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Tμήμα



Οι πολιτικοί μηχανικοί και μηχανικοί περιβάλλοντος δια-
δραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση και ανά-
πτυξη της σύγχρονης κοινωνίας, στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στη δημόσια υγεία και ασφάλεια. 
Ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντή-
ρηση και τη διαχείριση έργων υποδομής, στο πλαίσιο 
μιας εύρυθμης και περιβαλλοντικά υπεύθυνης ανάπτυ-
ξης. Εκτός από την κατασκευή κτηρίων, στα οποία ζούμε 
και εργαζόμαστε, καθώς επίσης δρόμων και γεφυρών 
που καθημερινά χρησιμοποιούμε, οι πολιτικοί μηχανικοί 
και μηχανικοί περιβάλλοντος προσφέρουν, επίσης, πολύ-
τιμες υπηρεσίες στην κοινωνία, όσον αφορά στην παροχή 
καθαρού νερού και στη διαχείριση αποβλήτων και ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης, με απώτερο στόχο τη βιωσιμότητα 
των πόλεων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 
υγείας των κατοίκων. 

Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, ο συνδυασμός θεμά-
των πολιτικής μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος σε

 ένα τμήμα, θεωρείται ιδιαίτερα εποικοδομητικός, καθώς 
τα περισσότερα αντικείμενα των δύο αυτών τομέων πα-
ρουσιάζουν αλληλοεπικαλύψεις και δημιουργούν συνέρ-
γειες μεταξύ τους για μια βιώσιμη ανάπτυξη και υγιή 
κοινωνία.  

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος (ΠΜΜΠ) παρέχει προγράμματα σπουδών και 
έρευνας υψηλής ποιότητας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Oι φοιτητές σπουδάζουν σε 
ένα δυναμικό χώρο και έχουν την ευκαιρία να συνεργα-
στούν με ερευνητικές ομάδες, που δραστηριοποιούνται 
σε θέματα υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος, συμ-
μετέχοντας ενεργά σε πειράματα σε άρτια εξοπλισμένες 
εργαστηριακές υποδομές. Τα προγράμματα αυτά δίνουν 
έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές, που προετοιμάζουν τους 
φοιτητές για ηγετικούς ρόλους σε έναν τεχνολογικό 
κόσμο που αλλάζει γρήγορα, γεμάτο προκλήσεις αλλά και 
ευκαιρίες.

Eισαγωγή

Τομείς Έρευνας
Η έρευνα στο Τμήμα ΠΜΜΠ επικεντρώνεται στους  
ακόλουθους τομείς: 

  Δομικά Υλικά 
  Κατασκευές και Αντισεισμική Μηχανική 
  Προγραμματισμός και Διεύθυνση Κατασκευαστικών  
Έργων 

  Πολιτική Μηχανική με τη βοήθεια Ηλεκτρονικών  
Υπολογιστών 

  Συστήματα Μεταφορών 
  Γεωτεχνική Μηχανική 
  Γεωμηχανική για θέματα Ενέργειας και Προστασίας  
του Περιβάλλοντος 

  Παράκτια Μηχανική 

  Διαχείριση Αστικών Δικτύων Διανομής Πόσιμου Νερού 
  Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
  Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική 
  Διασπορά Αέριας Ρύπανσης και Ποιότητα Ατμοσφαιρικού 
Αέρα 

  Κλιματική Αλλαγή και Αειφόρος Ανάπτυξη 
  Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων 
  Έλεγχος και Παρακολούθηση Ποιότητας και Επεξεργασία 
Νερών και Υγρών Αποβλήτων 

  Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 

Όλοι οι τομείς έρευνας έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια 
υγεία, την ασφάλεια, τον τουρισμό και την οικονομία. 



Το Τμήμα ΠΜΜΠ προσφέρει Πτυχίο (B.Sc.) Πολιτικού Μη-
χανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα εγγραφής στο Επιστημονικό και Τεχνικό Επι-
μελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), παρέχοντας πλήρη επαγγελ-
ματικά δικαιώματα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήμα-
τος βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit 
Transfer and Accumulation System -ECTS), το οποίο έχει 
υιοθετηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τη διάρ-
κεια των δύο πρώτων ετών, παρέχονται στους φοιτητές 
ισχυρές βάσεις στα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχα-
νική. Κατά το τρίτο έτος, οι φοιτητές διδάσκονται μαθή-
ματα σχεδιασμού. Κατά το τέταρτο έτος,  οι φοιτητές μπο-
ρούν να επιλέξουν από μια ποικιλία μαθημάτων πολιτικής 
μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος, ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντά τους. Το τέταρτο έτος περιλαμβάνει, επίσης, 
τη διπλωματική εργασία ενοποιημένου σχεδιασμού έργου 
πολιτικής μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος. 

