ajax

Λάρνακα στο ξενοδοχείο Sandy Beach
Πάφο στο οίκηµα του Επιµελητηρίου (οδός Σόλωνος 14-16)

Πανίκκος Φλουρής

Γεννήθηκε στην Αµµόχωστο το 1954. Αποφοίτησε το 1972 από το Α’ 
Γυµνάσιο Αµµοχώστου. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Slovak 
Technical Universite στη Μπρατισλάβα Σλοβακίας και απέκτησε το 
1980 τον τίτλο M.Sc στο Bulding Construction. Με την επιστροφή του 
στην Κύπρο, από τον Οκτώβριο του 1980 είναι αυτοεργοδοτούµενος 
µε δικό του Μελετητικό Γραφείο. Από το 1981, ήταν ενεργό Μέλος 
του ΣΠΜΑΚ, τον οποίο υπηρέτησε συνεχώς σε διάφορες θέσεις στο 
Επαρχιακό Τµήµα Λάρνακας - Αµµοχώστου και στο Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Με τη συνένωση 
των Συλλόγων, είναι ενεργό Μέλος του ΣΠΟΛΜΗΚ µε συνεχή παρουσία στο Επαρχιακό Τµήµα Λάρνα-
κας - Αµµοχώστου και στο Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως Εκπρόσωπος του Επαρχιακού Τµήµατος. 
Είναι Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού του Συλλόγου. Είναι Μέλος της Επαρχιακής 
Επιτροπής Λάρνακας - Αµµοχώστου του ΕΤΕΚ. Είναι παντρεµένος και πατέρας δυο παιδιών.

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

Η Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα γεννήθηκε στη Λεµεσό. Είναι διπλωµατού-
χος Πολιτικός Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε µεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέµατα 
επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας από το Πανεπιστήµιο “Aston 
University” και µεταπτυχιακό τίτλο “Master in Public Sector 
Management”. Μέχρι το 1993 ασχολήθηκε µε την εκπόνηση στατικών 
µελετών, καθώς και οικοδοµικά, θαλάσσια έργα και έργα οδοποιίας. 
Από το 1993, κατέχει θέση Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας στο Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας 
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι Συντονίστρια του Κλάδου 
Κατασκευών από το 2011 και του Κλάδου Μεταποίησης και Κατασκευών από το 2013. Συµµετείχε 
σε ∆ιεθνή Συνέδρια για θέµατα Επαγγελµατικής Ασφάλειας και Υγείας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 
καθώς και σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Κράτη µέλη της ΕΕ. ∆ιοργάνωσε εκπαιδευτικά προγράµµατα 
και διεθνή συνέδρια στην Κύπρο. Είναι Μέλος του ΕΤΕΚ και συµµετείχε στην Επιτροπή Ασφάλειας και 
Υγείας. Συµµετείχε στο Επαρχιακό Συµβούλιο Λευκωσίας-Κερύνειας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανι-
κών Κύπρου από τις θέσεις του Αντιπροέδρου και Προέδρου και σήµερα είναι Α΄ Αντιπρόεδρος του 
Κεντρικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εκπροσωπεί την Κύπρο σε Τεχνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Προτύπων και σε Οµάδες Εργασίας της Συµβουλευτικής Επιτροπής Επαγγελµατικής 
Ασφάλειας και Υγείας της ΕΕ. Εκπροσώπησε την Κύπρο σε οµάδα αξιολόγησης υπηρεσιών επιθεώρη-
σης κρατών µελών της ΕΕ.

υποψήφιοι ΣΠΟΛΜΗΚ
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Ανδρέας Θεοδότου

