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NEOΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΣΑΤΣ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

κ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΦΕΑΣ 
 

Διορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
 
Στη θέση του Προέδρου του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) 
διορίστηκε ο κ. Νίκος Βαφέας, Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Καθηγητής Νίκος Βαφέας διορίστηκε έπειτα από απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2015 και η θητεία του θα είναι τριετής.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αφού συνεχάρη τον 
Καθηγητή Νίκο Βαφέα για το νέο ρόλο που αναλαμβάνει, δήλωσε ότι ο εν λόγω διορισμός 
αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το πόσο μπορεί να προσφέρει στην τοπική κοινωνία η 
εμπειρογνωμοσύνη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Εύχομαι στο 
Καθηγητή Νίκο Βαφέα κάθε επιτυχία στο ομολογουμένως δύσκολο έργο το οποίο αναλαμβάνει, σε 
πολύ κρίσιμη περίοδο για την παιδεία μας. Η επιτυχία στο έργο του, δεν είναι απλά ζητούμενο, αλλά 
έχει καταστεί πλέον αναγκαιότητα.  Ο διορισμός αυτός εκτός από τον ίδιο τον Kαθηγητή τιμά και το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου», σημείωσε ο Πρύτανης.  Ο Πρύτανης εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητά του ότι 
η αμφίδρομη και παραγωγική συνεργασία των δύο οργανισμών θα συνεχιστεί και θα αναβαθμιστεί 
περαιτέρω.  
 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα νέου Προέδρου ΚΥΣΑΤΣ: 
 
Ο Νίκος Βαφέας είναι κάτοχος πτυχίου στη Λογιστική από το Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα (με διάκριση) 

όπου σπούδασε με υποτροφία του Κυπρο-Αμερικανικού Προγράμματος Υποτροφιών (1985-1989). 

Παράλληλα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εξετάσεις εγκεκριμένων λογιστών (CPA) στην πολιτεία της 

Ιντιάνα.  Κατέχει μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον 

(1989-1990) και Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική από το 

Πανεπιστήμιο του Κάνσας (1990-1994). Από το 1994 είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εταιρική διακυβέρνηση 

και ειδικότερα τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων και τις αμοιβές των διευθυντικών 

στελεχών.  Έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικά άρθρα, κάποια από αυτά σε κορυφαία 
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επιστημονικά περιοδικά στη διοίκηση επιχειρήσεων όπως το Journal of Financial Economics, Journal 

of Accounting Research, Academy of Management Journal και Strategic Management Journal.  

 H έρευνά του έχει λάβει πολυάριθμες βιβλιογραφικές αναφορές. Διετέλεσε Πρόεδρος του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.  Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής σε πέντε διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά. 
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