Βασικός στόχος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του 
Τμήματος ΠΜΜΠ είναι η παροχή προχωρημένης και εξει-
δικευμένης γνώσης στους φοιτητές για την βελτίωση της 
επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης, της απα-
σχολησιμότητας και της εργασιακής ανταγωνιστικότητάς 
τους. 
Το Τμήμα προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά  
προγράμματα: 

    Μάστερ Πολιτικού Μηχανικού (Μ.Εng.) 
    Μάστερ Μηχανικού Περιβάλλοντος (Μ.Εng.) 
    Μάστερ Επιστήμης Πολιτικού Μηχανικού (M.Sc.) 
    Μάστερ Επιστήμης Μηχανικού Περιβάλλοντος (M.Sc.) 
    Διδακτορικό Πολιτικού Μηχανικού (Ph.D.) 
    Διδακτορικό Μηχανικού Περιβάλλοντος (Ph.D.) 

Συμμετέχει, επίσης, στα διατμηματικά μεταπτυχιακά  
προγράμματα: 

    Μάστερ Επιστήμης Συντήρησης και Αποκατάστασης 
Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων (M.Sc.) 

    Μάστερ Μηχανικής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος 
Σχεδιασμός» (Μ.Εng.) 

    Μάστερ Επιστήμης «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος 
Σχεδιασμός» (Μ.Sc.) 

    Μάστερ στη Μηχανική Πετρελαίων (M.Eng.)

ΠΡΟΠΤΥΧIΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ



ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τόσο ο ιδιωτικός τομέας, όσο και οι δημόσιες και κοινωφελείς υπη-
ρεσίες στην Κύπρο, προσφέρουν ποικίλες επαγγελματικές ευκαιρίες 
για πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος. Οι από-
φοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στο σχεδιασμό, 
στην κατασκευή, στη συντήρηση, στη διαχείριση κτηριακών έργων 
και έργων υποδομής, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη, όπως: 

    Στον ιδιωτικό τομέα και ευρύτερο δημόσιο τομέα ως μελετητές, 
μηχανικοί εργοταξίου, σύμβουλοι μηχανικοί. 

    Σε κρατικά τμήματα και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, των 
υδάτων, της ενέργειας, του ατμοσφαιρικού αέρα και εκπομπών, 
και των αποβλήτων. 

    Σε κρατικά τμήματα και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών, συγκοι-
νωνιών και δημοσίων έργων. 

    Σε δικές τους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
της μελέτης και κατασκευής κτηριακών έργων και έργων υποδο-
μής και περιβαλλοντικών μελετών. 

    Σε πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό (στη διδασκαλία ή/και στην έρευνα). 

    Σε ερευνητικά κέντρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ και  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Το Τμήμα έχει μέχρι σήμερα εξασφαλίσει 
καθαρή χρηματοδότηση πέραν των 10 
εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ανταγωνιστι-
κών ερευνητικών προγραμμάτων από 
εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς χρημα-
τοδότησης, όπως το Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό 
άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιο-
δικά. Ακαδημαϊκοί του Τμήματος είναι συ-
ντάκτες και σύμβουλοι εκδόσεων σε διε-
θνή περιοδικά και αναγνωρισμένα στο 
κλάδο τους επιστημονικά βιβλία, και είναι 
σύμβουλοι σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς.

ERASMUS+
Οι φοιτητές τού Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν για 
ένα ή δύο εξάμηνα σε πανεπιστήμια της Ευρώπης μέσω του Προ-
γράμματος ERASMUS+, στη βάση διατμηματικών συμφωνιών ανταλ-
λαγής φοιτητών που έχει συνάψει το Τμήμα. Οι φοιτητές που συμ-
μετέχουν στο Πρόγραμμα, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία και 
αποζημίωση για τα ταξιδιωτικά τους έξοδα. Παρέχεται, επίσης, η 
δυνατότητα φοίτησης σε άλλα διεθνή πανεπιστήμια σε τρίτες χώρες 
μέσω του Προγράμματος ERASMUS+/INTERNATIONAL MOBILITY, 
καθώς και συμμετοχής σε προγράμματα ανταλλαγής, όπως το Πρό-
γραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών με το Πανεπιστήμιο Texas A&M, το 
Διαπανεπιστημιακό Διδακτορικό Πρόγραμμα με το Τεχνολογικό  
Πανεπιστήμιο του Αϊντχόβεν (TU Eindhoven) και το Ετήσιο Διεθνές 
Διδακτορικό Σχολείο σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Πολυτε-
χνείο της Ζυρίχης (ETH-Zurich) και με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
του Αϊντχόβεν.



