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Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Κύπρου 
διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του 
στις 12 Αυγούστου 1989, με Πρόεδρο την κ. Νέλλη Τσουγιοπούλου. 

Ακολούθως, συστάθηκε η Προσωρινή Σύγκλητος συστάθηκε σε 
συνεδρία του Συμβουλίου Προσωρινών Κοσμητόρων στις 29 Σε-
πτεμβρίου 1993. Πρόεδρος της Προσωρινής Συγκλήτου εξελέγη ο 
Α. Σπανός χωρίς ανθυποψήφιο. Για τη θέση του Αντιπροέδρου προ-
τάθηκαν οι Ν. Παπαμιχαήλ και ο Π. Ραζής από τους οποίους εξελέγη 
ο Ν. Παπαμιχαήλ, και Γραμματέας προτάθηκε 
ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Ν. 
Βάκης, ο οποίος εξελέγη ομόφωνα. 

Οι πρώτες Πρυτανικές εκλογές, διεξήχθη-
καν την 7η Δεκεμβρίου 1994, από την Προ-
σωρινή Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο την 
Καθηγήτρια Νέλλη Τσουγιοπούλου. Υποψή-
φιοι για το αξίωμα του Πρύτανη ήταν οι, Άρης 
Σπανός και Μιλτιάδης Χαχολιάδης από τους 
οποίους εξελέγη ο Μιλτιάδης Χαχολιάδης. Για 
το αξίωμα του Αντιπρύτανη υποψήφιος ήταν 
ο Νίκος Παπαμιχαήλ και εξελέγη.

Στις Πρυτανικές Εκλογές της 18ης Οκτωβρί-
ου 1998, για το αξίωμα του Πρύτανη υποψήφι-
οι ήταν οι, Νίκος Παπαμιχαήλ και Άρης Σπανός 
από τους οποίους εξελέγη ο Νίκος Παπαμιχαήλ. Για το αξίωμα του 
Αντιπρύτανη υποψήφιος ήταν ο Ανδρέας Δημητρίου και εξελέγη. 

Στις Πρυτανικές Εκλογές της 14ης Οκτωβρίου 2002, για το αξίω-
μα του Πρύτανη υποψήφιοι ήταν οι, Ανδρέας Δημητρίου και Σταύ-
ρος Ζένιος από τους οποίους εξελέγη ο Σταύρος Ζένιος. 

Για το αξίωμα του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων υπο-
ψήφιοι ήταν οι, Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού και Χρίστος Σχίζας 
από τους οποίους εξελέγη η Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού. Για το 
αξίωμα του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοί-
κησης υποψήφιοι ήταν οι, Χρίστος Σχίζας και Γεώργιος Φιλίππου 
από τους οποίους εξελέγη ο Χρίστος Σχίζας.

Οι επόμενες Πρυτανικές εκλογές διεξήχθηκαν την 1η Νοεμβρίου 

2006, με υποψήφιους για το αξίωμα του Πρύτανη τους, Σταύρο Α. 
Ζένιο, Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού και Χρίστο Ν. Σχίζα, από τους 
οποίους Πρύτανης εξελέγη ο Σταύρος Α. Ζένιος. Για το αξίωμα του 
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων υποψήφιοι ήταν οι, Αθανά-
σιος Γαγάτσης, Χάρης Ρ. Θεοχάρης και Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
από τους οποίους εξελέγη ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Για το αξί-
ωμα του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκη-
σης υποψήφιος ήταν ο Αντώνης Κ. Κάκας, και εξελέγη.

Στις Πρυτανικές εκλογές της 10ης Νοεμβρί-
ου 2010, υποψήφιοι για το αξίωμα του Πρύτα-
νη ήταν οι, Χρίστος Σχίζας, Λένος Τριγιώργης, 
Κωνσταντίνος Χρίστου, και Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης, από τους οποίους Πρύτανης 
εξελέγη ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Για το 
αξίωμα του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων υποψήφιοι ήταν οι, Παντελής Βου-
τουρής, Αθανάσιος Γαγάτσης, Παρασκευάς 
Ευρυπίδου και Γιάννης Η. Ιωάννου από τους 
οποίους Α.Α.Υ εξελέγη ο Αθανάσιος Γαγά-
τσης. Για το αξίωμα του Αντιπρύτανη Διεθνών 
Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης υποψή-
φιοι ήταν οι, Αντώνης Κ. Κάκας και ο Μάριος 
Μαυρονικόλας από τους οποίους εξελέγη ο 

Μάριος Μαυρονικόλας. 
Οι 6η κατά σειρά εκλογική αναμέτρηση από την ίδρυση του 

Πανεπιστημίου Κύπρου θα διεξαχθεί στις 12 Νοεμβρίου 2014 με 
υποψηφίους τους εξής:

Για τη θέση του Πρύτανη υποψήφιος είναι ο Καθηγητής Κων-
σταντίνος Χριστοφίδης.

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων υποψή-
φιος είναι ο Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης

Για τη θέση του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών 
και Διοίκησης υποψήφιοι είναι οι, Μάριος Μαυρονικόλας και Κώ-
στας Κωνσταντίνου. 

Οι γραπτές δηλώσεις των υποψηφίων ακολουθούν. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Προσωρινή Διοικούσα και Πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τελετή μεταβίβασης εξουσίας των Πρυτανικών Αρχών, 
13 Ιανουαρίου 2011

Πρυτανικές Εκλογές,
25 Οκτωβρίου 2006

Νέλλη Τσουγιοπούλου
1930-2005
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Καλά τα καταφέραμε ως εδώ,  
μπορούμε, όμως, και καλύτερα!

