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Ο ΠΔΡΙ  ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2017 
__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ,  
ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2019 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ  

Καλνληζκφο 

                                                                   

 

ΜΔΡΟ  Ι   

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

1. πλνπηηθφο ηίηινο 

2. Δξκελεία 

3. χγθιεζε ζπλεδξίαο Οξγάλνπ 

4. Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί 

5. Απνθιεηζκφο Μέινπο απφ ςεθνθνξία 

6. Απνθάζεηο 

7. Πξαθηηθά 

8. πκκεηνρή Μειψλ - κε Μειψλ ζε ζπλεδξίεο 

9. Δμνπζηνδφηεζε Πξνέδξνπ  

 ΜΔΡΟ ΙΙ 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

10. πλεδξία Δθινγήο Μεηαβαηηθήο Γηνίθεζεο 

11. Γηαδηθαζία εθινγήο λένπ Μέινπο θαηά ηε Μεηαβαηηθή Πεξίνδν 

 ΜΔΡΟ ΙΙΙ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ 

12. Σν έξγν ησλ Σάμεσλ 

13. Πξνεδξείν Σάμεο 

14. Γηαδηθαζία εθινγήο Πξνεδξείνπ Σάμεο 

15. Καζήθνληα ηνπ Πξνεδξείνπ Σάμεο 

 ΜΔΡΟ ΙV 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΛΟΓΗ ΜΔΛΩΝ 

16. Σαθηηθά Μέιε 

17. Δμσηεξηθά Μέιε 

18. Αληεπηζηέιινληα Μέιε  

19. Δπίηηκα Μέιε 

20. Έμνδα Μειψλ - Πξνζσπηθνχ 

21. Απνβνιή Μειψλ Αθαδεκίαο  

 ΜΔΡΟ V 

ΤΓΚΛΗΣΟ 

22. Γηαδηθαζία εθινγήο Σαθηηθνχ Μέινπο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Σάμεο ζηε 
χγθιεην 

23. Αξκνδηφηεηεο πγθιήηνπ 

24. Απνθάζεηο πγθιήηνπ 

25. Δθπξνζψπεζε πγθιήηνπ 

26. Καλφλεο Απνθάζεσλ 

27. Πξαθηηθά ζπλεδξηψλ Οινκέιεηαο - πγθιήηνπ - Σάμεσλ 
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 ΜΔΡΟ VΙ 

ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ - ΠΡΟΔΓΡΔΙΟ 

28. Γηαδηθαζία εθινγήο Πξνέδξνπ 

29. Γηαδηθαζία εθινγήο Αληηπξνέδξνπ 

30. Γηαδηθαζία εθινγήο Γεληθνχ Γξακκαηέα 

31. Καζήθνληα Γεληθνχ Γξακκαηέα 

 ΜΔΡΟ VΙΙ 

ΤΝΔΓΡΙΔ 

32. Δηδηθή Γεκφζηα πλεδξία θαη Γεληθή Γεκφζηα πλεδξία 

33. Οη ζπλεδξίεο ηεο πγθιήηνπ, ησλ Σάμεσλ, ηεο Οινκέιεηαο θαη ησλ Δπηηξνπψλ 

 ΜΔΡΟ VIII 

ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

  

34. Μφληκεο Δπηηξνπέο  

35. Πξφζθαηξεο (ad hoc) Δπηηξνπέο  

36. Δηδηθέο Δπηηξνπέο  

37. Δπνπηεχνπζεο Δπηηξνπέο  

38. πλεδξίεο Δπηηξνπψλ 

39. Μέιε Δπηηξνπψλ 

 ΜΔΡΟ ΙΥ 

ΒΡΑΒΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ 

40. Βξαβεία 

41. Αξηζηείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

42. Πξνθεξπγκέλα Βξαβεία 

43. Οίθνζελ Βξαβεία  

44. Βξαβεία ππφ ηελ Αηγίδα ηεο Αθαδεκίαο 

45. Πξνθήξπμε βξαβείσλ 

46. Γεληθνί φξνη απνλνκήο  βξαβείσλ 

 ΜΔΡΟ Υ 

ΓΡΑΦΔΙΑ ΔΡΔΤΝΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

47. Γξαθεία Δξεπλψλ 

48. Γηαδηθαζία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Γξαθείσλ Δξεπλψλ 

49. Κέληξν Δξεπλψλ 

50. Γηαδηθαζία ίδξπζεο Γξαθείνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ 

 ΜΔΡΟ ΥΙ 

ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

51. Γξακκαηεία Αθαδεκίαο 

52. Αξρείν Αθαδεκίαο 

 ΜΔΡΟ ΥΙΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ 

53. Πξνυπνινγηζκφο ηεο Αθαδεκίαο  

 ΜΔΡΟ ΥΙΙΙ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑ 

54. Δηδηθή ηξνπνπνηεηηθή ζπλεδξία ηεο πγθιήηνπ 

55. Δηδηθή ηξνπνπνηεηηθή ζπλεδξία ηεο Οινκέιεηαο 
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 ΜΔΡΟ ΥΙV 

ΑΛΛΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

56. Έγγξαθα Αθαδεκίαο 

57. Μεηξψν Μειψλ Αθαδεκίαο 

58. Βηβιία Αθαδεκίαο 

59. Δθδφζεηο Αθαδεκίαο - πεπξαγκελα 

 Παξάξηεκα 
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Απιθμόρ 138 

Οι  πεπί  Λειηοςπγίαρ  ηηρ Κςππιακήρ Ακαδημίαρ Δπιζηημών, Γπαμμάηων και Σεσνών Κανονιζμοί ηος 2019, 
οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο δςνάμει  ηος άπθπος 24 ηος πεπί ηηρ Κςππιακήρ Ακαδημίαρ 
Δπιζηημών, Γπαμμάηων και Σεσνών Νόμος ηος 2017, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και 
εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) 
ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με 
Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) 
ηος 2010). 

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΠΙΣΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2017  
__________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 
 
 
167(1) ηνπ 2017. 
 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 
πεξί ηεο Κππξηαθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ, Γξακκάησλ θαη Σερλψλ Νφκνπ ηνπ 2017, εθδίδεη ηνπο 
αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:  

  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 
 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί  Λεηηνπξγίαο  ηεο Κππξηαθήο Αθαδεκίαο 
Δπηζηεκψλ, Γξακκάησλ θαη Σερλψλ Καλνληζκνί ηνπ 2019. 

 ΜΔΡΟ Ι 
ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

  
Δξκελεία. 2. (α) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 
  
 «γλσζηηθφ πεδίν» ζεκαίλεη ηνλ ηνκέα ελφο  επηζηεκνληθνχ θιάδνπ· 

  «Γξακκαηεία» ζεκαίλεη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Αθαδεκίαο πνπ εθηειεί γξακκαηεηαθά 
θαζήθνληα· 

  
 «έδξα» ζεκαίλεη ζεζκνζεηεκέλν γλσζηηθφ πεδίν εηδηθφηεηαο Μέινπο ηεο Αθαδεκίαο

.
 

  
167(Ι) ηνπ 2017. «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Κππξηαθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ, Γξακκάησλ θαη Σερλψλ Νφκν 

ηνπ 2017· 
  
 «Πξνεδξείν Σάμεο» ζεκαίλεη ηνλ Πξφεδξν ηεο Σάμεο, ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο Σάμεο θαη ηνλ 

Γξακκαηέα ηεο Σάμεο, νη νπνίνη είλαη Σαθηηθά Μέιε ηεο Αθαδεκίαο· 
  
 
Παξάξηεκα. 

«Οξγαλφγξακκα» ζεκαίλεη ηε δηνηθεηηθή  δνκή ηεο Αθαδεκίαο, ην νπνίν δχλαηαη λα ηξνπνπνηείηαη 
απφ ηελ Αθαδεκία, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο, θαη ην νπνίν παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα

.
 

  
 «Όξγαλν» ζεκαίλεη ηελ Οινκέιεηα ή  ηε χγθιεην ή ηηο Σάμεηο ηεο Αθαδεκίαο· 
  
  (β) Όξνη πνπ δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ 

απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ηνλ Νφκν. 
  
χγθιεζε 
ζπλεδξίαο  
Οξγάλνπ. 

3.-(1) Ο Πξφεδξνο θάζε Οξγάλνπ ζπγθαιεί ηνχην ζε ηαθηηθέο ζπλεδξίεο ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ 
κήλα, εθηφο ησλ ζεξηλψλ κελψλ. 

  
  (2) Ο Πξφεδξνο δχλαηαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, λα ζπγθαιεί ζπλεδξία ηνπ Οξγάλνπ χζηεξα 

απφ γξαπηή αίηεζε ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ (4) Μειψλ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο 
νπνίνπο δεηείηαη ε ελ ιφγσ ζχγθιεζε. 

  
  (3) Η πξφζθιεζε γηα ζπλεδξία θνηλνπνηείηαη πξηλ απφ ηε ζπλεδξία, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο 

Καλνληζκνχο ή ζηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηνπ Οξγάλνπ, καδί κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
  
Δζσηεξηθνί 
Καλνληζκνί. 

4. Οη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί φισλ ησλ Οξγάλσλ, πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ 
Νφκνπ, εγθξίλνληαη κε απιή πιεηνςεθία απφ ηα Μέιε ησλ Οξγάλσλ απηψλ θαη θνηλνπνηνχληαη 
ζηνλ Πξφεδξν  θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. 

  
Απνθιεηζκφο 
Μέινπο απφ 
ςεθνθνξία. 
 

5. Γελ κεηέρεη ζηε ζπλεδξία ηνπ Οξγάλνπ  Μέινο Οξγάλνπ πνπ έρεη ηδηάδνπζα ζρέζε ή ζπγγεληθφ 
δεζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηέηαξηνπ βαζκνχ ή βξίζθεηαη ζε νμεία έρζξα κε 
άηνκν ή πνπ έρεη ηδηάδνπζα ζρέζε κε ζέκα ή πξάμε ηνπ Οξγάλνπ ή πνπ έρεη ζπκθέξνλ απφ ηελ 
έθβαζή ηεο.   

  
Απνθάζεηο. 6. Οη απνθάζεηο ησλ Οξγάλσλ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ Μειψλ, εθηφο εάλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, θαη, ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν Πξφεδξνο, 
θαη ζηελ απνπζία ηνπ ν πξνεδξεχσλ ηεο ζπλεδξίαο, έρεη δεχηεξε, ληθψζα ςήθν, εθηφο θαη εάλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηνπ ελ ιφγσ Οξγάλνπ.  
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Πξαθηηθά. 
 

