Γραφείο Επικοινωνίας
Τομέας Προώθησης
και Προβολής

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΗ

Τηλέφωνο: 22894304
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr

03 Οκτωβρίου 2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2018
Για τα αξιώματα των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κύπρου
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εξελέγη η Καθηγήτρια Ειρήνη- Άννα Διακίδου και
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης
ο Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης, οι οποίοι ανέλαβαν αμέσως καθήκοντα

Διεξήχθησαν την Τετάρτη, 03 Οκτωβρίου 2018, στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου εκλογές για την ανάδειξη Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και
Διοίκησης. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εξελέγη η
Καθηγήτρια Διακίδου Ειρήνη-Άννα και Αντιπρύτανης Διεθνών
Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης εξελέγη ο Καθηγητής
Γιαπιντζάκης Ιωάννης, οι οποίοι ανέλαβαν αμέσως καθήκοντα.

Τα αποτελέσματα έχουν ώς εξής:
Εκλογή Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Ψήφισαν: 362
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 361
Άκυρα Ψηφοδέλτια: 1
Λευκά ψηφοδέλτια: 6

Κατά την πρώτη κατανομή έλαβαν κατά αλφαβητική σειρά:
 Βλαδιμήρου Ηρακλής: 141 ψήφους
 Διακίδου Ειρήνη Άννα: 148 ψήφους
 Ξενοφώντος Χρίστος: 66 ψήφους

Κατά την δεύτερη κατανομή έλαβαν κατά αλφαβητική σειρά:
 Βλαδιμήρου Ηρακλής: 154 ψήφους
 Διακίδου Ειρήνη Άννα: 177 ψήφους

Εκλογή Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης
Ψήφισαν: 362
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 361
Άκυρα Ψηφοδέλτια: 1
Λευκά ψηφοδέλτια: 5

Κατά την πρώτη κατανομή έλαβαν κατά αλφαβητική σειρά:
 Γιαπιντζάκης Ιωάννης: 153 ψήφους
 Δέλτας Κωνσταντίνος: 68 ψήφους
 Παπαναστασίου Πάνος: 135 ψήφους

Κατά την δεύτερη κατανομή έλαβαν κατά αλφαβητική σειρά:
 Γιαπιντζάκης Ιωάννης: 168 ψήφους
 Παπαναστασίου Πάνος: 161 ψήφους

Η νεοεκλεγείσα Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ειρήνη- Άννα Διακίδου στην ευχαριστήρια
δήλωσή της τόνισε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας και τους συνυποψηφίους αντιπρυτάνεις για τον
εποικοδομητικό διάλογο, καθώς και όλους όσοι με τίμησαν με την ψήφο
τους. Στόχος μου είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να αναπτύξουμε τις
υποδομές και τους μηχανισμούς που θα θωρακίσουν όλα όσα έχουμε
επιτύχει και θα υποστηρίξουν την ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου
Κύπρου στην έρευνα, τη διδασκαλία, και την κοινωνική προσφορά. Η
ενίσχυση της ποιότητας των σπουδών και της παραγωγής νέας
επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης μέσω αναγνωρισμένου από τη
διεθνή επιστημονική κοινότητα ερευνητικού έργου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα».

Ο νεοεκλεγείς Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης
εξελέγη ο Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης στην ευχαριστήρια δήλωσή του
τόνισε: «Σκοπός μου είναι το 2022, η νέα Πρυτανεία να παραδώσει ένα
Πανεπιστήμιο Κύπρου για το οποίο θα είμαστε ακόμη πιο περήφανοι και
εννοώ το Πανεπιστήμιο να έχει βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του
διδακτικού και ερευνητικού έργου που εκπονείται, να έχει προσελκύσει
αξιόλογους νέους συναδέλφους, να είναι πιο διεθνοποιημένο, να διακρίνεται
για την διαφάνεια, την αξιοπιστία, την αξιοκρατία και την δημοκρατική
διακυβέρνηση, να έχει αποκτήσει οικονομική ευρωστία, να έχει αυξήσει την
προσφορά του στην κοινωνία, να είναι ένας Φάρος για την κυπριακή
κοινωνία».