Υποψήφιος Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Τμήμα Φυσικής

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές

«Η φαντασία είναι η αρχή της δημιουργίας. Φαντάζεσαι αυτό που 
επιθυμείς, θέλεις αυτό που φαντάζεσαι και στο τέλος δημιουργείς 
αυτό που θέλεις.» George Bernard Shaw

Την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014, κατέθεσα την υποψηφιότη-
τά μου για τη θέση του Πρύτανη, διεκδικώντας για τρίτη φορά μια 
θέση στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου μας. 

H τελευταία τετραετία ήταν η πιο κρίσιμη στην ιστορία του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, καθώς η οικονομική κρίση που διέρχεται η 
χώρα έχει επιφέρει τεράστιες μειώσεις στον προϋπολογισμό του 
ΠΚ, που προσεγγίζουν το 33%, με πάγωμα νευραλγικών διαδικασι-
ών της ακαδημαϊκής λειτουργίας, με περικοπές μισθών και με κιν-
δύνους ακύρωσης του αναπτυξιακού μας 
προγράμματος. 

Ευτυχώς, κατορθώσαμε να αποφύγου-
με το κούρεμα των καταθέσεών μας. Δυ-
στυχώς, όμως, δεν καταφέραμε να σταμα-
τήσουμε το προηγούμενο Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου από το να «χαρίσει» στο 
κράτος τα 11.2 εκατ. ευρώ από τα ίδια έσο-
δά μας. Ήταν μια απερίσκεπτη ενέργεια η 
οποία, με το ένδυμα της φιλοπατρίας που 
κάλυπτε πολιτικές σκοπιμότητες, ζημίωσε 
το Πανεπιστήμιο. 

Μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες 
που περάσαμε, αντέξαμε! Ήταν οι δυσκο-
λότερες ημέρες της θητείας μου. Θα ήθελα 
να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για 
την κατανόηση, την υπομονή και την καλή 
θέληση που επιδείξατε. Μέσα στην οδυνηρή κρίση, συνεχίσαμε το 
αναπτυξιακό μας σχέδιο φέρνοντας τη Βιβλιοθήκη, ένα όνειρο γε-
νεών Κυπρίων, ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωσή της. Πρόκειται για 
ένα μοναδικό έργο πνοής που βάζει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό 
χάρτη των βιβλιοθηκών και της κοινωνίας της γνώσης. 

Ολοκληρώσαμε το 1ο φωτοβολταϊκό πάρκο μας και ετοιμάζου-
με τα αρχιτεκτονικά σχέδια για πολλά νέα κτίρια. Σύντομα, θα τοπο-
θετήσουμε το θεμέλιο λίθο της Πολυτεχνικής Σχολής. Η ανέγερση 
του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στη Νεκρή Ζώνη πρόκειται 
να ξεκινήσει σύντομα. Μεταφέραμε αρκετά Τμήματα στην Πανε-
πιστημιούπολη και δημιουργήσαμε νέα εργαστήρια. Ιδρύσαμε νέα 
Τμήματα, νέες ερευνητικές μονάδες, νέα προγράμματα σπουδών. 
Ιδρύσαμε τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Θέσαμε σε λειτουρ-
γία την Ιατρική Σχολή, η οποία έχει δώσει μια νέα διάσταση στο 
ακαδημαϊκό μας ίδρυμα. Ταυτόχρονα, προβήκαμε σε σημαντικές 
περικοπές που μας δυσκόλεψαν, αλλά εκλογίκευσαν τη λειτουρ-
γία μας. Μόνο από τις πληρωμές ενοικίων την τρέχουσα τετραετία 

εξοικονομήσαμε 530.000 ευρώ ετησίως από το 2011. 
Δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη ίσως προοπτική για την απο-

περάτωση του έργου της Πανεπιστημιούπολης, με τη διαπραγμά-
τευση δανείου ύψους 170 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, που, σε συνδυασμό με τα 80 εκατ. ευρώ από δικά μας 
έσοδα, δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες που θα μας επιτρέψουν 
να μετατρέψουμε την Πανεπιστημιούπολη σε ένα τεράστιο εργο-
τάξιο! 

Η συμβολή του διοικητικού προσωπικού σε αυτή την προσπά-
θεια υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Ωστόσο διαφάνηκε ότι, η περαι-
τέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου χρειάζεται οργανωτικές-διοι-
κητικές τομές. Έχουμε ικανούς ανθρώπους παντού, αλλά πρέπει να 
τους αξιοποιήσουμε καλύτερα. Θα προχωρήσουμε, λοιπόν, στην 
αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και στην ενδυνάμωση μιας νέας 

Υπηρεσίας Έρευνας. 
Συγκεντρώσαμε τα περισσότερα χρήμα-

τα από δωρεές σε όλη την ιστορία του Πα-
νεπιστημίου. Καταφέραμε, επίσης, να έχου-
με διαχρονικά το πιο εύρωστο Σωματείο 
Ευημερίας Φοιτητών, χάρη στη βοήθεια 
σημαντικών φίλων του Πανεπιστημίου. 

Η ερευνητική μας προσπάθεια έχει 
πάρει νέες διαστάσεις και ο αριθμός των 
συναδέλφων από όλες τις Σχολές που συμ-
μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα αυ-
ξάνεται συνεχώς. 

Υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν 
το Πανεπιστήμιο. Είμαι βέβαιος ότι οι δια-
πραγματεύσεις με την Πολιτεία θα ολοκλη-
ρωθούν σύντομα και τα πιο κάτω θέματα 
θα επιλυθούν: 

•	 Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
•	 Το Συνταξιοδοτικό.
•	 Οι προαγωγές του διοικητικού προσωπικού.
•	 Το Ταμείο Προνοίας για τους συναδέλφους που προσελήφθη-

σαν στο Πανεπιστήμιο μετά την 1η Οκτώβριου 2011.
•	 Το Ταμείο Αλληλεγγύης.
•	 Τα προπτυχιακά προγράμματα σε ξένες γλώσσες.
•	 Η διά βίου μάθηση σε ενήλικες επαγγελματίες.
•	 Τα προγράμματα για σπουδές εξ’ αποστάσεως.
•	 Η αλλαγή του νόμου για την επιχειρηματικότητα· το δικαίωμά, 

δηλαδή, του Πανεπιστημίου και των πανεπιστημιακών να ιδρύ-
ουν εταιρείες.