7. ε φιεο ηηο ζπλεδξίεο ησλ Οξγάλσλ ηεξνχληαη  πξαθηηθά, ζηα νπνία δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα 
νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη: 

  Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο Μέινπο Οξγάλνπ, ην ελ ιφγσ Μέινο δχλαηαη λα δεηήζεη θαη 
λα θαηαγξαθεί ε άπνςή ηνπ ζηα πξαθηηθά.  

  
πκκεηνρή κειψλ 
- κε Μειψλ ζε 
ζπλεδξίεο. 

8. Σα Όξγαλα ηεο Αθαδεκίαο δχλαληαη κε απφθαζή ηνπο λα πξνζθαινχλ εηδηθνχο,  Μέιε θαη κε 
Μέιε, γηα λα γλσκνδνηνχλ επί ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηηο ζπλεδξίεο ηεο 
Αθαδεκίαο: 

  
  Ννείηαη φηη ηα κε Μέιε απνρσξνχλ πξηλ απφ ηε δηαβνχιεπζε γηα ιήςε απφθαζεο. 
  
Δμνπζηνδφηεζε 
Πξνέδξνπ. 
 

9.-(1) Ο Πξφεδξνο Οξγάλνπ κπνξεί λα εθηειεί πξάμεηο ή ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αθαδεκίαο, θαζψο θαη λα εθπξνζσπεί ην Όξγαλν, χζηεξα απφ ζρεηηθή  
εμνπζηνδφηεζε πεξί ηνχηνπ απφ ην ίδην ην Όξγαλν: 

  
  Ννείηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Πξφεδξνο έρεη ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη ηηο πξάμεηο θαη 

ηηο ελέξγεηέο ηνπ ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξία ηνπ Οξγάλνπ. 
  
 ΜΔΡΟ ΙΙ 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
  
πλεδξία 
εθινγήο 
Μεηαβαηηθήο 
Γηνίθεζεο. 

10.-(1) Η Ιδξπηηθή Δπηηξνπή νξίδεη ηελ εκεξνκελία ζχγθιεζεο ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο ησλ 
Ιδξπηηθψλ Μειψλ θαη ησλ Μεηαβαηηθψλ Σαθηηθψλ Μειψλ κε ζθνπφ ηελ εθινγή ηεο Μεηαβαηηθήο 
Γηνίθεζεο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αθαδεκίαο. 

  
  (2) Σα δχν ηξίηα (2/3) ησλ Ιδξπηηθψλ Μειψλ θαη ησλ Μεηαβαηηθψλ Σαθηηθψλ Μειψλ απνηεινχλ 

απαξηία. 
  
  (3) Σν ζχλνιν ησλ παξφλησλ Μειψλ  εθιέγεη  κε θαλεξή ςεθνθνξία ηνλ Πξφεδξν ηεο ζπλεδξίαο 

θαη αθνινχζσο ηε Μεηαβαηηθή Γηνίθεζε. 
  
  (4) Η παξνπζίαζε ηεο Μεηαβαηηθήο Γηνίθεζεο γίλεηαη ζε εηδηθή ηειεηή θαηά ηελ νπνία ν 

Πξφεδξφο ηεο παξνπζηάδεη ηα Ιδξπηηθά Μέιε θαη εθθσλεί νκηιία γηα ην έξγν ηεο Μεηαβαηηθήο 
Γηνίθεζεο.  

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο λένπ 
Μέινπο θαηά ηε 
Μεηαβαηηθή 
Πεξίνδν. 

11.-(1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Μεηαβαηηθήο Πεξηφδνπ, ε Αθαδεκία δχλαηαη λα εθιέμεη λέα Μέιε, 
πνπ είλαη Σαθηηθά, Δμσηεξηθά, Αληεπηζηέιινληα θαη  Δπίηηκα.  
 

  
  (2) Κάζε Σάμε, ζε ζπλεδξία ηεο νξίδεη ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο έδξαο ησλ λέσλ Σαθηηθψλ Μειψλ 

ηεο, θαζψο θαη ην γλσζηηθφ πεδίν ησλ Δμσηεξηθψλ θαη Αληεπηζηειιφλησλ Μειψλ πνπ ζα εθιεγνχλ 
ζηε Μεηαβαηηθή Πεξίνδν.  Ο Πξφεδξνο θάζε Σάμεο πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο γηα ππνβνιή 
ππνςεθηνηήησλ θαη παξάιιεια θαιεί θαη ηα Μέιε ηεο Σάμεο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο γηα 
ππνςεθίνπο ζηα ελ ιφγσ γλσζηηθά πεδία εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξία. 

  
  (3) Σξία (3)  Μέιε, Ιδξπηηθά θαη Μεηαβαηηθά Σαθηηθά ηεο νηθείαο Σάμεο, πξνηείλνπλ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Μεηαβαηηθήο Γηνίθεζεο. 
  
  (4) Μεηά ηηο πξνηάζεηο ηεο νηθείαο Σάμεο, ν Πξφεδξνο ηεο Μεηαβαηηθήο Γηνίθεζεο ηεο Αθαδεκίαο 

εηδνπνηεί γξαπηψο ηνπο ππνςεθίνπο ζην ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν ηεο έδξαο ή θαηεγνξίαο 
Μειψλ, γηα λα ππνβάινπλ πιήξεο βηνγξαθηθφ ζηε Μεηαβαηηθή Γηνίθεζε εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζήο ηνπο. 

  
  (5) Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ πιήξνπο βηνγξαθηθνχ, ηα Μέιε ηεο νηθείαο Σάμεο ζπληάζζνπλ 

αηηηνινγεκέλε έθζεζε, ζηε βάζε ηνπ βηνγξαθηθνχ, πξνο ηε Μεηαβαηηθή Γηνίθεζε ζρεηηθά κε ην 
έξγν ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ εληφο εμήληα  (60) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο ηνπ 
πιήξνπο βηνγξαθηθνχ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε έθζεζε απνζηέιιεηαη ζε φια ηα Μέιε ηεο Αθαδεκίαο  
θαηά ηε Μεηαβαηηθή Πεξίνδν. 

  
  (6) Γηα θάζε γλσζηηθφ πεδίν ηεο έδξαο ή θαηεγνξία Μειψλ ν Πξφεδξνο ηεο Μεηαβαηηθήο 

Γηνίθεζεο ζπγθαιεί εηδηθή πξνο ηνχην ζπλεδξία, ζηελ νπνία ζπδεηείηαη ε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο 
γηα θάζε ππνςήθην θαη θάζε γλσζηηθφ πεδίν ηεο έδξαο ή θαηεγνξία Μειψλ. 
 

  (7) Η εθινγή ηνπ ππνςεθίνπ γίλεηαη δηά κπζηηθήο ςεθνθνξίαο θαη απαηηεί ηελ ςήθν ησλ δχν 
ηξίησλ (2/3)  ησλ παξφλησλ Μειψλ. 
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ΜΔΡΟ ΙΙΙ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ 
  
Σν έξγν  
ησλ Σάμεσλ. 

12.  Οη Σάμεηο- 

  
 (α) ζπληζηνχλ ηηο θαηεμνρήλ Μφληκεο Δπηηξνπέο ηεο Αθαδεκίαο ζηα αληίζηνηρα γλσζηηθά πεδία 

πνπ εθπξνζσπνχλ, ππεξεηνχλ θαη θαιιηεξγνχλ· 
   
 (β) παξαθνινπζνχλ ηηο λεφηεξεο εμειίμεηο ζηα γλσζηηθά ηνπο πεδία θαη εηζεγνχληαη ζηελ 

Οινκέιεηα κέηξα πξνψζεζεο θαη επέθηαζεο ηνπ έξγνπ ηνπο
.
 

 
 (γ) είλαη απηφλνκεο ζηηο απνθάζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηα γλσζηηθά πεδία ηα νπνία 

εμππεξεηνχλ· 
   
 (δ) ιακβάλνπλ απνθάζεηο νη νπνίεο εγθξίλνληαη ή απνξξίπηνληαη απφ ηελ Οινκέιεηα ή 

παξαπέκπνληαη απφ ηελ Οινκέιεηα ζηελ Σάμε γηα πεξαηηέξσ κειέηε, δηαβνχιεπζε ή 
επαλεμέηαζε γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο: ιφγνπο· 
 

  Ννείηαη φηη ε Οινκέιεηα δελ ππνθαζηζηά ηελ Σάμε ζηηο απνθάζεηο ηεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ Σάμεσλ γηα ηελ εθινγή λέσλ Μειψλ

.
 

   
 (ε) ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ζηελ Οινκέιεηα γηα ηελ εθινγή Σαθηηθψλ Μειψλ ζηελ νηθεία Σάμε 

νη νπνίεο γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο· 

   
 (ζη) εηζεγνχληαη ζηε χγθιεην ηελ ίδξπζε Μφληκσλ, Πξφζθαηξσλ (ad hoc) ή Δηδηθψλ 

Δπηηξνπψλ θαη ηε ζχλζεζή ηνπο, θαζψο θαη ηελ ίδξπζε Γξαθείσλ Δξεπλψλ πνπ εκπίπηνπλ 
ζην γλσζηηθφ ηνπο πεδίν

.
 

   
 (δ) αζρνινχληαη, επηπιένλ, κε εξσηήκαηα θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ζηελ 

απνλνκή κεηαιιίσλ, βξαβείσλ, ππνηξνθηψλ, ρξεκαηνδνηήζεσλ εξεπλψλ, θαζψο θαη ηελ 
νξγάλσζε εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ θαη πξνσζνχλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζηε χγθιεην θαη 
ηελ Οινκέιεηα γηα ηειηθή απφθαζε/έγθξηζε/πιεξνθφξεζε. 

  
Πξνεδξείν  
Σάμεο. 

13. Σν Πξνεδξείν ηεο Σάμεο απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα 
ηεο Σάμεο θαη έρεη ηελ πιήξε επζχλε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Σάμεο. 

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο 
Πξνεδξείνπ 
Σάμεο. 
 

14.-(1) Σξία (3) Σαθηηθά Μέιε ηεο Σάμεο απφ θνηλνχ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ππνςήθην Πξφεδξν ή 
Αληηπξφεδξν ή Γξακκαηέα Σάμεο. 
 