Μαρτυρίες Φοιτητών/Αποφοίτων

ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Υποψήφιος Διδάκτορας, 
Απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Από μικρή ηλικία, ήθελα να γίνω πολιτικός μη-
χανικός. Στα δύο χρονιά στο Τμήμα του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, έκτισα δυνατά θεμέλια σε 
γνώσεις μαθηματικών, φυσικής, μηχανικής και 
προγραμματισμού. Με την βοήθεια των καθη-
γητών μου, μπόρεσα να ανακαλύψω και άλλες 
πτυχές του πολιτικού μηχανικού, έκτος από την 
παραδοσιακή. Στο Τμήμα, οι ακαδημαϊκοί είναι 
απόφοιτοι διεθνών αναγνωρισμένων πανεπι-
στημίων και είναι πρόθυμοι να μας εφοδιάσουν 

με τις απαραίτητες γνώσεις για να καταφέρουμε το μέγιστο των ικανοτήτων μας. Τα 
εργαστήρια μας είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα, ώστε μέσω πρακτικής 
εξάσκησης να αποκτήσουμε εμπειρία στην χρήση και εφαρμογή των σύγχρονων ερ-
γαλείων. Πιστεύω ότι οι γνώσεις που συνεχώς κερδίζω θα μου ανοίξουν διάπλατα πόρ-
τες ευκαιρίας για τις μετέπειτα μεταπτυχιακές μου σπουδές και την επαγγελματική 
μου σταδιοδρομία. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Δευτεροετής Φοιτήτρια

Οι προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα ΠΜΜΠ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου αποτέλεσαν το εφαλτήριο για 
την μετέπειτα επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Οι 
ικανότητες που απέκτησα και ιδιαίτερα η καλλιέργεια 
της κριτικής σκέψης με βοήθησαν να επιτύχω ακόμα 
και σε ένα διαφορετικό τομέα όπως αυτό του Quan-
titative Analysis. Παρόλο που το πτυχίο μου ήταν αρ-
κετά διαφορετικό από τους υπόλοιπους φοιτητές του 
μεταπτυχιακού στο Πανεπιστήμιο της Ελβετίας, το μα-
θηματικό υπόβαθρο και η δυνατότητα εκμάθησης  
που απέκτησα στις προπτυχιακές μου σπουδές με 
βοήθησαν να ανταπεξέλθω πλήρως. Τα τελευταία 

δυόμιση χρόνια δουλεύω μεταξύ Ελβετίας και Αγγλίας ως Quantitative Analyst, σε μία 
από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στον τομέα της εμπορίας ενέργειας, 
όπου με μαθηματικά μοντέλα προσπαθούμε να προβλέψουμε την κίνηση των τιμών 
στην αγορά. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι η καλή δουλειά που γίνεται στο Τμήμα 
και, ιδιαίτερα, η εμπειρία και το ερευνητικό έργο των καθηγητών αναγνωρίζεται και 
στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εύρεσης μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος, με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρατήρησα ότι γινόμουν δεκτός σε κάποια από τα 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Θα είμαι πάντα ευγνώμων στους καθηγητές του 
τμήματος για την πολύτιμη βοήθεια τους και τις γνώσεις που απέκτησα κατά την διάρ-
κεια των σπουδών μου. 

ΛΟΥΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Quantitative Analyst at Mercuria Energy Trading. 
Απόφοιτος του Προπτυχιακού προγράμματος. Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Financial 
Engineering από το EPFL University, Ελβετία.