•	 Η μετατροπή μεγάλου μέρους της Σχολής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην αγγλική γλώσσα.

•	 Η εισδοχή φοιτητών από τα ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου. 
•	 Τα τέσσερα μαθήματα στην αγγλική γλώσσα για τους φοιτητές 

που έρχονται μέσω του προγράμματος Erasmus αλλά, και για 
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τους φοιτητές του Πανεπιστημίου.
•	 Τα νέα βήματα που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της 

διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου, όπως η διεύρυνση διεθνών 
συνεργασιών, η μεγιστοποίηση της διεθνοποίησης του Πανεπι-
στημίου μέσω διεθνών ερευνητικών δραστηριοτήτων και η ενί-
σχυση της διεθνούς απήχησής του, όπως αντικατοπτρίζεται σε 
διεθνείς κατατάξεις.

•	  Η προέκταση των Εβραϊκών Σπουδών. 
•	 Το παράθυρο που θα ανοιχθεί σύντομα για τις Μεσανατολικές 

σπουδές στο Πανεπιστήμιό μας. 
Την επόμενη τετραετία, θα εργαστώ μεθοδικά για τον εκσυγ-

χρονισμό του νομικού μας πλαισίου. Χρειαζόμαστε έναν νέο Νόμο, 
σύγχρονο, που θα ενσωματώνει τις άριστες διεθνείς πρακτικές και 
θα απελευθερώνει τις τεράστιες δημιουργικές δυνάμεις του ιδρύ-
ματός μας. Χρειαζόμαστε έναν νέο Νόμο που θα κατοχυρώνει την 
αυτονομία μας σε 4 θεσμικά επίπεδα: ακαδημαϊκό, οικονομικό, δι-
αχειριστικής στελέχωσης, και οργανωτικό. Ενδεικτικά να αναφέρω 
ότι, ως χώρα, σε θέματα πανεπιστημιακής αυτονομίας, βρισκόμα-
στε στις τελευταίες θέσεις, σε σύγκριση με τις 28 χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Πρέπει να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Τα ιδρύματα 
που έχουν πλήρη αυτονομία είναι αποδεδειγμένα πιο ευέλικτα, 
διότι δεν δεσμεύονται από δυσκίνητη γραφειοκρατία και εξωτερι-
κές δεσμεύσεις. Συνεπώς, μπορούν να διαχειρίζονται τους πόρους 
τους με ευελιξία, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις 
μιας ταχέως μεταβαλλόμενης παγκόσμιας αγοράς. Η Δανία είναι 
ένα πολύ καλό παράδειγμα της σημαντικής μεταρρύθμισης της 
πανεπιστημιακής διακυβέρνησης, με τα πανεπιστήμιά της να κατέ-
χουν εξαιρετικές θέσεις στην παγκόσμια σκηνή.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή που επείγει να πραγματοποιηθεί, 
έχει να κάνει με την εκλογή της Πρυτανείας. Η εμπειρία τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια μας δίδαξε ότι η ομαδικότητα και η σύμπνοια 
των Πρυτανικών Αρχών είναι καίριας σημασίας. 

Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι ανταγωνιστική και 
σκληρή. Για να επιβιώσουμε χρειαζόμαστε ευθυκρισία, τόλμη και 
καλή οργάνωση. Πρέπει να μετατρέψουμε το Πανεπιστήμιό μας 

σε σταυροδρόμι των καλύτερων, των πιο επίλεκτων επιστημόνων 
μας. Πρέπει να φέρουμε κοντά μας τους καλύτερους φοιτητές της 
Κύπρου και όχι μόνο.

Σήμερα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, πρέπει να επαναπροσδι-
ορίσουμε τους στόχους μας. Να βάλουμε πιο ψηλά τον πήχη στις 
συλλογικές προσδοκίες για το καλό του Πανεπιστημίου και του 
τόπου μας. Πρέπει, επίσης, να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας, να 
έχουμε το θάρρος να χειροκροτούμε και να επιβραβεύουμε τους 
καλύτερους από εμάς. Εκείνους που χάσαμε, λόγω της οικονομικής 
κρίσης, πρέπει να τους φέρουμε πάλι πίσω, μπορούμε! 

Αυτή είναι η μέθοδος για να δημιουργήσουμε μία πατρίδα για 
την οποία θα είμαστε περήφανοι. Προάγοντας την ποιοτική εκπαί-
δευση, την έρευνα και την καινοτομία, εκπαιδεύουμε και την υπό-
λοιπη κοινωνία στην επίτευξη υψηλών στόχων. Θέλω μια πατρίδα, 
στην οποία τα νέα παιδιά, χωρίς αποκλεισμούς, θα έχουν πρόσβα-
ση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Είναι άλλωστε αποδεδειγμένο 
ότι η ανώτατη εκπαίδευση έχει τη σημαντικότερη συμβολή στη 
μείωση των ανισοτήτων. 

Είμαστε ένα μικρό σε μέγεθος πανεπιστήμιο, αλλά με αποδε-
δειγμένη ποιότητα. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε τα λόγια του μεγάλου 
μας ζωγράφου Αδαμάντιου Διαμαντή: «Ότι έκαμε ο άλλος με εκατό, 
ο Κόσμος αυτός το’ καμε με πέντε με δέκα, το κάμε όμως πλέρια και 
ολοκληρωμένα».