  (2) Η θάζε Σάμε εθιέγεη απφ ηα Σαθηηθά Μέιε ηεο ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνλ 
Γξακκαηέα ηεο Σάμεο γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ. 

  
  (3) Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Σάμεο δχλαηαη λα εθιεγνχλ κφλν γηα δχν 

(2) πιήξεηο  θαη ζπλερφκελεο ζεηείεο. 
  
  (4) Η εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηεο Σάμεο δηεμάγεηαη ζε 

ζπλεδξία ηεο Σάμεο, κε απαξηία ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ ηεο Σάμεο, κε  κπζηηθή ςεθνθνξία θαη ε 
απφθαζε ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ Σαθηηθψλ Μειψλ.  

  
  (5) ε πεξίπησζε πνπ πξνηείλνληαη πεξηζζφηεξνη ησλ δχν (2) ππνςεθίσλ θαη θαλέλαο απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο δελ έρεη ιάβεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ ζηελ πξψηε ςεθνθνξία, δηεμάγεηαη 
δεχηεξε ςεθνθνξία κεηαμχ ησλ δχν (2) ππνςεθίσλ πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. 

  
Καζήθνληα ηνπ 
Πξνεδξείνπ 
Σάμεο. 

 

15.-(1) Ο Πξφεδξνο ηεο Σάμεο πξνεδξεχεη θαη δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο ησλ ζπλεδξηψλ ηεο 
νηθείαο Σάμεο θαη ηελ εθπξνζσπεί ζηε χγθιεην.  
 

  
  (2) Ο Αληηπξφεδξνο ηεο Σάμεο αλαπιεξνί ηνλ Πξφεδξν, φηαλ δελ δχλαηαη λα πξνεδξεχεη ζηε 

ζπλεδξία γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
  
 
 

 (3) Ο Γξακκαηέαο ηεο θάζε Σάμεο ηεξεί  ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο.  

  (4) ε πεξίπησζε πνπ ν Γξακκαηέαο ηεο Σάμεο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη λα παξίζηαηαη ζε 
ζπλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο ηεο Σάμεο νξίδεη πξνζσξηλά σο Γξακκαηέα άιιν Μέινο ηεο Σάμεο. 

  
  (5) Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο ηεο Σάμεο, αθνχ εηνηκαζηνχλ απφ ηνλ Γξακκαηέα θαη 

επηθπξσζνχλ απφ ηελ Σάμε, ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα θαη 
θαηαρσξίδνληαη ζην Αξρείν ηεο Σάμεο θαη ζην Αξρείν ηεο Αθαδεκίαο: 
 

 Ννείηαη φηη ην Πξνεδξείν ηεο Αθαδεκίαο δχλαηαη λα δεηήζεη ηα επηθπξσκέλα πξαθηηθά ηεο Σάμεο. 
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 ΜΔΡΟ IV 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΛΟΓΗ ΜΔΛΩN 
  
Σαθηηθά  
Μέιε. 

16.-(1)  Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ θαζνξίδνληαη απφ ηα Μέιε ηεο Αθαδεκίαο.  

  
  (2) (α) Η Οινκέιεηα ηεο Αθαδεκίαο ηνλ Γεθέκβξην θάζε έηνπο απνθαζίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ππφ 

πιήξσζε ηαθηηθψλ εδξψλ αλά Σάμε θαη ν Πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζε 
απηή ζηνλ Πξφεδξν ηεο θάζε Σάμεο. 

  
  (β) Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ επφκελνπ έηνπο ν Πξφεδξνο ηεο νηθείαο Σάμεο πιεξνθνξεί γξαπηψο ηα 

Μέιε ηεο Σάμεο γηα ηνλ αξηζκφ  ησλ ππφ πιήξσζε εδξψλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη νξίδεη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνηάζεσο/σλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Σάμεο γηα ην/ηα γλσζηηθφ/ά 
πεδία ησλ ππφ πιήξσζε εδξψλ έσο ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο γξαπηήο 
εηδνπνίεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σάμεο  ζηα Μέιε ηεο νηθείαο Σάμεο 

  
  (γ) ηελ επφκελε ζπλεδξία ηεο Σάμεο ςεθίδνληαη ηα γλσζηηθά πεδία ησλ ππφ πιήξσζε εδξψλ 

θαη o Πξφεδξνο ηεο Σάμεο πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο γηα ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ ζηα ελ ιφγσ 
γλσζηηθά πεδία θαη παξάιιεια θαιεί θαη ηα Μέιε ηεο Σάμεο λα ππνβάινπλ γξαπηψο πξνηάζεηο 
γηα ππνςεθίνπο ζηα ελ ιφγσ γλσζηηθά πεδία, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
ζπλεδξίαο απηήο. 

  
  (δ) ε πεξίπησζε πνπ κηα Σάμε ζεσξεί φηη ππάξρνπλ άμηνη ππνςήθηνη γηα λα εθιεγνχλ σο Μέιε 

ηεο, πέξαλ ησλ πξνηαζέλησλ αξηζκψλ, ε Σάμε ππνβάιιεη αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ζηνλ Πξφεδξν 
ηεο Αθαδεκίαο πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο απφ ηελ Οινκέιεηα. 

  
  (ε) Σξία (3) ή πεξηζζφηεξα Σαθηηθά Μέιε ηεο Σάμεο δχλαηαη λα πξνηείλνπλ γξαπηψο νλφκαηα 

πνιηηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο, πνπ δηαθξίζεθαλ κε ην έξγν ηνπο ζηηο επηζηήκεο ή ηα γξάκκαηα ή ηηο 
ηέρλεο, πξνο  ζηνλ Πξφεδξν ηεο Σάμεο ζην γλσζηηθφ πεδίν  ηεο νπνίαο εκπίπηνπλ νη ππνςήθηνη 
(νηθεία Σάμε). 

  
  (ζη) Γηα θαζεκία απφ ηηο ππφ πιήξσζε έδξεο πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη δχλαηαη λα 

πξνζηεζνχλ απφ ηξία (3) ή πεξηζζφηεξα Μέιε ηεο Σάμεο. 
  
  (δ) Γηα θάζε ππφ πιήξσζε έδξα φιεο νη πξνηάζεηο γηα ππνςεθίνπο ππνβάιινληαη ζηνλ Πξφεδξν 

ηεο Σάμεο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γξαπηήο πξφζθιεζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Σάμεο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ππνςεθίσλ.  

  
  (ε) Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ν 

Πξφεδξνο ηεο Σάμεο θαιεί γξαπηψο ηνλ ππνςήθην λα ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηεο Σάμεο ην 
βηνγξαθηθφ ηνπ, αληίηππα ησλ έξγσλ ηνπ θαη φ,ηη άιιν ζρεηηθφ πιηθφ, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ θαη 
νξίδεη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.  

  
 (ζ)(i) Γηα θάζε ππφ πιήξσζε έδξα ν Πξφεδξνο ηεο Σάμεο νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή απφ Σαθηηθά 

Μέιε ηεο Σάμεο, ε νπνία θξίλεη ην έξγν ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 
ππέβαιαλ, θαζψο θαη άιια ζηνηρεία πνπ ηπρφλ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη ππνβάιιεη εληφο 
εμήληα (60) εκεξψλ  ζηνλ Πξφεδξν ηεο Σάμεο ηεθκεξησκέλε έθζεζε ζρεηηθά κε ην φιν 
έξγν θαη ηε ζπλνιηθή ζπκβνιή ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ζην γλσζηηθφ πεδίν ηνπ. 

   
 (ii) Αλάινγε επηηξνπή νξίδεηαη γηα θάζε ππφ πιήξσζε έδξα. 
   
 I(i) Ο Πξφεδξνο ηεο Σάμεο, ακέζσο κεηά ηε ιήςε ησλ εθζέζεσλ ησλ ηξηκειψλ επηηξνπψλ, 

απνζηέιιεη ηηο εθζέζεηο ησλ επηηξνπψλ θαη ηα βηνγξαθηθά ησλ ππνςεθίσλ ζηα Μέιε ηεο 
Σάμεο θαη νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαο ηεο Σάμεο, κε ζθνπφ ηελ εθινγή ησλ λέσλ 
Σαθηηθψλ Μειψλ: 

   
  Ννείηαη φηη ηα έξγα πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο, θαζψο θαη ην βηνγξαθηθφ 

ηνπο παξακέλνπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Σάμεο θαη είλαη δηαζέζηκα ζηα Μέιε ηεο Σάμεο. 
   
 (ii) ηε ζπλεδξία ηεο Σάμεο γηα θάζε ππνςήθην ζηελ ππφ πιήξσζε ζπγθεθξηκέλε έδξα 

ζπδεηείηαη ε ζρεηηθή έθζεζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. 

 (ηα)(i) Γηα ηελ εθινγή λένπ Σαθηηθνχ Μέινπο απαηηνχληαη ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ παξφλησλ 
Μειψλ ηεο νηθείαο Σάμεο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ δχν 
ηξίησλ (2/3) ηνπ εθάζηνηε ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ ηεο νηθείαο Σάμεο: 
 

  Ννείηαη φηη εθφζνλ γίλεη θαηαγξαθή ησλ παξφλησλ Μειψλ θαη δηαπηζησζεί ε χπαξμε 
απαξηίαο, ε Σάμε επηιέγεη ην ππνςήθην Σαθηηθφ Μέινο δηά κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. 

 (ii) Σφζν ε επηηξνπή φζν θαη ε Σάμε, εθηφο ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ, 
ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ αλακελφκελε  ζπκβνιή ηνπ ζην έξγν ηεο Αθαδεκίαο, ηελ αλάγθε 
εθπξνζψπεζεο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ Αθαδεκία θαη ηελ αλαλέσζε 
ησλ Μειψλ ηεο Αθαδεκίαο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. 
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 (iii) Η Σάμε ζπδεηά ηηο ππνςεθηφηεηεο μερσξηζηά γηα θάζε ππφ πιήξσζε έδξα. 
   
 (iv) Δάλ ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαο δελ επαξθεί γηα ιήςε απνθάζεσλ γηα φιεο ηηο ππφ πιήξσζε 

έδξεο, ε ζπλεδξία ηεο Σάμεο ζπλερίδεηαη ζε άιιε εκεξνκελία, ηελ νπνία νξίδεη ν 
Πξφεδξνο. 