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1978. Αποφοίτησε το 2003 από το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, αποκτώντας Πτυχίο και 
Μεταπτυχιακό στην Πολιτική Μηχανική. Εργάστηκε αρχικά ως Τεχνικός 
∆ιευθυντής σε εταιρεία µεταλλικών κατασκευών. Από το 2010 
διατηρεί ιδιωτικό τεχνικό γραφείο ως Σύµβουλος Πολιτικός Μηχανι-
κός, παρέχοντας υπηρεσίες στατικών/αντισεισµικών µελετών, µελετών 
ενισχύσεως υφιστάµενων κατασκευών, επίβλεψης και διαχείρισης 
έργων. Εκλέγεται πρώτη φορά στο Γενικό Συµβούλιο του ΕΤΕΚ το 2014. Είναι Γενικός Γραµµατέας στο 
Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ), τον οποίο υπηρετεί ανελλιπώς από το 2007 σε 
διάφορες θέσεις στο Επαρχιακό Τµήµα Λευκωσίας-Κερύνειας και το Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
Παράλληλα εκπροσωπεί το ΣΠΟΛΜΗΚ στην Εθνική Επιτροπή της FEANI Κύπρου, τη Μικτή Επιτροπή 
∆οµικών Συµβολαίων Κύπρου (ΜΕ∆ΣΚ), ενώ είναι και Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΠΜΑΚ. 
Είναι συντονιστής σε διάφορες επιτροπές του ΣΠΟΛΜΗΚ, ενώ έχει διατελέσει συντονιστής σύνταξης 
του περιοδικού του Συλλόγου. Τα τελευταία 5 χρόνια είναι ο υπεύθυνος διοργάνωσης των εκπαιδευτι-
κών προγραµµάτων του ΣΠΟΛΜΗΚ. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής «Βιώσιµες Μεταφορές, Κυκλοφο-
ριακό και Οδική Ασφάλεια», Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ 
και εκπρόσωπός του στο Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Υπήρξε Μέλος της επιτροπής ετοιµασίας των 
Εθνικών Προσαρτηµάτων των Ευρωκωδίκων, ενώ τώρα εκπροσωπεί το ΕΤΕΚ και το ΣΠΟΛΜΗΚ σε 
διάφορες επιτροπές του Κυπριακού Οργανισµού Τυποποίησης (CYS).

Βαρνάβας Λάµπρου

Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός µε BEng (UMIST, Μάντσεστερ, HB), 
MSc (SUNY, Μπάφαλο, ΗΠΑ) και LLM στο ∆ίκαιο των Κατασκευαστι-
κών Συµβάσεων & στη ∆ιαιτησία (RGU, Άµπερντην, ΗΒ). Κατέχει τη 
θέση του ∆ιευθυντή Συµβατικών Υποθέσεων στην εταιρεία Cybarco, 
για την παρακολούθηση της οικονοµικής και συµβατικής εφαρµογής 
των Συµβολαίων. Από το 1998 - 2008 εργάστηκε ως Επιστηµονικός 
Λειτουργός στο ΕΤΕΚ, µε ευθύνες στην άσκηση επαγγέλµατος του 
Μηχανικού και στο επιστηµονικό έργο. Είναι εκπαιδευτής στα Οικοδοµικά Συµβόλαια στο ΕΤΕΚ, 
συµµετέχει σε επιτροπή της ΟΣΕΟΚ για την αναθεώρηση των Οικοδοµικών Συµβολαίων και στην 
επιτροπή του ΣΠΟΛΜΗΚ για τη µετάφραση των Συµβολαίων FIDIC. Γνωρίζει πολύ καλά τους Νόµους 
περί Πολεοδοµίας, περί Οδών και Οικοδοµών, περί Ασφαλείας και Υγείας, καθώς και άλλους 
Νόµους της κατασκευαστικής βιοµηχανίας. Από το 1997, είναι ενεργό Μέλος του ΣΠΟΛΜΗΚ, τον 
οποίο υπηρέτησε ως Γενικός Γραµµατέας (2011–2015). Είναι Μέλος του Γενικού Συµβουλίου ΕΤΕΚ 
(2014-2017) και πλήρες Μέλος του Chartered Institute of Arbitrators και του Society of Construction 
Law. Κατοικεί στο Στρόβολο και έχει την καταγωγή του από την Έγκωµη Λευκωσίας, την Πάφο και το 
κατεχόµενο Παλαίκυθρο. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στα ΛΟΚ, είναι παντρεµένος µε την 
Ασπασία Λυσιώτου, Εκτιµήτρια Ακινήτων και έχει δύο παιδιά, τη Νεφέλη 19 και το Φώτη 16 ετών.