Στις επερχόμενες πρυτανικές εκλογές ζητώ την ψήφο σας για 
να συνεχίσω το πολύμορφο έργο που αρχίσαμε πριν από τέσσερα 
χρόνια, να ανεβάσουμε κι άλλο τον πήχη των προσδοκιών μας από 
τον εαυτό μας, να ανεβούμε ψηλότερα στην σπείρα των επιτευγ-
μάτων μας. 

Καλά τα καταφέραμε ως εδώ, μπορούμε, όμως, και καλύτερα! 

Με εκτίμηση, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
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Προαγωγή της έρευνας, της διδασκαλίας  
και της κοινωνικής προσφοράς 
Υποψήφιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
Αθανάσιος Γαγάτσης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες ,

Η επιλογή μου να θέσω υποψηφιότητα, για δεύτερη συνεχή 
θητεία, στη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
να ζητήσω την υποστήριξη των μελών της πανεπιστημιακής κοι-
νότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, θεμελιώνεται στην πολύχρο-
νη ενεργό συμμετοχή και δράση μου στο πεδίο της έρευνας, της 
διδασκαλίας, καθώς και στην προσφορά μου στη Διοίκηση του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία κορυφώθηκε όταν η πανεπιστημι-
ακή κοινότητα μου εμπιστεύτηκε το λειτούργημα του Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. 

Η πρώτη μου θητεία σημαδεύτηκε, βέβαια, αναπότρεπτα από 
τους απροσδόκητους περιορισμούς και τα σοβαρά προβλήματα 
που προκάλεσε η μεγάλη οικονομική κρί-
ση. Τώρα, που έχουμε κατανοήσει πληρέ-
στερα τα ανοικτά ζητήματα του Πανεπι-
στημίου μας, σε εποχή κρίσης, αισθάνομαι 
περισσότερο έτοιμος για μια πιο επιθετική 
και εποικοδομητική πολιτική ενάντια στην 
κρίση. Κι αυτή την αίσθηση την αντλώ από 
τα πεπραγμένα μου αλλά και από την ετοι-
μότητα και δυναμική που διαφαίνεται στο 
ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, κατά την τε-
λευταία τετραετία έχουν επιτευχθεί σημαντι-
κοί στόχοι σε ακαδημαϊκό και διοικητικό επί-
πεδο που εμπίπτουν των αρμοδιοτήτων μου, 
με σημαντικό όφελος για τον οργανισμό:
1. Δημιουργία της Κοινοπραξίας Κυπρια-

κών Βιβλιοθηκών 
2. Μετατροπή της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών σε Συγκλη-

τική Επιτροπή
3. Υλοποίηση του θεσμού των «Νέων Ερευνητών»
4. Οικονομικά θέματα που άπτονται της έρευνας 
5. Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ευρεσιτεχνιών 
6. Εξωτερικές Αξιολογήσεις Τμημάτων 
7. Λειτουργία του Θερινού Εξαμήνου 
8. Αναγνώριση του Π.Κ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έρευνας με 

το λογότυπο “HR Excellence in Research”
9. Σύσταση της Πολυθεματικής Επιτροπής στήριξης φοιτητών
10.  Αποτελεσματική διαχείριση των προγραμμάτων Λεβέντη και 

έκδοση Τόμου Ερευνητικών Προγραμμάτων Λεβέντη, 2010-14. 

Οφείλω να πω, ότι τα χρόνια που ακολουθούν δεν θα είναι ρό-
δινα, εφόσον η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλή-
ματα. Σε αυτό πλαίσιο, η δική μου ιεράρχηση για τις βασικότερες 
προκλήσεις μας, θα εστιαστεί:

1. Στη συνεργασία με το υπόλοιπο Πρυτανικό Συμβούλιο με αρμο-
νικό και συνεργατικό πνεύμα, για την ανάπτυξη του Πανεπιστη-
μίου και την αξιοπιστία του στον εθνικό και διεθνή χώρο 

2. Στη διεύρυνση της συζήτησης και του διαλόγου που έχει αρχί-
σει για την εισαγωγή και πρόσβαση των φοιτητών στο Πανεπι-
στήμιο. Έχουν αναδειχθεί σοβαρά ζητήματα με το ισχύον σύ-
στημα των παγκύπριων εξετάσεων, όπως επιδόσεις, φοιτητική 
μετανάστευση, κ.ά.

3. Στην αναζήτηση και διεκδίκηση όλων των πρόσφορων πολιτι-
κών, τόσο εκ μέρους της Πολιτείας όσο και εκ μέρους του Πανε-
πιστημίου, ώστε να προσφερθούν κίνητρα προσέλκυσης νέων 
επιστημόνων για την κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών 
αναγκών των επιμέρους Τμημάτων του Πανεπιστημίου, με σκο-
πό τη διασφάλιση και περαιτέρω προαγωγή ενός υψηλού επιπέ-

δου ποιότητας σπουδών και έρευνας. 
4. Στη συμβολή της ενίσχυσης και βελ-
τίωσης των σχέσεων Πανεπιστημίου και 
κοινωνίας. Θεωρώ ότι πρέπει να επιδιώ-
ξουμε μακροχρόνιες στρατηγικές και έγκυ-
ρη μεθοδολογία που πείθουν την κοινωνία 
και την Πολιτεία για την αναγκαιότητα της 
αυτονομίας του Πανεπιστημίου, αλλά και 
της συστηματικής σύνδεσής του με την 
κοινωνία. 
5. Στην αναδιοργάνωση και ενίσχυση 
των υπηρεσιών στήριξης της έρευνας, 
ώστε το Πανεπιστήμιο να αποκτήσει συ-
γκεκριμένη πολιτική και αντίστοιχες διαδι-
κασίες για (α) την ενίσχυση των προσπαθει-
ών προσέλκυσης εξωτερικών ερευνητικών 
πόρων, (β) την απλοποίηση και διευκόλυν-