   
 (v) Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο Σάμεο θαη 

απνζηέιινληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σάμεο ζηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 
Αθαδεκίαο, εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ  απφ ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 
ζπλεδξίαο  ηεο Σάμεο, γηα θάζε ππνςήθην  Σαθηηθφ Μέινο πνπ πξνηείλεη ε Σάμε: 

   
  Ννείηαη φηη Μέιε ηεο Οινκέιεηαο πνπ επηζπκνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ απηψλ πξαθηηθψλ ηεο Σάμεο επηθνηλσλνχλ κε ηε Γξακκαηεία ηεο Σάμεο. 
  
  (ηβ) Η θάζε Σάμε αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 
  
  (ηγ)(i) Ο Πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο, κεηά ηε ιήςε ησλ πξνηάζεσλ ησλ Σάμεσλ, νξίδεη ηελ 

εκεξνκελία ηεο Δηδηθήο πλεδξίαο ηεο Οινκέιεηαο ζηελ νπνία νη πξνηάζεηο θαη νη εθζέζεηο ησλ 
ηξηψλ (3) Σάμεσλ ζπδεηνχληαη δηαδνρηθά. 

  
  (ii) Η θάζε πξφηαζε ηεο θάζε Σάμεο ζπδεηείηαη θαη, δηα κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, εγθξίλεηαη ή 

απνξξίπηεηαη. 
  
  (iii) ε πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαο δελ επαξθεί, ε ζπλεδξία ζπλερίδεηαη ζε άιιε 

εκεξνκελία, πνπ νξίδεη ν Πξφεδξνο.   
  
 (ηδ) Η εκεξνκελία εθινγήο ηνπ λένπ Σαθηηθνχ Μέινπο θαηαγξάθεηαη ζην Αξρείν ηεο Αθαδεκίαο. 
  
Δμσηεξηθά  
Μέιε. 

17.-(1) Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ Δμσηεξηθψλ Μειψλ είλαη αλάινγα κε εθείλα ησλ Σαθηηθψλ 
Μειψλ.  

  
 (2)(α) Η Οινκέιεηα ηεο Αθαδεκίαο ηνλ Γεθέκβξην θάζε έηνπο απνθαζίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

Δμσηεξηθψλ Μειψλ αλά Σάμε θαηά ην επφκελν έηνο θαη ν Πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο αλαθνηλψλεη 
γξαπηψο ηελ απφθαζε απηή ζηνλ Πξφεδξν ηεο θάζε Σάμεο. 

  
  (β) Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ επφκελνπ έηνπο ν Πξφεδξνο ηεο νηθείαο Σάμεο πιεξνθνξεί γξαπηψο ηα 

Μέιε ηεο Σάμεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ Δμσηεξηθψλ Μειψλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη νξίδεη ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνηάζεσο/σλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Σάμεο γηα ην/ηα γλσζηηθά 
πεδία ζηα νπνία ζα εθιεγνχλ ηα λέα Δμσηεξηθά Μέιε έσο ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σάμεο  ζηα Μέιε ηεο νηθείαο Σάμεο. 

  
  (γ)  Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, ν Πξφεδξνο ηεο Σάμεο  νξίδεη ηε ζπλεδξία ηεο, ζηελ 

νπνία ε Σάμε ςεθίδεη ηα γλσζηηθά πεδία ζηα νπνία ζα εθιεγνχλ ηα λέα Δμσηεξηθά Μέιε. 
  
  (δ) Ο Πξφεδξνο ηεο νηθείαο Σάμεο πιεξνθνξεί γξαπηψο ηα Μέιε ηεο Σάμεο γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηα 

γλσζηηθά πεδία ησλ Δμσηεξηθψλ Μειψλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο γηα 
ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ ζηα ελ ιφγσ γλσζηηθά πεδία θαη παξάιιεια θαιεί θαη ηα Μέιε ηεο 
Σάμεο λα πξνηείλνπλ γξαπηψο ζηνλ Πξφεδξν ηεο νηθείαο Σάμεο ππνςεθίνπο ζηα ελ ιφγσ 
γλσζηηθά πεδία εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πην πάλσ ζπλεδξίαο. 

  
  (ε)  Η θάζε πξφηαζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηξία (3) ή πεξηζζφηεξα Μέιε ηεο νηθείαο Σάμεο. 
  
  (ζη) Γηα ην θάζε γλσζηηθφ πεδίν πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη δχλαηαη λα πξνηαζνχλ απφ 

ηξία (3) ή πεξηζζφηεξα Μέιε ηεο Σάμεο. 
  
 (3) Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ν 

Πξφεδξνο ηεο Σάμεο θαιεί γξαπηψο ηα Μέιε ηεο Σάμεο πνπ πξφηεηλαλ ππνςήθην λα ππνβάινπλ 
ζηε Γξακκαηεία ηεο Σάμεο ην βηνγξαθηθφ ηνπ θαη ηπρφλ άιια ζηνηρεία γηα ην έξγν ηνπ, εληφο 
ηξηάληα (30) εκεξψλ, θαη νξίδεη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

  
 (4)(α) Ο Πξφεδξνο ηεο Σάμεο νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή απφ ηα Σαθηηθά Μέιε ηεο Σάμεο, ε νπνία 

θξίλεη ην έξγν ησλ ππνςεθίσλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηα πξνηείλνληα 
Σαθηηθά Μέιε, θαζψο θαη άιια ζηνηρεία πνπ ε επηηξνπή ηπρφλ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. 

  
 (β)  Η ηξηκειήο επηηξνπή ππνβάιιεη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Σάμεο 

ηεθκεξησκέλε έθζεζε ζρεηηθά κε ην φιν έξγν θαη ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. 
  
  (γ)  Αλάινγε επηηξνπή νξίδεηαη γηα ηελ θάζε ππφ πιήξσζε έδξα.  

 (5)(α) Ο Πξφεδξνο ηεο Σάμεο, ακέζσο κεηά ηε ιήςε ησλ εθζέζεσλ ησλ ηξηκειψλ  επηηξνπψλ, 
απνζηέιιεη ηηο εθζέζεηο ησλ επηηξνπψλ απηψλ  θαη ηα βηνγξαθηθά ησλ ππνςεθίσλ ζηα Μέιε ηεο 
Σάμεο. 
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  (β)  Ο Πξφεδξνο ηεο Σάμεο νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαο ηεο Σάμεο κε ζθνπφ ηελ εθινγή 

ησλ λέσλ Δμσηεξηθψλ Μειψλ.  
 

  (γ)  Σα έξγα πνπ ππνβιήζεθαλ θαη ην βηνγξαθηθφ εθάζηνπ ππνςεθίνπ παξακέλνπλ ζηε 
Γξακκαηεία ηεο Σάμεο θαη είλαη δηαζέζηκα ζηα Μέιε ηεο Σάμεο.   

  
 (6)(α) Γηα ηελ εθινγή λένπ Δμσηεξηθνχ Μέινπο απαηηνχληαη ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ παξφλησλ 

Μειψλ ηεο νηθείαο Σάμεο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ δχν ηξίησλ 
(2/3) ηνπ εθάζηνηε ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ ηεο νηθείαο Σάμεο. 

  
  (β)  Δθφζνλ γίλεη θαηαγξαθή ησλ παξφλησλ Μειψλ θαη δηαπηζησζεί απαξηία, ε Σάμε επηιέγεη ην 

ππνςήθην  Δμσηεξηθφ Μέινο κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 
  
  (γ)  Σφζν ε επηηξνπή φζν θαη ε Σάμε, εθηφο ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ, ιακβάλνπλ 

ππφςε θαη ηελ αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπ ζην έξγν ηεο Αθαδεκίαο, ηελ  εθπξνζψπεζε ηνπ  
γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ Αθαδεκία θαη ηελ αλαλέσζε ησλ Μειψλ ηεο Αθαδεκίαο ζε 
νξηζκέλνπο ηνκείο. 

  
  (δ)  ηε ζπλεδξία ηεο Σάμεο γηα θάζε ππνςήθην θαη γλσζηηθφ πεδίν  ζπδεηείηαη ε ζρεηηθή έθζεζε 

ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. 
  
  (ε) Η Σάμε ζπδεηά ηηο ππνςεθηφηεηεο μερσξηζηά γηα ην θάζε γλσζηηθφ πεδίν. 
  
  (ζη) Δάλ ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαο δελ επαξθεί γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα φιεο ηηο ππνςεθηφηεηεο 

γηα Δμσηεξηθά Μέιε, ε ζπλεδξία ηεο Σάμεο ζπλερίδεηαη ζε άιιε εκεξνκελία, ηελ νπνία νξίδεη ν 
Πξφεδξνο ηεο Σάμεο. 

  
  (δ)  Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο Σάμεο θαη απνζηέιινληαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σάμεο ζηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Αθαδεκίαο γηα θάζε 
ππνςήθην γηα Δμσηεξηθφ Μέινο  πνπ πξνηείλεη ε Σάμε εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία  νινθιήξσζεο ηεο ζπλεδξίαο  ηεο Σάμεο. 

  
 (7) Η θάζε Σάμε αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 
  
 (8)(α) Ο Πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο κεηά ηε ιήςε ησλ πξνηάζεσλ ησλ Σάμεσλ νξίδεη ηελ 

εκεξνκελία ηεο Δηδηθήο πλεδξίαο ηεο Οινκέιεηαο, ζηελ νπνία νη πξνηάζεηο θαη νη εθζέζεηο ησλ 
ηξηψλ (3) Σάμεσλ ζπδεηνχληαη δηαδνρηθά. 

  
  (β) Η θάζε πξφηαζε ηεο θάζε Σάμεο ζπδεηείηαη θαη, δηά κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, εγθξίλεηαη ή 

απνξξίπηεηαη. 
  
  (γ)  ε πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαο δελ επαξθεί, ε ζπλεδξία ζπλερίδεηαη ζε άιιε 

εκεξνκελία, πνπ νξίδεη ν Πξφεδξνο ηεο Σάμεο. 
  
 (9) Η εκεξνκελία εθινγήο ηνπ λένπ Δμσηεξηθνχ Μέινπο θαηαγξάθεηαη ζην Αξρείν ηεο Αθαδεκίαο. 
  
Αληεπηζηέιινληα 
Μέιε. 

18.-(1) Ο αξηζκφο ησλ Αληεπηζηειιφλησλ Μειψλ πνπ εθιέγνληαη θαη’ έηνο ζε θάζε Σάμε νξίδεηαη 
απφ ηελ  νηθεία Σάμε ζε ζπλεδξία ηεο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

  
 (2)(α) Σα θξηηήξηα επηινγήο ησλ Αληεπηζηειιφλησλ Μειψλ θαζνξίδνληαη απφ ηα Μέιε ηεο 

Αθαδεκίαο. 
  