Είμαι απόφοιτος του μεταπτυχιακού και διδακτορικού 
προγράμματος Μηχανικής Περιβάλλοντος του Τμή-
ματος ΠΜΜΠ και πρώην μεταδιδακτορική ερευνήτρια 
του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας 
του Π.Κ. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπου-
δών μου αλλά και της εργασίας μου ως Ειδικός Επι-
στήμονας Έρευνας, είχα την ευκαιρία όχι μόνο να 
παρακολουθήσω μαθήματα και διαλέξεις από αξιό-
λογους καθηγητές, αλλά και να συνεργαστώ με δια-
κεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες από τον 
ακαδημαϊκό και μη ακαδημαϊκό τομέα, από διάφορες 

χώρες του κόσμου, στο πλαίσιο κοινών ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι 
εμπειρίες και οι δεξιότητες που αποκόμισα μέσα από τα 12 χρόνια πορείας στο Π.Κ., 
εμπεριέχουν, μεταξύ άλλων, την εποπτεία προόδου, τον προγραμματισμό, την  οργά-
νωση, τον συντονισμό και την  εκτέλεση ερευνητικών δραστηριοτήτων και έργων, τη 
συγγραφή ποικίλων ερευνητικών προτάσεων, τη λήψη πρωτοβουλιών, την εργασία 
κάτω από πίεση ως μέλος μιας ομάδας, την καλή διαχείριση του χρόνου και την ικανό-
τητα τήρησης αυστηρών προθεσμιών, που με βοήθησαν να είμαι ικανή να ανταπεξέρ-
χομαι και να προσαρμόζομαι στο διαρκώς εξελισσόμενο εργασιακό περιβάλλον. 

Δρ. ΛΗΔΑ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΤΤΟΦΑ, Υγειονομικός Μηχανικός, Τμήμα Αναπτύξεως 
Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Απόφοιτη 
του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Προγράμματος. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί το ίδρυμα της επι-
λογής μου για συνέχιση των σπουδών μου, μετά από 
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ευρω-
παϊκά πανεπιστήμια σε Ελλάδα και Ισπανία. Το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος με έχει εφοδιάσει με ένα σταθερό υπόβαθρο, 
τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό, σε όλα τα θεμε-
λιώδη πεδία του τομέα της έρευνας της επιστήμης 
των υλικών. Στα πλαίσια των σπουδών μου, η θεωρία 
μετουσιώνεται σε πράξη και γίνεται εφικτός ο σχε-
διασμός και η παραγωγή νέων και βελτιωμένων υλι-

κών στα εξειδικευμένα εργαστήρια, με τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό που 
διαθέτουν. Η επιστημοσύνη των διδασκόντων, όπως επίσης και η ανοικτή επικοινωνία 
με τους επιβλέποντες ακαδημαϊκούς και συνεργάτες, αντανακλώνται στην ποιότητα 
της έρευνας που παράγεται, με δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά 
υψηλού κύρους, και αποτελούν εγγύηση για μια πετυχημένη ακαδημαϊκή πορεία. 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
http://ucy.ac.cy/cee/el

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Καλλιπόλεως 75, ΤΚ 20537, 1678, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 

Τηλέφωνο: +357 22892200, 22892249, Τηλεομοιότυπο: +357 22895080 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cee@ucy.ac.cy 

Σεπτέμβριος 2020

Η φοίτησή μου στο Τμήμα ΠΜΜΠ με βοήθησε να  
εξασφαλίσω τις θεμελιώδεις αρχές της μηχανικής και 
να επεκτείνω τις σπουδές μου σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
στο Imperial College London. Τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια, εργάζομαι ως πολιτικός μηχανικός στην ομάδα 
εξειδικευμένης τεχνολογίας και έρευνας της Arup  
στο Λονδίνο. Ο τομέας ενασχόλησής μου αφορά την 
αξιολόγηση και ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων σε  
διάφορες χώρες που παρουσιάζουν υψηλή σεισμική 
επικινδυνότητα. Το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπι-