ση των διεργασιών υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων 
και (γ) τη στήριξη των συναδέλφων στις προσπάθειές τους να 
ανταποκριθούν στις διαδικασίες των χρηματοδοτικών οργανι-
σμών για παρακολούθηση των προγραμμάτων. 
Είμαι πεπεισμένος ότι, από τις εμπειρίες που έχω αποκομίσει από 

την συμμετοχή μου σε διάφορες δραστηριότητες της ακαδημαϊκής 
ζωής και τους στενούς δεσμούς μου με τη γενικότερη εκπαιδευτι-
κή ζωή της Κύπρου, μπορώ να ανταποκριθώ με επιτυχία για ακόμα 
μια θητεία στη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
συμβάλλοντας στη συνεχή πρόοδο του Πανεπιστημίου Κύπρου με 
την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας, της διδασκαλίας, της 
κοινωνικής προσφοράς, θωρακίζοντάς το με εφόδια ελευθερίας 
και ανεξαρτησίας από παρεμβατισμούς και σκοπιμότητες. 
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Ώρα για αλλαγή διοικητικής κουλτούρας  
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υποψήφιος Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Κ. Π. Κωνσταντίνου, 
Καθηγητής Φυσικών Επιστημών και της Διδακτικής τους, Τμήμα Επιστημών και Αγωγής

Τα Πανεπιστήμια έχουν ένα σημαντικότατο ρόλο να διαδρα-
ματίσουν σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία: λειτουργούν 
ως φάροι υπευθυνότητας, ως εστίες έρευνας, επιστήμης και πο-
λιτισμού, ως δεξαμενές γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης και ως 
πηγές σκέψης, διαλόγου, προβληματισμού και επινόησης. Αλλη-
λεπιδρούν με τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας και εμβο-
λιάζουν την καινοτομία, τη δημιουργία και την κριτική διαλεκτική.

Για να μπορέσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου να εδραιώσει μια σχέ-
ση εμπιστοσύνης με την κοινωνία και την πολιτεία, είναι σημαντικό 
να αναπροσανατολίσει τη δράση του ώστε να υπηρετεί πιο δυνα-
μικά την επιστημονική έρευνα, τη διδασκαλία και τη δημόσια δια-
νόηση. Οι δύσκαμπτες, στατικές δομές, η απουσία συνεργατικής 
δράσης και η εξουσιοκεντρική νοοτροπία εμποδίζουν δραστικά τη 
δημιουργικότητα στο Πανεπιστήμιο και τις 
δυνατότητες του οργανισμού να υπηρετή-
σει αποδοτικά τη σύνθετη αποστολή του, 
τόσο στον τοπικό όσο και στον ευρωπαϊκό 
χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επι-
στημονικής έρευνας.

Η υποψηφιότητά μου αποτελεί μια πρό-
ταση συμβολής στο δραστικό εκσυγχρο-
νισμό της διοίκησης του Πανεπιστημίου 
ώστε αυτό να καταστεί ένας πιο υπεύθυ-
νος, δυναμικός και ευέλικτος οργανισμός, 
ικανός να προσαρμόζεται στις επιστημο-
νικές εξελίξεις και τις ανάγκες της κοινω-
νίας. Αν εκλεγώ, θα πασχίσω να επιφέρω 
την ευθυγράμμιση όλων των διοικητικών 
διεργασιών με στόχο τον περιορισμό της 
γραφειοκρατίας στα απολύτως απαραίτη-
τα και τη βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω της επικέντρωσης σε 
ουσιαστικούς και μετρήσιμους στόχους. Θα εργαστώ σκληρά για 
να αναδείξω τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη δημιουργικότητα 
ως τις υπέρτατες αξίες που διαμορφώνουν τις καθημερινές πρακτι-
κές μας και το εργασιακό κλίμα, σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και 
σεβασμού απέναντι στην αξιοπρέπεια και την τεχνογνωσία όλων 
των στελεχών.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 
έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της διοικητικής κουλτού-
ρας στο Πανεπιστήμιο. Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια βιώσαμε 
τη γραφειοκρατία να γιγαντώνεται, την καχυποψία απέναντι σε 
διοικητικά στελέχη (όπως λ.χ. ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης) να ανα-
δεικνύεται σε πρότυπο διοίκησης, και συνεχείς τριβές στην πρυτα-
νική ομάδα. Υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη για άμεση αλλαγή: Η εμπι-
στοσύνη στα στελέχη μας πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ώστε να 
ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία, την προδραστικότητα και την 
υπεύθυνη αφοσίωση στην αποστολή και τους στόχους ενός σύγ-
χρονου Πανεπιστημίου. Οφείλουμε να αποβάλουμε την αμυντική 

λειτουργία και την κουλτούρα ευθυνοφοβίας. Απαιτείται ευελιξία, 
ώστε οι κανόνες να μην γίνονται αυτοσκοπός, αλλά το μέσον για 
την εκπλήρωση των οραμάτων της επιστημονικής κοινότητας και 
της κοινωνίας. 

Ζητώ την στήριξή σας για να αλλάξουμε τη διοικητική κουλτού-
ρα του Πανεπιστημίου, να εμπεδώσουμε την εμπιστοσύνη και τον 
αλληλοσεβασμό στο εσωτερικό της κοινότητας, να ενισχύσουμε 
τη διαφάνεια, και να περιφρουρήσουμε την αξιοπιστία του Πανε-
πιστημίου. 

Ζητώ να δουλέψουμε μαζί, ώστε να διεκδικήσουμε με συνέπεια 
την υπόσταση που αρμόζει στο έργο μας και να αναβαθμίσουμε το 
ρόλο της επιστήμης στην κοινωνία.

10 + 1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΚΣΥΓχΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ!