  (β) Σα Αληεπηζηέιινληα Μέιε εθιέγνληαη ζηα γλσζηηθά πεδία πνπ νξίδεη ε θάζε Σάμε. 
  
 (3) Σα Αληεπηζηέιινληα Μέιε δελ δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξίεο  ηεο Σάμεο θαη ηεο 

Οινκέιεηαο, πιελ ησλ Γεκνζίσλ ζπλεδξηψλ. 
  
 (4)(α) Σνλ Ιαλνπάξην θάζε έηνπο ν Πξφεδξνο ηεο νηθείαο Σάμεο θαιεί γξαπηψο ηα Μέιε ηεο 

νηθείαο Σάμεο λα ππνβάινπλ, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, πξνηάζεηο γηα ηα γλσζηηθά πεδία ζηα 
νπνία ζα εθιεγνχλ Αληεπηζηέιινληα Μέιε θαηά ην ηξέρνλ έηνο. 

  
  (β) Ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, ν Πξφεδξνο πιεξνθνξεί γξαπηψο ηα Μέιε ηεο 

Σάμεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ γλσζηηθψλ  πεδίσλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη νξίδεη 
ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαο ηεο Σάμεο θαηά ηελ νπνία ζα ζπδεηεζνχλ νη πξνηάζεηο θαη ζα 
απνθαζηζηεί ν αξηζκφο θαη ην γλσζηηθφ πεδίν ησλ λέσλ Αληεπηζηειιφλησλ Μειψλ.  

  
  (γ)  Ο Πξφεδξνο ηεο νηθείαο Σάμεο πιεξνθνξεί γξαπηψο ηα Μέιε ηεο γηα ηνλ αξηζκφ θαη ην 

γλσζηηθφ πεδίν ησλ Αληεπηζηειιφλησλ Μειψλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο γηα 
ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ ζηα ελ ιφγσ γλσζηηθά πεδία θαη παξάιιεια θαιεί θαη ηα Μέιε ηεο 
Σάμεο λα πξνηείλνπλ γξαπηψο ζηνλ Πξφεδξν ηεο νηθείαο Σάμεο, ππνςεθίνπο ζηα ελ ιφγσ 
γλσζηηθά πεδία εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πην πάλσ ζπλεδξίαο. 
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 (5) Η θάζε πξφηαζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηξία (3)  ή πεξηζζφηεξα Μέιε ηεο νηθείαο Σάμεο. 
  
 (6) Γηα θάζε έλα γλσζηηθφ πεδίν δχλαηαη λα πξνηαζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη. 
  
 (7) Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ν 

Πξφεδξνο ηεο Σάμεο θαιεί γξαπηψο ηα πξνηείλνληα Σαθηηθά Μέιε λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία 
ηεο Σάμεο ην βηνγξαθηθφ θαη ηπρφλ άιια ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ, εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ θαη νξίδεη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

  
 (8)(α) Ο Πξφεδξνο ηεο Σάμεο νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή απφ Σαθηηθά Μέιε ηεο Σάμεο γηα ην θάζε 

γλσζηηθφ πεδίν, ε νπνία θξίλεη ην έξγν ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιαλ νη 
εηζεγεηέο θαη άιια ζηνηρεία πνπ ε επηηξνπή ηπρφλ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. 

  
  (β) Η ηξηκειήο  επηηξνπή ππνβάιιεη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Σάμεο πιήξσο 

ηεθκεξησκέλε έθζεζε ζρεηηθά κε ην φιν έξγν θαη ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ θάζε ππνςεθίνπ.  
  
  (γ)  Αλάινγε επηηξνπή νξίδεηαη γηα ην θάζε γλσζηηθφ πεδίν. 
  
 (9)(α) Ο Πξφεδξνο ηεο Σάμεο, ακέζσο κεηά ηε ιήςε ησλ εθζέζεσλ ησλ ηξηκειψλ  επηηξνπψλ, 

απνζηέιιεη ηηο εθζέζεηο ηνπο θαη ηα βηνγξαθηθά ησλ ππνςεθίσλ ζηα Μέιε ηεο Σάμεο. 
  
  (β) Ο Πξφεδξνο ηεο Σάμεο νξίδεη ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαο ηεο Σάμεο κε ζθνπφ ηελ εθινγή 

ησλ λέσλ Αληεπηζηειιφλησλ  Μειψλ.  
 

  (γ)  Σα έξγα πνπ ππνβιήζεθαλ γηα θάζε ππνςήθην, θαζψο θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπο παξακέλνπλ 
ζηε Γξακκαηεία ηεο Σάμεο θαη είλαη δηαζέζηκα ζηα  Σαθηηθά Μέιε ηεο Σάμεο. 

  
 (10)(α) Γηα ηελ εθινγή λένπ Αληεπηζηέιινληνο Μέινπο απαηηνχληαη ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ 

παξφλησλ Μειψλ ηεο νηθείαο Σάμεο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 
δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ εθάζηνηε ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ ηεο νηθείαο Σάμεο. 

  
  (β) Δθφζνλ γίλεη θαηαγξαθή ησλ παξφλησλ Σαθηηθψλ Μειψλ θαη δηαπηζησζεί απαξηία, ε Σάμε 

επηιέγεη ην ππνςήθην Αληεπηζηέιινλ Μέινο δηά κπζηηθήο ςεθνθνξίαο. 
  
  (γ)  Σφζν ε Δπηηξνπή φζν θαη ε Σάμε, εθηφο ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ ππνςεθίνπ, ιακβάλνπλ 

ππφςε θαη ηελ αλακελφκελε ζπκβνιή ηνπ ζην έξγν ηεο Αθαδεκίαο, ηελ αλάγθε εθπξνζψπεζεο 
ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ Αθαδεκία θαη ηελ αλαλέσζε ησλ Μειψλ ηεο 
Αθαδεκίαο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. 

  
  (δ)  ηε ζπλεδξία ηεο Σάμεο γηα θάζε ππνςήθην ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ζπδεηείηαη ε ζρεηηθή 

έθζεζε ηεο ηξηκεινχο  επηηξνπήο. 
  
  (ε)  Η Σάμε ζπδεηά ηηο ππνςεθηφηεηεο μερσξηζηά γηα ην θάζε γλσζηηθφ πεδίν. 
  
  (ζη) Δάλ ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαο δελ επαξθεί γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα φιεο ηηο ππνςεθηφηεηεο 

θαη γλσζηηθά πεδία, ε ζπλεδξία ηεο Σάμεο ζπλερίδεηαη ζε άιιε εκεξνκελία, ηελ νπνία νξίδεη ν 
Πξφεδξνο ηεο Σάμεο.  

  
  (δ) Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο Σάμεο θαη απνζηέιινληαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σάμεο ζηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Αθαδεκίαο γηα θάζε 
ππνςήθην γηα Αληεπηζηέιινλ Μέινο πνπ πξνηείλεη ε Σάμε εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία  νινθιήξσζεο ηεο ζπλεδξίαο  ηεο Σάμεο. 

  
 (11) Μέιε ηεο Οινκέιεηαο πνπ επηζπκνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ην πεξηερφκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

απηψλ πξαθηηθψλ ηεο Σάμεο επηθνηλσλνχλ κε ηε Γξακκαηεία ηεο Σάμεο. 
  
 (12) Η θάζε Σάμε αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 
  
 (13)(α) Ο Πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο κεηά ηε ιήςε ησλ πξνηάζεσλ ησλ Σάμεσλ νξίδεη ηελ 

εκεξνκελία ηεο Δηδηθήο πλεδξίαο ηεο Οινκέιεηαο, ζηελ νπνία νη πξνηάζεηο θαη νη εθζέζεηο ησλ 
ηξηψλ (3) Σάμεσλ ζπδεηνχληαη δηαδνρηθά. 

  
 (β) Η θάζε πξφηαζε ηεο θάζε Σάμεο ζπδεηείηαη θαη, δηά κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, εγθξίλεηαη ή 

απνξξίπηεηαη. 
  
  (γ)  ε πεξίπησζε πνπ ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαο δελ επαξθεί, ε ζπλεδξία ζπλερίδεηαη ζε άιιε 

εκεξνκελία, πνπ νξίδεη ν Πξφεδξνο. 
  
 (14) Η εκεξνκελία εθινγήο ηνπ λένπ Αληεπηζηέιινληνο Μέινπο θαηαγξάθεηαη ζην Αξρείν ηεο 

Αθαδεκίαο. 
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Δπίηηκα  
Μέιε. 

19.-(1)(α) Σα Δπίηηκα Μέιε εθιέγνληαη θαηφπηλ εηζεγήζεσο ησλ Σάμεσλ ή θαηφπηλ εηζεγήζεσο 
Δηδηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίδεηαη απφ ηε χγθιεην. 

  
  (β) Σα Δπίηηκα Μέιε δελ αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε Σάμε. 
  
 (2) Οη ππνςήθηνη γηα Δπίηηκα Μέιε πξέπεη λα  πξνηείλνληαη απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ Σαθηηθά 

Μέιε ηεο Αθαδεκίαο κε γξαπηή πξφηαζε πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Αθαδεκίαο, ε νπνία είλαη  
αηηηνινγεκέλε θαη ζπλνδεχεηαη κε ζπγθεθξηκέλα βηνγξαθηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

  
 (3)(α) Ο Πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο, ακέζσο κεηά ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ππνςήθηνπ Δπίηηκνπ 

Μέινπο, νξίδεη επηακειή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξφεδξν θαη δχν (2) Σαθηηθά 
Μέιε απφ ηελ θάζε Σάμε. 

  
  (β) Σα δχν (2) Μέιε ηεο θάζε Σάμεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή νξίδνληαη απφ ηελ νηθεία 

Σάμε ζε κία ησλ ζπλεδξηψλ ηεο, θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ Μειψλ. 
  
 (4) Η Δπηηξνπή, αθνχ κειεηήζεη ηελ πξφηαζε θαη ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία, εηνηκάδεη  

ηεθκεξησκέλε θαη επαξθψο αηηηνινγεκέλε έθζεζε πξνο ηελ Οινκέιεηα, ζηελ νπνία δηθαηνινγεί ηε 
ζεηηθή ή αξλεηηθή ηεο εηζήγεζε. 