Σύντομο Βιογραφικό νεοεκλεγείσας Αντιπρύτανης Καθηγήτριας Ειρήνης- Άννας Διακίδου
Η Ειρήνη- Αννα Διακίδου είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Έλαβε πτυχίο στην Ψυχολογία από το University of Illinois στο Σικάγο, μεταπτυχιακό
στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (University of Illinois, Urbana-Champaign), και Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική
Ψυχολογία με ειδίκευση στην Μάθηση και Νόηση (University of Illinois, Urbana-Champaign). Δίδαξε στο
University of South Dakota (ως Επίκουρη Καθηγήτρια 1992-1995) πριν αναλάβει διδακτικά και ερευνητικά
καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 1995 (αρχικά στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και στη συνέχεια
στο Τμήμα Ψυχολογίας). Έχει συμβάλει στην ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας και στην κατάρτιση των
προγραμμάτων σπουδών του. Έχει προσφέρει στο διοικητικό έργο μέσα από τη συμμετοχή της σε πολλές
επιτροπές και έχει συνεργαστεί με φορείς της Πολιτείας για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας παιδείας. Ως
Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας (2012-2014) συνέβαλε στην ολοκλήρωση της διεθνούς αξιολόγησης του
Τμήματος, στη διεθνή αναγνώριση/πιστοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Σχολική Ψυχολογία
από την International School Psychology Association, στη δημιουργία του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών
Πεδίου (ΠΑ.Κ.Ε.ΠΕ.), και στην έναρξη της συνεργασίας με το Δήμο Αγλαντζιάς για την από κοινού παροχή
ψυχολογικής στήριξης σε δημότες και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τέλος, ήταν επικεφαλής της
επιτυχούς έρευνας (με χρηματοδότηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ίδρυμα Λεβέντη) που
συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της Κυπριακής νομοθεσίας για την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Οι
ερευνητικές της δραστηριότητες επικεντρώνονται στην μάθηση από κείμενο, στην κατανόηση πολλαπλών
κειμένων, και στην κριτική σκέψη και επιχειρηματολογίας (χρηματοδότηση από International Reading
Association, Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα Π.Κ., και Ίδρυμά Λεβέντη).
Σύντομο Βιογραφικό νεοεκλεγέντα Αντιπρύτανη Καθηγητή Ιωάννη Γιαπιντζάκη
Ο Ιωάννης Γιαπιντζάκης είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
(ΜΜΚ) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έλαβε πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φυσική από το Northern
Illinois University (1985 & 1987), και διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών από το
University of Illinois – Urbana-Champaign (1992) στις ΗΠΑ. Διετέλεσε Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και
Επίκουρος Καθηγητής Έρευνας στο Τμήμα Φυσικής του University of Illinois – Urbana-Champaign (19921996), Ερευνητής (Γ’ και Β’) στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας (ΙΤΕ) (1997-2002), Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (19972000) και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

(2002-2005), πριν εκλεγεί το 2005 στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα ΜΜΚ του
Πανεπιστημίου Κύπρου στο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών. Το 2011 προήχθη
στη βαθμίδα του Καθηγητή. Έχει διατελέσει Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής (2017-2018), Πρόεδρος
του Τμήματος ΜΜΚ (2005-2011 και 2015-2017), Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Νανοτεχνολογίας
(2011-2015) κα συντονιστής του Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος
ΜΜΚ. Επίσης έχει υπηρετήσει ως μέλος της Συγκλήτου (2006-2010 & 2016-σήμερα) και άλλων Συγκλητικών
Επιτροπών. Διδάσκει μαθήματα Φυσικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έχει προσελκύσει ερευνητικές χρηματοδοτήσεις πέραν των 3 εκατομμυρίων ευρώ
κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) - Κύπρου. Οι τρέχουσες
ερευνητικές του δραστηριότητες επικεντρώνονται σε προηγμένα υλικά για συγκομιδή ενέργειας
(θερμοηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά), αποθήκευση πληροφοριών (μη-πτητικές μνήμες), νευρωμορφικές
διατάξεις (νευρωνικές συνάψεις) και διαχείριση θερμότητας σε νανοηλεκτρονικά.