Διασύνδεση της Επιστήμης με την 
Κοινωνία
1. Να επαναφέρουμε ένα βαθμό ευελι-
ξίας στη διαχείριση των ιδίων εσόδων για 
βιώσιμη ανάπτυξη των ερευνητικών δρά-
σεων, για την εδραίωση των διδακτορικών 
προγραμμάτων, για διεθνοποίηση μερικών 
κλάδων μεταπτυχιακών σπουδών και για 
δημιουργία καλών πρακτικών διεπιστημο-
νικής συνεργασίας. 
2. Να διευρύνουμε τους χρηματοδοτι-
κούς πόρους και τις δράσεις διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου με τη διεθνή επιστήμη. 
Να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε την ερευ-

νητική υποδομή και να εντείνουμε τις προσπάθειες ορθολογι-
κής αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων και των ευκαιριών 
για εξωτερική χρηματοδότηση. 

3. Να δημιουργήσουμε το απαραίτητο υπόβαθρο για ουσιαστική 
συμβολή στον πανευρωπαϊκό στόχο για ένα νέο μοντέλο βιώσι-
μης ανάπτυξης, το οποίο να στηρίζεται στη γνώση, την ευφυΐα 
και την κοινωνική συνοχή. Να αναδείξουμε και να προωθήσου-
με το ρόλο της επιστήμης στην αναζήτηση λύσεων διαρκείας 
για τις προκλήσεις που αναφύονται στην ανθρώπινη υγεία, στη 
δημογραφική αλλαγή, στην ασφάλεια και τη διεθνή συνεργα-
σία, στη διαχείριση των τροφίμων, του νερού και της ενέργειας, 
στην κλιματική αλλαγή και στις πολυπολιτισμικές κοινότητες 
σκεπτόμενων πολιτών.

Διαχείριση της Αλλαγής
4. Να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε πολιτειακό επίπεδο για δι-

αμόρφωση συγκροτημένης επιστημονικής πολιτικής και ενός 
νέου συστήματος επινόησης και πολιτισμικής καινοτομίας.
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5. Να αναπτύξουμε μηχανισμούς στήριξης για δράσεις δημόσιας 
διανόησης και διασύνδεσης του επιστημονικού έργου με τις 
κοινωνικές προτεραιότητες. Να δημιουργήσουμε χώρο για τον 
δημόσιο επιστημονικό λόγο και καλά παραδείγματα αξιοποίη-
σης επιστημονικών δεδομένων και τεκμηριωμένης επιχειρημα-
τολογίας προς ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών. Να εδραιώ-
σουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να επαναφέρουμε 
τον αμοιβαίο σεβασμό στη συνεργασία μας με την Πολιτεία.

6. Να θωρακίσουμε την κοινότητά μας μέσα από τη συνεργασία 
και τη σύνθεση, τη συλλογική δράση και τη νηφάλια έκφραση. 
Να αναδείξουμε την παρουσία και το όφελος της επιστήμης 
στην Κύπρο και να επαναφέρουμε τις εργασιακές συνθήκες σε 
ένα επίπεδο το οποίο να συνάδει με τον ερευνητικό χαρακτήρα 
του Πανεπιστημίου. Να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του Πα-
νεπιστημίου και τη δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης 
άξιων επιστημόνων. 

Διοικητική ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου
7. Να εξορθολογήσουμε τόσο τους μηχανισμούς προγραμματι-

σμού των δράσεων και των έργων του Πανεπιστημίου όσο και 
τις διαδικασίες κατανομής και αξιοποίησης του προϋπολογι-
σμού. Να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και τις συσσωρευ-
μένες εμπειρίες της πανεπιστημιακής κοινότητας σε αυτή την 
κατεύθυνση. 

8. Να διαμορφώσουμε ρητά την αποστολή της κάθε διοικητικής 
υπηρεσίας ώστε να διασυνδέεται με την ευρύτερη αποστολή 
του Πανεπιστημίου. Να επανασχεδιάσουμε τους στόχους, τη 
λειτουργία και τις υπηρεσίες που παρέχονται, ώστε να ενισχυθεί 
η συλλογική ευθύνη και η αποδοτικότητα. Να διαχωρίσουμε τις 
διαδικασίες στήριξης από τις διαδικασίες ελέγχου.

9. Να εδραιώσουμε έναν αξιόπιστο μηχανισμό ουσιαστικής αξι-
ολόγησης όλων των πτυχών της λειτουργίας του οργανισμού, 
περιλαμβανομένων των διοικητικών υπηρεσιών. Να δημιουρ-
γήσουμε ένα πλαίσιο αξιοποίησης των δεδομένων που προκύ-
πτουν από τις αξιολογήσεις ώστε να επιφέρουμε συνεχείς βελτι-
ωτικές ρυθμίσεις.

Υπευθυνότητα
10.  Προδραστικότητα στη διαχείριση των ζητημάτων και των αν-

θρώπινων σχέσεων. Συνεχής διαβούλευση και συμμετοχικότη-
τα στη διαμόρφωση επιλογών. Μέριμνα για την αξιοκρατία, την 
ισονομία και τη δίκαιη μεταχείριση. Αποφασιστικότητα στην 
προώθηση των αποφάσεων και στη διεκδίκηση των απαραίτη-
των συνθηκών που θα διαφυλάξουν τον ερευνητικό χαρακτήρα 
του Πανεπιστημίου. 

Εργασιακό Κλίμα
+1 Να αναλάβουμε όλοι μαζί συγκεκριμένες δράσεις για βελτίωση 

του εργασιακού κλίματος στη βάση της κατανεμημένης τεχνο-
γνωσίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Να αναλάβουμε πρωτο-
βουλίες για εδραίωση της εμπιστοσύνης, της συμμετοχής και 
της αίσθησης του ανήκειν. Να ενισχύσουμε τη θεσμική λειτουρ-
γία του Πανεπιστημίου σε όλα τα επίπεδα και να εξαλείψουμε 
τυχόν δράσεις εσωστρέφειας.