Αντώνης Γιαπάνης 

Γεννήθηκε το 1982 στη Λεµεσό όπου και  κατοικεί, µε καταγωγή 
πατέρα από την Κυθραία και µητέρας από το Ριζοκάρπασο. Είναι 
διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου, µε κατεύθυνση ∆οµοστατικού Μηχανικού, όπου αποφοίτησε το 
2006 και στη συνέχεια το 2007, ακολούθησε Μεταπτυχιακές 
σπουδές στο University of Sheffield, όπου απέκτησε τον τίτλο MSc in 
Steel Construction. Από το 2007 µέχρι το 2016, εργάστηκε στον 
ιδιωτικό τοµέα σε γραφεία Συµβούλων Μηχανικών στη Λεµεσό και Λευκωσία ως µελετητής και επιβλέ-
πων µηχανικός σε δηµόσια και ιδιωτικά Έργα. Από το 2017 διατηρεί ιδιωτικό τεχνικό γραφείο ως 
Σύµβουλος Πολιτικός Μηχανικός. Στην καριέρα του έχει ασχοληθεί µε ένα ευρύ φάσµα µελετών που 
περιλαµβάνει εµπορικά πολυώροφα κτήρια, πολυώροφους χώρους στάθµευσης, ξενοδοχειακές 
µονάδες, αντισεισµικές ενισχύσεις κτηρίων, γεφυροποιία, γεωτεχνικό σχεδιασµό, κτήρια φέρουσας 
τοιχοποιίας, έργα υποδοµών, κ.α. Είναι Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, τον οποίο 
υπηρετεί συνεχώς από το 2007 ως Μέλος και Ταµίας του Επαρχιακού Τµήµατος Λεµεσού και Αντιπρό-
σωπος της Λεµεσού στο Κεντρικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Είναι παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών.

Στέλιος Αχνιώτης 

Ο Στέλιος Αχνιώτης κατάγεται από το Καλό Χωριό Σολέας. Αποφοίτη-
σε από το Γυµνάσιο Πεδουλά (1976). Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (1984).  Μετά από 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο του Manchester – UMIST 
(ΗΒ), απέκτησε τον τίτλο M.Sc in Construction Project Management  
(1996), µε εξειδίκευση στις εναλλακτικές µεθόδους επίλυσης 
διαφορών (ΑDR). Από το Νοέµβριο 1997 εργάζεται στο Πανεπιστήµιο 
Κύπρου και είναι Υπεύθυνος του Τοµέα Κατασκευών και ∆ιεύθυνσης Έργων στις Τεχνικές Υπηρεσίες 
και Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστηµιούπολης. Είναι ιδρυτικό Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανι-
κών Κύπρου, µε πολύχρονη συµµετοχή στο Κ∆Σ.  ∆ιετέλεσε ΓΓ και για τρεις διετίες Πρόεδρος του 
Συλλόγου. ∆ιετέλεσε για σειρά ετών µέλος του Συµβουλίου της Μικτής Επιτροπής ∆οµικών Συµβολαί-
ων Κύπρου (ΜΕ∆ΣΚ). Από το 1999 είναι µέλος του Γενικού Συµβουλίου και της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
του ΕΤΕΚ, όπου, κατά την περίοδο 2005-2011, κατείχε τη θέση του Γενικού Γραµµατέα.  Εκπροσώπη-
σε για σειρά ετών το ΕΤΕΚ στο Παγκύπριο Συµβούλιο Ασφάλειας και Υγείας.  ∆ιετέλεσε Πρόεδρος 
του ΕΤΕΚ για τις τριετίες 2011-2014 και 2014-2017. Είναι Πρόεδρος του Κυπριακού Τµήµατος της 
FEANI (Οµοσπονδία Ευρωπαίων Μηχανικών). Είναι Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Εταιρείας Εδαφοµη-
χανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής από το 2016. Για τη διετία 2016-2018, εξελέγη Μέλος της 
Ελεγκτικής Επιτροπής του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Τεχνικών Επιµελητηρίων (ECEC). Είναι εγγεγραµµέ-
νος πραγµατογνώµων και διαιτητής στο ΕΤΕΚ. Είναι πατέρας δύο παιδιών.