στημίου Κύπρου μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια, για να μπορώ να εξελίσσομαι σε 
ένα σύγχρονο κόσμο με τις αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες και τις προκλήσεις της 
αειφόρου ανάπτυξης. Οι γερές βάσεις των προπτυχιακών μου χρόνων καθόρισαν την 
καριέρα μου. Συγχρόνως, το Τμήμα και οι καθηγητές του ήταν πάντα διαθέσιμοι και 
πρόθυμοι να με συμβουλεύσουν, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, όσο και μετά 
την ολοκλήρωσή τους. Τους είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη στήριξη αυτή.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δομικός Μηχανικός, Ειδική Τεχνολογία & Έρευνα, 
Προηγμένη Ψηφιακή Μηχανική, Κατασκευαστική Εταιρεία Arup, Ηνωμένο Βασίλειο. 
Απόφοιτη του Προπτυχιακού Προγράμματος. Απόφοιτη του Μεταπτυχιακού  
Αντισεισμικής Μηχανικής, Imperial College London.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτέλεσε εξαρχής το ίδρυμα 
της επιλογής μου, τόσο για τις προπτυχιακές όσο και 
για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Το προπτυχιακό 
μου παρείχε γερά θεμέλια και γνώσεις, στα οποία 
έκτισα τη μελλοντική μου πορεία ως μηχανικός.  Πέραν 
από τις βασικές γνώσεις, το πρόγραμμα και οι ακαδη-
μαϊκοί μας βοήθησαν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, 
στην ανάληψη ευθυνών, καθώς και στην εύρεση τρό-
πων επίλυσης απλών αλλά και σύνθετων προβλημάτων, 
μέσα από την ομαδικότητα και τη συνεργασία.  Μου πα-

ρείχε τα εφόδια ώστε να βγω στην αγορά εργασίας, έχοντας διαμορφώσει ένα χαρα-
κτήρα επαγγελματία με ευθύνη και συνείδηση. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια του 
μεταπτυχιακού μου στη Μηχανική Περιβάλλοντος, είχα την ευκαιρία να εργαστώ ως 
βοηθός διδασκαλίας και ως νέα ερευνήτρια σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Το 
μεταπτυχιακό μου πρόσφερε μια απαράμιλλη εμπειρία, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και 
σε ερευνητικό επίπεδο. Στη συνέχεια, εργάστηκα για ένα διάστημα στον ιδιωτικό τομέα 
στον κλάδο των μελετών και σε μικρά εργοτάξια κατοικιών και πολυκατοικιών. Παράλ-
ληλα, επέλεξα να παρακολουθήσω και το πρόγραμμα ΜΒΑ, το οποίο ενίσχυσε τις γνώ-
σεις και ικανότητές μου. Τα τελευταία χρόνια, εργάζομαι στην Υπηρεσία Διαχείρισης 
Περιουσίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τεχνικός Πολιτικής Μηχανικής, Τεχνολογικό  
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Απόφοιτη του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού  
Προγράμματος. Απόφοιτη του Επαγγελματικού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι σπουδές μου στο Τμήμα ΠΜΜΠ αποτελούν ένα ξε-
χωριστό κεφάλαιο στη ζωή μου. Είχα τη χαρά να ζήσω 
την αναπτυξιακή πορεία που ακολούθησε το Τμήμα, 
από το πρώτο έτος που δέχθηκε προπτυχιακούς φοι-
τητές το 2003, και αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφάνια και 
ικανοποίηση για τη διαρκή επίτευξη υψηλών ακαδη-
μαϊκών επιδόσεων, τόσο στην έρευνα όσο και στη δι-
δασκαλία. Μέσα από το απαιτητικό προπτυχιακό 
πρόγραμμα του Τμήματος, είχα την ευκαιρία να 
εμπλουτίσω τις γνώσεις μου σε θέματα πολιτικής και 

περιβαλλοντικής μηχανικής, αλλά και να αναπτύξω δεξιότητες που με βοήθησαν τόσο 
στη συνέχιση των σπουδών μου όσο και στον εργασιακό τομέα. Στο πλαίσιο παρακο-
λούθησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος, είχα τη χαρά να συνερ-
γαστώ με εξαιρετικούς καθηγητές/μέντορες και συναδέλφους που αφήνουν το 
αποτύπωμά τους στην επιστήμη, όπως το άφησαν και στη ζωή μου. Επωφελήθηκα τόσο 
από το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας του Τμήματος, όσο και από τις διαλέξεις 
και σεμινάρια από αξιόλογους καθηγητές. Ταυτόχρονα, είχα την ευκαιρία να συμμετέχω 
σε αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, να παρακολουθήσω και να παρουσιάσω τα 
ερευνητικά μου αποτελέσματα σε διεθνή και παγκόσμια συνέδρια και, σε κάθε περί-
πτωση, να αναπτύξω ερευνητικές και αναλυτικές δεξιότητες που σχετίζονται με την πο-
λιτική μηχανική, καθώς επίσης επαγγελματικές και επικοινωνιακές ικανότητες που 
σχετίζονται με το επάγγελμα του μηχανικού. 

Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ, Εκτελεστικός Μηχανικός, Τμήμα Δημοσίων 
Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Απόφοιτος του Προπτυχιακού, 
Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Προγράμματος. 