Βιογραφικά Στοιχεία
Στα 20 χρόνια της παρουσίας του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

ο Κ. Π. Κωνσταντίνου δημιούργησε μια ερευνητική ομάδα και έχει 
συντονίσει δεκάδες ερευνητικά έργα με πολλαπλούς εταίρους και 
εξωτερική χρηματοδότηση αρκετών εκατομμυρίων Ευρώ. Έχει 
συμβάλει στην ανάπτυξη δεκάδων νέων ερευνητών, αρκετοί από 
τους οποίους σταδιοδρομούν σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και 
του εξωτερικού. Το ερευνητικό του έργο έχει οδηγήσει σε αρκε-
τές εκπαιδευτικές επινοήσεις οι οποίες αξιοποιούνται από εκ-
παιδευτικούς και μαθητές, όπως είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα 
ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (http://www.stochasmos.org) και το Πανηγύρι της 
Επιστήμης. Έχει συμμετάσχει σε διεργασίες δομημένης ανάπτυξης 
επιστημονικής πολιτικής ως μέλος ομάδων εργασίας της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής και ερευνητικών κέντρων. Διατελεί Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ερευνητών για τη Μάθηση και τη Διδασκαλία 
(http://www.earli.org), ενός συνδέσμου με 3000 μέλη. Σε αυτή την 
πορεία έχει μάθει να συνδιαλέγεται νηφάλια, να δρα προληπτικά 
και να λειτουργεί ομαδικά, θέτοντας το συλλογικό όφελος πρώτο 
στις προτεραιότητές του.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3116624/Constantinou_

Brief_CV_2014.pdf
Εκτενές Βιογραφικό Σημείωμα
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3116624/C_P_

Constantinou_CV_EN_15Oct2014.pdf
Δημοσιεύσεις
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3116624/C_P_

Constantinou_Publications_15Oct2014.pdf
Παρουσιάσεις
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3116624/C_P_

Constantinou_Presentations_15Oct2014.pdf
Πρόσθετες Πληροφορίες
https://www.researchgate.net/profile/Costas_Constantinou2
https://ucy.academia.edu/CostasConstantinou
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Η προάσπιση της ιδέας και του θεσμού του Πανεπιστημίου 
Υποψήφιος Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης  

Μάριος Μαυρονικόλας, Τμήμα Πληροφορικής

Η υποψηφιότητά μου αποτελεί τη συνάρθρωση της εμπειρίας 
και του έργου μου ως Αντιπρύτανη κατά τη συμπληρούμενη τετρα-
ετία, της έφεσής μου για προσφορά στο ακαδημαϊκό και διοικητικό 
έργο του Πανεπιστημίου και των θέσεών μου επί καίριων ακαδη-
μαϊκών ζητημάτων. Ως βασικό θεμέλιο της υποψηφιότητάς μου 
και πυξίδα για την άσκηση του θεσμικού μου ρόλου υποβάλλω την 
καλλιέργεια του ακαδημαϊκού ήθους, το οποίο επιβάλλει τη δικαι-
οσύνη, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, το διάλογο και τον απόλυτο 
σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μέλους.

Θεωρώ ότι επιτέλεσα αξιόλογο έργο ως Αντιπρύτανης κατά την 
παρελθούσα τετραετία, έργο που απορρέει από την κύρια προ-
γραμματική επιδίωξή μου: τον εξορθολογισμό της διοίκησης και 
της οικονομικής διαχείρισης. Τονίζω ιδιαίτερα την προσωπική μου 
συμβολή στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης: με κατάλληλο 
καταρτισμό και κατανομή των κονδυλίων 
του Προϋπολογισμού, έγιναν οι δέουσες 
εξοικονομήσεις ώστε ζωτικής σημασίας 
κονδύλια, όπως τα κονδύλια των Ερευνητι-
κών Δραστηριοτήτων και των Ειδικών Επι-
στημόνων, να διατηρηθούν σε τέτοιο βαθ-
μό ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη 
συνέχιση της έρευνας και της διδασκαλίας. 

Είναι γνωστές σε όλους οι σθεναρές δη-
μόσιες τοποθετήσεις μου επί καίριων ζητη-
μάτων, όπως η έντονη αντίθεσή μου προς 
την επιλεκτική κατανομή του διδακτικού 
φόρτου και προς τη μετατροπή του Ειδικού 
Επιδόματος των Αναπληρωτών Καθηγητών 
και Καθηγητών σε «ερευνητικό επίδομα» ή 
«επίδομα αριστείας», η ένστασή μου κατά 
της «συμβασιοποίησης» των Επίκουρων 
Καθηγητών και Λεκτόρων στο συνταξιοδοτικό σχέδιο. Θεωρώ ότι 
οι θέσεις αυτές υιοθετούνται από τη συντριπτική πλειοψηφία του 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού ως ασπίδα προάσπισης της ιδέας και 
του θεσμού του Πανεπιστημίου από τις συχνές επιβουλές εναντίον 
του, μερικές μάλιστα από τις οποίες δηλούνται ως επιχειρούμενες 
στο όνομα «μεταρρυθμίσεων» και «διαρθρωτικών αλλαγών». Στον 
πλασματικό εκσυγχρονισμό και στο δήθεν ορθολογισμό της ρευ-
στοποίησης θεσμών, αρχών και εργαζομένων, αντιπροτείνω τον 
ορθό λόγο και τη σταθερότητα των θεσμών. 