Μύρια Λοιζίδη Παπαναστασίου 

Γεννήθηκε στην Πάφο στις 3 Μαΐου 1973. Είναι παντρεµένη µε τον 
Ιατρό Βαρνάβα Παπαναστασίου και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, το 
Μιχάλη και την Έλενα. Σπούδασε Πολιτική Μηχανική στο Τµήµα 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών και απέκτησε 
Μεταπτυχιακούς τίτλους στην Πολιτική Μηχανική (Τοµέα Αντισεισµικό 
Σχεδιασµό Κατασκευών) και στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Άρθρα της µε θέµα 
«Μεταρρύθµιση στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Policy 
Paper προς το Υπουργικό Συµβούλιο της Κύπρου για τη «∆ηµιουργία Καζίνου στην Κύπρο»,  έχουν 
δηµοσιευτεί στην Ελλάδα στην από εικοσαετίας έκδοση «Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Εργάστηκε στο ΤΑΣ (Τµήµα Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων- 
Σεισµός Αιγίου) στην Ελλάδα  από το 1996-1997, στον Ιδιωτικό Τοµέα από το 1997-2000, στο ∆ήµο 
Πάφου µε διετές Συµβόλαιο και µε απόσπαση στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων από το 2000-2002 για 
Πολεοδοµικά Έργα και στον ∆ήµο Πέγειας ως Εκτελεστικός Μηχανικός από το 2002 µέχρι σήµερα. 
Είναι Μέλος του ΕΤΕΚ από το 1997 και Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου από το 
1999. ∆ιετέλεσε εξελεγµένο Μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου Επαρχιακό Τµήµα 
Πάφου από το 2003, για 14 συνεχόµενα έτη και κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου Α’ για την 
περίοδο 2015-2017. Συµµετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα όπως το FUPOL (Future Policy 
Modeling), EUFIN, SEED και ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων. Είναι ενεργό Μέλος σε Φιλανθρωπικά 
Σωµατεία.

Κλεόπας Παπανικολάου

Ο Κλεόπας Παπανικολάου κατάγεται από την Πάφο. Αποφοίτησε από 
το Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ στη Πάφο, το 1990 και στη συνέχεια 
υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος ανθυπολοχαγός. 
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
από όπου αποφοίτησε το 1997. Από το 1997 έως το 2001, εργάστη-
κε στο µελετητικό γραφείο του καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου κ. Κωνσταντίνου Σπυράκου στην Αθήνα. Από το 2001 
εώς σήµερα, δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελµατίας µε εξειδίκευση στον τοµέα επισκευών 
και αντισεισµικών ενισχύσεων κατασκευών. ∆ιετέλεσε Μέλος του Επαρχιακού Συµβούλιου Πάφου, του 
Συλλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, από το 2005 έως το 2015, οπότε και εξελέγη µέλος του 
Κεντρικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Αρτέµιος Παπαχρυσοστόµου

Γεννήθηκε στην Αθηαίνου το 1958. Το 1976 αποφοίτησε, µε άριστα, 
από το Παγκύπριο Γυµνάσιο. Υπηρέτησε 26µηνη θητεία στην Εθνική 
Φρουρά. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλονίκης (1978-1983) αποκτώντας τον τίτλο του ∆ιπλω-
µατούχου Πολιτικού Μηχανικού µε βαθµό 8/10 και από τότε διατηρεί 
Τεχνικό Γραφείο Αρχιτεκτονικών και Στατικών Μελετών. Το 2005-2007 
µετά από παράκληση της παροικίας µας στο Λονδίνο µελέτησε (αρχιτε-
κτονικά και στατικά) την εκκλησία του Αγίου Παντελεήµονα στο Harrow του Β∆ Λονδίνου η οποία και 
κατασκευάστηκε. Το 2007- 2010 εργάστηκε, ως ∆ιευθυντής Έργου, στα έργα που ανέλαβε η 
Εκκλησία της Κύπρου στο νοµό Ηλείας, στην Πελοπόννησο, µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. 
Οικοδοµήθηκαν εξ αρχής, η εκκλησία της Αγίας Κυριακής στη Μιράκα Ολυµπίας και ο  βρεφονηπια-
κός σταθµός στη Καράτουλα του ∆ήµου Ωλένης. Επίσης, επισκευάστηκε ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου 
Χρυσοχωρίου και το «Σχολείο» αυτού στο ∆ήµο Ζαχάρως. Είναι µέλος του ΣΠΟΛΜΗΚ του ΕΤΕΚ και 
του ΤΕΕ (Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος). Είναι παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών.