Το όραμά μου είναι το Πανεπιστήμιο των Γραμμάτων και των 
Επιστημών, και όχι ένα «επιχειρηματικό» πανεπιστήμιο που θα είχε 
ως αποκλειστικό κριτήριο τα προγράμματα και τα οικονομικά νού-
μερα. Ένα πανεπιστήμιο με διακεκριμένη έρευνα και με ποιοτική 
διδασκαλία που εξασφαλίζει στη χώρα το επιστημονικό δυναμικό 
που χρειάζεται· ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει στον πολιτισμό 
και την κοινωνία. Ένα πανεπιστήμιο χωρίς ιδεοληψίες, εμμονές ή 
μεσσιανισμούς. Εναντιούμενος προς το γράμμα και το πνεύμα του 

«επιχειρηματικού» πανεπιστημίου, υποστηρίζω το σεβασμό προς 
την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα.

Ύψιστη προτεραιότητά μου αποτελεί η διασφάλιση ενός αξιο-
κρατικού και αντικειμενικού συστήματος ανελίξεων του Ακαδημα-
ϊκού Προσωπικού που θα βασίζεται αποκλειστικά στην ακαδημα-
ϊκή συνεισφορά και έργο. Αναλαμβάνω ως κορυφαία υποχρέωσή 
μου τη διαφύλαξη του αισθήματος δικαίου, ιδίως όταν αφορά 
τα νεότερα μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, τους Επίκουρους 
Καθηγητές και τους Λέκτορες, τα οποία πρέπει να ωθήσουμε να 
δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για το Πανεπιστήμιο μας. 

Τάσσομαι θερμά υπέρ της διατήρησης του Ιδρυτικού Νόμου 
του Πανεπιστημίου. Ο νόμος αυτός έχει αποτελέσει τη νομοθετική 
βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η μέχρι σήμερα επιτυχία και 
ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δεν μπορoύμε να 

πειραματιζόμαστε με θεσμούς που δου-
λεύουν επιτυχώς. Οι θεσμοί πρέπει να πα-
ραμείνουν φάροι σταθερότητας μέσα στην 
περιρρέουσα σύγχυση. 

Η παρουσία μου στις Πρυτανικές Αρχές 
αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση των 
απαραιτήτων ελέγχων και ισορροπιών στα 
ανώτατα δώματα λήψης αποφάσεων και 
χάραξης στρατηγικής του Πανεπιστημίου. 
Η διατήρηση ελέγχου και ισορροπιών δεν 
μπορεί να αντικατασταθεί από την απόλυ-
τη ταύτιση απόψεων. Εξ άλλου βάση μιας 
άριστης συνεργασίας δεν είναι η πλήρης 
συμπόρευση αλλά ο σεβασμός προς την 
αντίθετη άποψη και την προσωπικότη-
τα των διαφωνούντων, οι οποίοι πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως εποικοδομητικοί 

εταίροι. 
Τάσσομαι ανεπιφύλακτα και χωρίς προϋποθέσεις υπέρ της 

άμεσης ένταξης των Επίκουρων Καθηγητών και Λεκτόρων στο 
συνταξιοδοτικό σχέδιο σύμφωνα με τις πρόνοιες της αλλαγής 
του Ιδρυτικού Νόμου του Πανεπιστημίου. Αφετέρου, όσον αφορά 
το συνταξιοδοτικό των νεοεισερχομένων συναδέλφων από την 
1.11.2011 και εντεύθεν, τάσσομαι υπέρ και υποστηρίζω ενεργά την 
άμεση δημιουργία συνταξιοδοτικού ταμείου στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου για τους νέους συναδέλφους. Θεωρώ πως η έλλειψη τέτοιου 
ταμείου όχι μόνο αδικεί τους συναδέλφους αλλά και δημιουργεί 
σημαντικό αντικίνητρο για την προσέλκυση αξιόλογων νέων επι-
στημόνων από το εξωτερικό.

Κατά τη νέα θητεία μου στο αξίωμα θα πασχίσω να κυριαρχή-
σουν οι ορθόδοξες ακαδημαϊκές αρχές, το ήθος, η προσήλωση 
στους θεσμούς, ο σεβασμός προς την ετερότητα, οι δίκαιες διαφα-
νείς και αξιοκρατικές διαδικασίες. 



Γενική επιμέλεια/συντονισμός: Μαρίζα Λαμπίρη, Συντονίστρια του Τομέα Προώθησης και Προβολής

Η Ημερήσια Διάταξη της Ειδικής Συνεδρίας  
και το πρόγραμμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής:
 
09.00 π.μ. - 09:15 π.μ. Διαπίστωση απαρτίας

09:15 π.μ. - 12:00 μ.μ.  Εκλογή Προέδρου και δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής
 Ψηφοφορία για εκλογή Πρύτανη

12:00 μ. - 12:45 μ.μ. Καταμέτρηση ψήφων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων για Πρύτανη
 
1:30 μ.μ.- 4:00 μ.μ. Ψηφοφορία για εκλογή Αντιπρυτάνεων
 
4:00 μ.μ. - 5:00 μ.μ. Καταμέτρηση ψήφων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων για Αντιπρυτάνεις
 
Το πρόγραμμα για τις εκλογές για ανάδειξη των εκπροσώπων  
του Διοικητικού Προσωπικού έχει ως εξής:
 
08.00 π.μ.- 10:00π.μ  Ψηφοφορία για την εκλογή Εκπροσώπων για Πρύτανη, Αντιπρύτανη Ακα-

δημαϊκών Υποθέσεων και Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και 
Διοίκησης

 
11:00 π.μ.  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και ενημέρωση Εκλελεγμένων Εκπροσώπων 

για συμμετοχή στην εκλογή Πρύτανη
 
11:00 π.μ. – 12:00 μ.  Συμμετοχή Εκπροσώπων στη Ψηφοφορία για εκλογή Πρύτανη
 
3:00 μ.μ.  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και ενημέρωση Εκλελεγμένων Εκπροσώπων 

για συμμετοχή στην εκλογή Αντιπρυτάνεων
 
3:00 μ.μ. – 4:00μ.μ.  Συμμετοχή Εκπροσώπων στη Ψηφοφορία για εκλογή Αντιπρυτάνεων