Γιάννος Πουµπουρής 

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1985. Αποφοίτησε από το ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης το 2011, αποκτώντας το Πτυχίο Πολιτικού 
Μηχανικού. Ακολούθως, το 2012-2014, παρακολούθησε το Μεταπτυ-
χιακό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Νεάπολης Πάφου στη ∆ιαχείριση 
Έργων. Εργάστηκε ως µηχανικός εργοταξίου, υπεύθυνος ασφάλειας 
και υγείας και υπεύθυνος στο τµήµα προσφορών σε εργοληπτικές 
εταιρείες. Στη συνέχεια εργάστηκε µε αγορά υπηρεσιών Πολιτικού 
Μηχανικού σε ∆ηµοτική Αρχή, όπου είχε τα καθήκοντα του ελέγχου της αυτεπάγγελτης διαδικασίας 
έκδοσης πιστοποιητικών τελικής έγκρισης και τη διαχείριση και παρακολούθηση των έργων και των 
συµβάσεων του ∆ήµου σε κατασκευαστικά έργα. Εργάστηκε επίσης σε Μελετητικό Γραφείο, εκπονώ-
ντας στατικές µελέτες, επίβλεψη, προγραµµατισµό και διαχείριση έργων. Συµµετέχει σε διάφορες 
επιτροπές του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου και από την περίοδο 2015-2017, συµµετέχει 
στο ΣΠΟΛΜΗΚ από τη θέση του Γραµµατέα Ε.Σ Λευκωσίας -Κερύνειας.

Πλάτωνας Στυλιανού

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1971, αποφοίτησε µε Άριστα από το 
Λύκειο Αποστόλου Πέτρου και Παύλου στη Λεµεσό και σπούδασε µε 
υποτροφία στο University of Glamorgan (U.K.). Είναι Πολιτικός Μηχανι-
κός (Chartered Engineer) µε µεταπτυχιακό τίτλο σε θέµατα ∆ιαιτησιών, 
Μέλος του Chartered Institute of Arbitrators (Fellow) και διαπιστευµένος 
∆ιαµεσολαβητής για Εµπορικά θέµατα.∆ιατηρεί γραφείο Συµβούλων 
Πολιτικών Μηχανικών, παρέχοντας, µεταξύ άλλων, υπηρεσίες στατικών 
µελετών, αντισεισµικών ενισχύσεων υφιστάµενων κατασκευών, συντήρησης και αποκατάστασης 
παραδοσιακών κατασκευών και µνηµείων και επιβλέψεων και διαχείρισης έργων. ∆ιετέλεσε Συντονι-
στής/Πρόεδρος της Οµάδας για τη συγγραφή των Κανονισµών ∆ιαιτησίας, ‘‘ETEK Arbitration Rules’’, 
καθώς και µέλος της οµάδας συγγραφής του Κώδικα Ηθικής ∆ιαιτητών ΕΤΕΚ (ETEK Code of Ethics). 
Είναι Γενικός Γραµµατέας του αναµορφωµένου ΣΠΜΑΚ, Μέλος της επιτροπής ΜΕ∆ΣΚ για τα οικοδοµι-
κά συµβόλαια και µέλος της επιτροπής µετάφρασης των συµβολαίων FIDIC. Είναι πλήρες Μέλος σε 
αρκετές επαγγελµατικές οργανώσεις του εξωτερικού: The Institution of Civil Engineers - (ICE) U.K. 
(MICE), Engineering Council U.K. (Chartered Engineer), Concrete Society (MCS), FEANI Association 
(Eur. Ing.), Society of Earthquake Engineering and Civil Engineering Dynamics (SECED). Είναι εκλεγµέ-
νο Μέλος του Γενικού Συµβουλίου του ΕΤΕΚ. Μέλος του ΣΠΟΛΜΗΚ από το 1996, από το 2013 µε 
2015 και 2015 µε 2017, είναι ο εκλεγµένος Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 
(ΣΠΟΛΜΗΚ).