  
 (5) Μεηά ηε ιήςε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο, ν Πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο νξίδεη ηελ 

εκεξνκελία ζπλεδξίαο ηεο Οινκέιεηαο, θαηά ηελ νπνία ε έθζεζε δηαβάδεηαη, ζπδεηείηαη θαη 
εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθινγή ή κε ηνπ ππνςεθίνπ σο 
Δπίηηκνπ Μέινπο ηεο Αθαδεκίαο. 

  
 (6) ηε ζπλεδξία ηεο Οινκέιεηαο ε εθινγή Δπίηηκνπ Μέινπο γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη 

απαηηνχληαη ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ παξφλησλ Μειψλ, ν δε αξηζκφο ησλ παξφλησλ 
Σαθηηθψλ Μειψλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εθάζηνηε 
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Σαθηηθψλ Μειψλ. 

 (7) Η εκεξνκελία εθινγήο ηνπ λένπ Δπίηηκνπ Μέινπο θαηαγξάθεηαη ζην Αξρείν ηεο Αθαδεκίαο. 
  
Έμνδα  Μειψλ -
πξνζσπηθνχ. 

20.(1) Σα Μέιε ηεο Αθαδεκίαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Αθαδεκίαο θαη άιια πξφζσπα πνπ δελ είλαη 
Μέιε ηεο Αθαδεκίαο ηα νπνία, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο πγθιήηνπ, εθπξνζσπνχλ ηελ Αθαδεκία ζε 
ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο Αθαδεκηψλ θαη ζε άιινπ είδνπο εθδειψζεηο ή ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 
άκεζα κε ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη γεληθά κε ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Αθαδεκίαο 
δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ έμνδα δηακνλήο, δηαηξνθήο θαη κεηαθίλεζεο εληφο θαη εθηφο Κχπξνπ. 

  
  (2) Μέιε θαη πξνζσπηθφ ηεο Αθαδεκίαο δχλαηαη λα ιακβάλνπλ επίδνκα γηα εθηέιεζε εηδηθψλ 

θαζεθφλησλ, ηα νπνία ζπλαξηψληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο Αθαδεκίαο, κε έγθξηζε ηεο 
πγθιήηνπ. 

  
Απνβνιή  
Μειψλ  
Αθαδεκίαο. 

21.-(1) Οπνηνδήπνηε Μέινο ηεο Αθαδεκίαο  δχλαηαη λα ππνβάιεη πξφηαζε απνβνιήο Μέινπο ηεο 
Αθαδεκίαο ζηνλ Πξφεδξφ ηεο ν νπνίνο δχλαηαη λα παξαπέκςεη γξαπηψο ην ζέκα ζηε  χγθιεην 
γηα πιήξε δηεξεχλεζε.  

  (2) Μεηά ηε ιήςε ηεο επηζηνιήο ηνπ Πξνέδξνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (1), ε 
χγθιεηνο νξίδεη ηξηκειή επηηξνπή, έλα Μέινο απφ ηελ θάζε Σάμε, ε νπνία δηεξεπλά ην ζέκα θαη 
ππνβάιιεη ηελ έθζεζή ηεο ζηε χγθιεην, ε νπνία ζπληάζζεηαη, αθνχ θιεζεί θαη αθνπζηεί  θαη ην 
πξνο απνβνιή Μέινο. 

  
  (3) Η χγθιεηνο, αθνχ κειεηήζεη θαη ζπδεηήζεη ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ή απνξξίπηεη ηελ 

πξφηαζε απνβνιήο ή ηελ παξαπέκπεη ζηελ Οινκέιεηα γηα ηειηθή απφθαζε ππνβάιινληαο  δηθή 
ηεο ηεθκεξησκέλε έθζεζε, ε νπνία ζπληάζζεηαη, αθνχ αθνχζεη  ην πξνο απνβνιή Μέινο: 

  
 Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην Μέινο δελ πξνζέξρεηαη, γηα λα αθνπζηεί, ε χγθιεηνο πξνρσξεί 

ζηε ιήςε απφθαζεο, αθνχ θαηαγξάςεη ην γεγνλφο απηφ. 
  
  (4) Η Οινκέιεηα ζε εηδηθή ζπλεδξία, αθνχ θαηαγξαθεί ε χπαξμε απαξηίαο θαη ζπδεηεζεί ε 

πξφηαζε ηεο πγθιήηνπ, ςεθίδεη επί ηεο πξνηάζεσο ηεο πγθιήηνπ. 
  
  (5) Δάλ ηνπιάρηζηνλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ παξφλησλ Μειψλ ςεθίζνπλ ηελ απνβνιή ηνπ Μέινπο, 

ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο κεξηκλνχλ γηα ηε δηαγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ ελ 
ιφγσ Μέινπο απφ ηα Αξρεία ηεο Αθαδεκίαο. 

 ΜΔΡΟ V 
ΤΓΚΛΗΣΟ 

Γηαδηθαζία 
εθινγήο Σαθηηθνχ 
Μέινπο γηα ηελ 
εθπξνζψπεζε 
ηεο Σάμεο ζηε 
χγθιεην. 

22.-(1) ηε χγθιεην ζπκκεηέρεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη έλα Σαθηηθφ Μέινο απφ θάζε Σάμε, ην 
νπνίν εθιέγεηαη, θαηά πιεηνςεθία απφ ηελ νηθεία Σάμε, δηά κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ησλ παξφλησλ 
Μειψλ, ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Σάμεο ζηε χγθιεην.  
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 (2) Σα Μέιε ηεο πγθιήηνπ ζπγθξνηνχληαη ζε ζψκα, θαηά ηε ζπλεδξία ηεο Οινκέιεηαο ηνλ 

Γεθέκβξην, γηα κία ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία αξρίδεη απφ ηε 15
ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο 

ζεηεία. 
  
  (3) ε πεξίπησζε πνπ θελνχηαη ζέζε Μέινπο ηεο πγθιήηνπ πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ζεηείαο ηνπ, ε 

νηθεία Σάμε εθιέγεη άκεζα άιιν Σαθηηθφ Μέινο ηεο γηα ην ππφινηπν ηεο ηξηεηίαο. 
  
  (4) Μέινο πνπ ππεξέηεζε γηα δχν (2) πιήξεηο δηαδνρηθέο ηξηεηίεο ζηε χγθιεην δελ  δχλαηαη λα 

επαλεθιεγεί. 
  
  (5) Η χγθιεηνο ζεσξείηαη φηη έρεη απαξηία, εάλ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) απφ ηα Μέιε ηεο είλαη 

παξφληα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη ν Πξφεδξνο ή ν Αληηπξφεδξνο. 
  
Αξκνδηφηεηεο  
πγθιήηνπ. 

23. Δπηπξφζζεηα κε ηηο άιιεο αξκνδηφηεηεο ηεο πγθιήηνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Νφκν,  ε 
χγθιεηνο- 

  
  (α) εγθξίλεη δαπάλεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκνη ίδηνη πφξνη· 
  
  (β) εθρσξεί ζην Πξνεδξείν ή ζε άιιν Μέινο ηεο πγθιήηνπ ή ζε Δπηηξνπή ηεο Αθαδεκίαο ην 

δηθαίσκα λα απνθαζίδεη ζε ζέκαηα γηα ηα νπνία ε χγθιεηνο έρεη δηθαίσκα λα απνθαζίδεη· 
  
  (γ) επνπηεχεη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο πνπ εθρσξεί  θαη δχλαηαη λα αλαθαιέζεη ηελ  εθρψξεζε· 
  
  (δ) δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη  άιια Μέιε ηεο ή πξνζσπηθφ ηεο Αθαδεκίαο λα ππνγξάθνπλ 

έγγξαθά ηεο θαη θαζνξίδεη ηα φξηα απηήο ηεο εμνπζηνδφηεζεο· 
 

  (ε)  νξίδεη εηεζίσο ην Σαθηηθφ Μέινο πνπ ζα εθθσλήζεη ιφγν ζηελ παλεγπξηθή  ζπλεδξία ηεο 1
εο

 
Οθησβξίνπ· 

  
  (ζη) δχλαηαη λα εγθξίλεη αηηήκαηα ρξήζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη άιισλ κέζσλ πνπ 

δηαζέηεη ε Αθαδεκία απφ ηα Μέιε ηεο ή άιια πξφζσπα, θνξείο θαη νξγαληζκνχο, εθφζνλ ηα 
αηηήκαηα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη γεληθά ην έξγν ηεο Αθαδεκίαο. 

  
Απνθάζεηο 
πγθιήηνπ.  
 

24.-(1) Η χγθιεηνο θαηά ηηο ζπλεδξίεο ηεο ςεθίδεη κφλν κε θαλεξή ςεθνθνξία, κε αλάηαζε ηνπ 
ρεξηνχ, επηηξέπεηαη κφλν ζεηηθή θαη αξλεηηθή ςήθνο θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απιή 
πιεηνςεθία, εθηφο ησλ ζεκάησλ εθείλσλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο  
παξφληεο Καλνληζκνχο.  

  
 (2)  Οη ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη ηξηψλ (3) Μειψλ 

ηεο πγθιήηνπ ζε έγγξαθν ηεο ζπλεδξίαο θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο, επηθπξψλνπλ ηελ αθξίβεηα θαη 
ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ εγγξάθνπ. 

  
 (3)   Σα έγγξαθα δεζκεχνπλ δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά  ηελ Αθαδεκία. 
  
Δθπξνζψπεζε 
πγθιήηνπ. 
 

25.-(1) Η χγθιεηνο εθπξνζσπεί ηελ  Αθαδεκία ή δχλαηαη λα νξίδεη ηνλ εθπξφζσπν ηεο 
Αθαδεκίαο ζε δεκφζηα ζψκαηα, δηεζλείο νξγαληζκνχο, επηηξνπέο ή άιινπ είδνπο εζληθνχο θαη 
δηεζλείο θνξείο θαη πξνγξάκκαηα, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. 
 

 (2)  Ο  εθπξφζσπνο ηεο Αθαδεκίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα είλαη Μέινο ηεο Αθαδεκίαο. 
  
Καλφλεο 
Απνθάζεσλ.  
 

26.-(1) Απφθαζε ζεσξείηαη έγθπξε, εάλ ιακβάλεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ Μειψλ, 
εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο.  
 

 (2)  ηε δηαδηθαζία εθινγήο Μέινπο ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ε ςεθνθνξία  επαλαιακβάλεηαη γηα 
δεχηεξε  θαη ηξίηε θνξά θαη εάλ κεηά ηελ ηξίηε ςεθνθνξία, ππάξρεη θαη πάιη ηζνςεθία, δελ 
ππάξρεη εθινγή. 

  
 (3) Η εθινγή Μειψλ ηεο Αθαδεκίαο, ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη 

ησλ Μειψλ ηεο πγθιήηνπ γίλεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία. 
  
 (4)  ε θάζε άιινπ είδνπο εθινγή, ε ςεθνθνξία δηεμάγεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ,  εθηφο εάλ 

δεηεζεί  γξαπηψο κπζηηθή ςεθνθνξία απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ Σαθηηθά Μέιε.  
  
 (5) ε εθινγέο φπνπ ζπκκεηέρνπλ πέξαλ ησλ δχν (2) ππνςεθίσλ θαη δελ ιακβάλεη θαλέλαο 

ππνςήθηνο πέξαλ ηνπ 50% ησλ ςήθσλ, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν (2) 
ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο: 

  
 Ννείηαη φηη ηα ιεπθά ςεθνδέιηηα δελ θαηακεηξνχληαη. 
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 (6) Η παξνπζία θάζε Μέινπο πνπ έρεη ήδε θαηαγξαθεί θαη ζπλππνινγίδεηαη ζηε δηαπίζησζε 

απαξηίαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο. 
  
 (7)  Τπνςήθηνη γηα βξαβεία ή νκάδεο ππνςεθίσλ γηα βξαβεία ή άιιεο δηαθξίζεηο επηιέγνληαη δηά 

απιήο πιεηνςεθίαο: 

Ννείηαη φηη ε  ςεθνθνξία γίλεηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ, εθηφο εάλ δεηεζεί κπζηηθή ςεθνθνξία 
απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ παξφληα Σαθηηθά Μέιε. 

  
Πξαθηηθά 
ζπλεδξηψλ 
Οινκέιεηαο -
πγθιήηνπ -
Σάμεσλ. 

27.-(1) ηηο ζπλεδξίεο ηεο Οινκέιεηαο, ηεο πγθιήηνπ, ησλ Σάμεσλ, ησλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ 
άιισλ Οξγάλσλ ηεξνχληαη πξαθηηθά, ζηα νπνία δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα νη απνθάζεηο πνπ 
ιακβάλνληαη. 
 

  (2)  ηα πξαθηηθά θαηαγξάθνληαη ε εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαο, ηα νλφκαηα ησλ παξφλησλ θαη ησλ 
απφλησλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπδήηεζε θαη ηα ζρφιηά ηνπο, ηα ζρεηηθά έγγξαθα, νη πξνηάζεηο 
πνπ έγηλαλ, εάλ έγηλαλ ςεθνθνξίεο, ε θαηαγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο θάζε ςεθνθνξίαο θαη νη 
απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί. 

  
 (3)  ε πεξίπησζε πνπ έλα Μέινο δηαθσλεί κε ην ππφ ζπδήηεζε ζέκα, ην Μέινο απηφ έρεη ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη  φπσο ε δηαθσλία ηνπ, ην ζρφιην ή ε έλζηαζή ηνπ θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά. 
  
 (4) Σν πξνζρέδην  ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηψλ ηεο Οινκέιεηαο, ηεο πγθιήηνπ θαη ησλ Σάμεσλ 

απνζηέιιεηαη ζηα αληίζηνηρα Σαθηηθά Μέιε ηνπιάρηζηνλ κία εβδνκάδα πξηλ εγθξηζνχλ απφ ηελ 
Οινκέιεηα ή ηε χγθιεην ή ηελ Σάμε ζηελ επφκελε ζπλεδξία ηεο, ζηελ νπνία, αθνχ γίλνπλ δεθηέο 
νη φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηπρφλ ππάξρνπλ, επηθπξψλνληαη απφ ηελ Οινκέιεηα ή ηε χγθιεην ή ηελ 
Σάμε, αληίζηνηρα, κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ.   

  
 (5) Σα επηθπξσκέλα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ 

Γξακκαηέα πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηαρσξίδνληαη ζην Αξρείν ηεο Αθαδεκίαο. 
  
 (6) Σα πξαθηηθά θάζε Σάμεο θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο Σάμεο θαη ην πξνζρέδην ησλ 

πξαθηηθψλ απνζηέιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σάμεο ζηα Μέιε ηεο Σάμεο πξηλ απφ ηελ επφκελε 
ζπλεδξία ηεο Σάμεο, ζηελ νπνία γίλνληαη νη φπνηεο ηξνπνπνηήζεηο θξηζνχλ αλαγθαίεο, θαη 
επηθπξψλνληαη  κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ. 

  
 (7) Σα επηθπξσκέλα πξαθηηθά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο Σάμεο θαη 

θαηαρσξίδνληαη ζην Αξρείν ηεο νηθείαο Σάμεο. 
 

 ΜΔΡΟ VI 
ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ - ΠΡΟΔΓΡΔΙΟ 

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο  
Πξνέδξνπ. 
 

28.-(1)(α)  Σε δηαδηθαζία  εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αθαδεκίαο αλαιακβάλεη  πεληακειήο 
Δηζεγεηηθή  Δπηηξνπή, ε νπνία νξίδεηαη  απφ ηελ Οινκέιεηα θαη απνηειείηαη  απφ έλα Σαθηηθφ 
Μέινο απφ ηελ θάζε Σάμε, πνπ νξίδεη ε νηθεία Σάμε, έλα Μέινο πνπ ππήξμε Πξφεδξνο ή 
Αληηπξφεδξνο θαη έλα Μέινο πνπ ππήξμε Γεληθφο Γξακκαηέαο.  

  
  (β) Μέιε ηεο πγθιήηνπ δελ δχλαληαη λα είλαη Μέιε ηεο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο. 
  
 (2) Η Δηζεγεηηθή Δπηηξνπή απνζηέιιεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Αθαδεκίαο ηα νλφκαηα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξία ηεο 
Οινκέιεηαο.  

  
 (3)  Σα Σαθηηθά Μέιε ηεο Αθαδεκίαο θαινχληαη γξαπηψο, ηελ πξψηε  εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ, 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Αθαδεκίαο ζε εηδηθή ζπλεδξία γηα ηελ εθινγή ηνπ λένπ Πξνέδξνπ 
ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαο γηα ηελ εθινγή. 

  
 (4)(α) Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο πξέπεη λα πξνέξρνληαη  απφ δηαθνξεηηθέο  Σάμεηο. 
  
  (β) Ο Πξφεδξνο εθιέγεηαη εθ πεξηηξνπήο κεηαμχ ησλ ηξηψλ (3) Σάμεσλ:  
  
  Ννείηαη φηη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πην πάλσ ππνπαξάγξαθν δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε 

ππνςεθηφηεηαο ηνπ Πξνέδξνπ γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ηξηεηία. 
 (5)  Η εγθαηάζηαζε ηνπ Πξνέδξνπ γίλεηαη ζε Δηδηθή  Γεκφζηα πλεδξία ηεο Οινκέιεηαο, θαηά ηελ 

νπνία ν λένο Πξφεδξνο εθθσλεί νκηιία ζρεηηθή κε ην έξγν ηεο Αθαδεκίαο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο 
ηεο θαηά ηελ επφκελε ηξηεηία.  

  
 (6) ε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αθαδεκίαο θελσζεί πξηλ απφ ην ηέινο ηεο ζεηείαο 

ηνπ, εθιέγεηαη αληηθαηαζηάηεο, θαηά ηνλ ηαρχηεξν δπλαηφ ρξφλν, γηα ην ππφινηπν ηεο ηξηεηνχο 
ζεηείαο, ζχκθσλα  κε ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο Πξνέδξνπ. 
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Γηαδηθαζία 
εθινγήο 
Αληηπξνέδξνπ. 
 

29.-(1) (α)  Σε δηαδηθαζία  εθινγήο ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Αθαδεκίαο αλαιακβάλεη  πεληακειήο 
Δηζεγεηηθή  Δπηηξνπή, ε νπνία νξίδεηαη  απφ ηελ Οινκέιεηα θαη απνηειείηαη απφ έλα Σαθηηθφ 
Μέινο απφ ηελ θάζε Σάμε, πνπ νξίδεη ε νηθεία Σάμε, έλα Μέινο πνπ ππήξμε Πξφεδξνο ή 
Αληηπξφεδξνο θαη έλα Μέινο πνπ ππήξμε Γεληθφο Γξακκαηέαο.  

  
  (β) Μέιε ηεο πγθιήηνπ δελ δχλαληαη λα είλαη Μέιε ηεο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο. 
  
 (2) Η Δηζεγεηηθή Δπηηξνπή απνζηέιιεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Αθαδεκίαο ηα νλφκαηα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ 
ηε ζπλεδξία ηεο Οινκέιεηαο. 

  
 (3)  Σα Σαθηηθά Μέιε ηεο Αθαδεκίαο θαινχληαη ηελ πξψηε  

 
 εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Αθαδεκίαο ζε Δηδηθή πλεδξία γηα ηελ εθινγή ηνπ λένπ Αληηπξνέδξνπ ηνπιάρηζηνλ 
επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαο γηα ηελ εθινγή. 

  
 (4) (α) Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο πξέπεη λα πξνέξρνληαη  απφ δηαθνξεηηθέο  Σάμεηο. 
  
  (β) Ο Αληηπξφεδξνο εθιέγεηαη εθ πεξηηξνπήο κεηαμχ ησλ ηξηψλ (3) Σάμεσλ: 
  
 Ννείηαη φηη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πην πάλσ ππνπαξάγξαθν δελ ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε 

ππνςεθηφηεηαο ηνπ Αληηπξνέδξνπ γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ηξηεηία. 
 

 (5)  Η εγθαηάζηαζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ γίλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ζε Δηδηθή 
Γεκφζηα πλεδξία ηεο Οινκέιεηαο. 

  
 (6)  ε πεξίπησζε πνπ θελσζεί ε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ  ηεο Αθαδεκίαο πξηλ απφ ην ηέινο ηεο 

ζεηείαο ηνπ, εθιέγεηαη αληηθαηαζηάηεο θαηά ηνλ ηαρχηεξν δπλαηφ ρξφλν, γηα ην ππφινηπν ηεο 
ηξηεηνχο ζεηείαο, ζχκθσλα  κε ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο Αληηπξνέδξνπ.  

  
 (7)  ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηπξφεδξνο θσιχεηαη λα είλαη παξψλ  ζε ζπλεδξία ηεο Οινκέιεηαο 

ζηελ νπνία απνπζηάδεη θαη ν Πξφεδξνο, ε χγθιεηνο νξίδεη έλα απφ ηα Σαθηηθά Μέιε ηεο γηα λα 
πξνεδξεχζεη ζηε ζπλεδξία ηεο Οινκέιεηαο ή αλαβάιιεηαη ε ζπλεδξία. 

  
Γηαδηθαζία 
εθινγήο 
Γεληθνχ 
Γξακκαηέα. 

30.-(1)(α)   Σε δηαδηθαζία  εθινγήο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αθαδεκίαο αλαιακβάλεη  πεληακειήο 
Δηζεγεηηθή  Δπηηξνπή, ε νπνία νξίδεηαη  απφ ηελ Οινκέιεηα θαη απνηειείηαη απφ έλα Σαθηηθφ 
Μέινο απφ ηελ θάζε Σάμε, πνπ νξίδεη ε νηθεία Σάμε, έλα Μέινο πνπ ππήξμε Πξφεδξνο ή 
Αληηπξφεδξνο θαη έλα Μέινο πνπ ππήξμε Γεληθφο Γξακκαηέαο. 

  
  (β) Μέιε ηεο πγθιήηνπ δελ δχλαληαη λα είλαη Μέιε ηεο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο. 
  
 (2) Η Δηζεγεηηθή Δπηηξνπή απνζηέιιεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Αθαδεκίαο ηα νλφκαηα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππνςεθίσλ γηα ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπιάρηζηνλ επηά (7)  εκέξεο πξηλ 
απφ ηε ζπλεδξία ηεο Οινκέιεηαο. 

  
 (3) Σα Σαθηηθά Μέιε ηεο Αθαδεκίαο θαινχληαη ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Γεθεκβξίνπ απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Αθαδεκίαο ζε εηδηθή ζπλεδξία γηα ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, 
ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαο γηα ηελ εθινγή.  

  
 (4) (α) Ο ππνςήθηνο γηα ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα πξέπεη λα είλαη Σαθηηθφ Μέινο, ηθαλφ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο γηα ηηο νπνίεο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη 
ππεχζπλνο.   
 

  (β)  Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο εθιέγεηαη γηα ηξία (3) έηε θαη δχλαηαη λα επαλεθιεγεί γηα κία αθφκε 
ζπλερφκελε ηξηεηία. 
 

 (5)   ε πεξίπησζε πνπ θελσζεί ε ζέζε ηνπ Γεληθνχ  Γξακκαηέα ηεο Αθαδεκίαο πξηλ απφ ην ηέινο 
ηεο ζεηείαο ηνπ, εθιέγεηαη αληηθαηαζηάηεο θαηά ηνλ ηαρχηεξν δπλαηφ ρξφλν, γηα ην ππφινηπν ηεο 
ηξηεηνχο ζεηείαο, ζχκθσλα  κε ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο Γεληθνχ Γξακκαηέα. 

  
Καζήθνληα  
Γεληθνχ  
Γξακκαηέα. 
 

31.-(1) Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έγθαηξε εθηέιεζε ή πινπνίεζε  ησλ 
απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Οινκέιεηαο θαη ηεο πγθιήηνπ θαη ελεκεξψλεη ηε 
χγθιεην θαη ηελ Οινκέιεηα γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή ή εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ 
ηνπο. 

 (2) Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο επνπηεχεη ην έξγν ηεο Αθαδεκίαο, ψζηε απηφ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ πεδίσλ/ζεκάησλ/αλαγθψλ ησλ ηξηψλ (3) Σάμεσλ, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 
νδεγίεο ηεο πγθιήηνπ θαη ηεο Οινκέιεηαο. 

 (3)  Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο επνπηεχεη ηελ θαηαγξαθή ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο 
Αθαδεκίαο. 

 (4)  Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο είλαη επηθεθαιήο ηεο Γξακκαηείαο ηεο Αθαδεκίαο θαη επνπηεχεη ην έξγν 
ηεο. 
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 ΜΔΡΟ VII 

ΤΝΔΓΡΙΔ 
 

Δηδηθή Γεκφζηα 
πλεδξία θαη 
Γεληθή Γεκφζηα 
πλεδξία ηεο 
Οινκέιεηαο.  
 

32. (1) Η Αθαδεκία πξαγκαηνπνηεί Δηδηθή Γεκφζηα πλεδξία γηα ηελ Δγθαηάζηαζε ηνπ Πξνέδξνπ 
θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ αλά ηξηεηία, ζηηο 15  Ιαλνπαξίνπ (εθηφο ζηελ πεξίπησζε πνπ  ζπκπίπηεη λα 
είλαη άββαην ή Κπξηαθή ή αξγία θαη ε ζπλεδξία κεηαθέξεηαη ζε άιιε εκεξνκελία), ε νπνία είλαη 
αλνηρηή ζην θνηλφ, θαηά ηελ νπνία ν λένο Πξφεδξνο εθθσλεί νκηιία ζρεηηθή κε ην έξγν ηεο 
Αθαδεκίαο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο θαηά ηελ επφκελε ηξηεηία.  
 

 (2) (α) Η Αθαδεκία πξαγκαηνπνηεί Γεληθή Γεκφζηα πλεδξία φισλ ησλ Μειψλ ηεο αλά ηξηεηία, ε 
νπνία είλαη αλνηρηή ζην θνηλφ, δηνξγαλψλεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο 
Αθαδεκίαο, νη νπνίνη νξίδνπλ εηδηθή νξγαλσηηθή επηηξνπή γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

  
 (β)  Κχξηνο ζθνπφο ηεο γεληθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαο φισλ ησλ Μειψλ είλαη - 
  
  (i) ν απνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο Αθαδεκίαο απφ ηνλ απεξρφκελν Πξφεδξν· 
  
  (ii) ε γλσξηκία ησλ Μειψλˑ 
  
  (iii) νη εηζεγήζεηο γηα λέεο δξαζηεξηφηεηεοˑ 
  
  (iv) νη πξνηάζεηο γηα λέα πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγαζίεοˑ 
  
  (v) ε αλαδήηεζε ηξφπσλ ελίζρπζεο ησλ ηδίσλ πφξσλ ηεο Αθαδεκίαο. 
  
Oη ζπλεδξίεο ηεο 
πγθιήηνπ, ησλ 
Σάμεσλ, ηεο 
Οινκέιεηαο θαη 
ησλ Δπηηξνπψλ.  

33.   Οη ζπλεδξίεο φισλ ησλ Οξγάλσλ είλαη θιεηζηέο, εθηφο εάλ ε χγθιεηνο, ε Σάμε, ε Οινκέιεηα 
θαη νη Δπηηξνπέο, αληίζηνηρα, απνθαζίζνπλ δηαθνξεηηθά.  
 

 ΜΔΡΟ  VIII 
ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

 
Μφληκεο  
Δπηηξνπέο. 

34.-(1) Η χγθιεηνο απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε Μφληκσλ Δπηηξνπψλ απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ 
εηζεγήζεσο ησλ Σάμεσλ ή ηεο Οινκέιεηαο θαη δηνξίδεη ηα κέιε ηεο θάζε Δπηηξνπήο απηεπάγγειηα 
ή θαηφπηλ πξνηάζεσο ησλ Σάμεσλ θαη ηεο Οινκέιεηαο.  

  
 (2)  Σα Σαθηηθά Μέιε ηεο θάζε Δπηηξνπήο εθιέγνπλ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο απφ ηα Σαθηηθά 

Μέιε ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ νπνίν εγθξίλεη ε χγθιεηνο. 
  
 (3) Η ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο θαη δχλαηαη λα αλαλεσζεί κία ή 

πεξηζζφηεξεο θνξέο. 
 

 (4)  Πξνηάζεηο, πνξίζκαηα, έξγα, βηβιία, εθζέζεηο, δειηία ηχπνπ θαη άιια δεκνζηεχκαηα ησλ 
Δπηηξνπψλ θνηλνπνηνχληαη ζηε χγθιεην θαη αλαθνηλψλνληαη θαηά πεξίπησζε ζηελ Οινκέιεηα ζε 
κία απφ ηηο ζπλεδξίεο ηεο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ Πξφεδξν. 

  
Πξφζθαηξεο (ad 
hoc) Δπηηξνπέο. 
 

35.  Δθηφο απφ ηηο Μφληκεο Δπηηξνπέο, ε χγθιεηνο απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ πξνηάζεσο ησλ 
Σάμεσλ ή ηεο Οινκέιεηαο κπνξεί λα δηνξίζεη ad hoc Δπηηξνπέο, γηα λα επηιεθζνχλ ζεκάησλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην έξγν ηεο Αθαδεκίαο ή κε εηζεγήζεηο ηεο Αθαδεκίαο πξνο ηα 
φξγαλα  θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
Δηδηθέο 
Δπηηξνπέο. 

36.-(1) Η Αθαδεκία δχλαηαη λα ζπλεξγαζηεί κε δηαπξεπή Ιδξχκαηα, εληφο θαη εθηφο Κχπξνπ, φηαλ 
ην έξγν ηνπο  εκπίπηεη ζηνπο ζθνπνχο ησλ Σάμεψλ ηεο, γηα ηνλ ζθνπφ δε απηφ ζπγθξνηεί Δηδηθέο 
Δπηηξνπέο απαξηηδφκελεο ζπλήζσο απφ Μέιε ηεο Σάμεο ηεο νπνίαο ηα γλσζηηθά πεδία έρνπλ 
ζπλάθεηα κε  ην Ίδξπκα. 
 

 (2)  Ο Πξφεδξνο ηεο θάζε Δπηηξνπήο είλαη Σαθηηθφ Μέινο ηεο Αθαδεκίαο, εθιέγεηαη απφ ηα 
Σαθηηθά Μέιε ηεο Δπηηξνπήο  θαη εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην.  

  
 (3) Σα Γξαθεία Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο δχλαληαη λα πξνηείλνπλ ζηε χγθιεην ηελ ίδξπζε Δηδηθψλ 

Δπηηξνπψλ γηα ηε κειέηε ζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 
Δπνπηεχνπζεο 
Δπηηξνπέο. 

37.  Η Αθαδεκία δχλαηαη λα ζπζηήζεη Δπνπηεχνπζεο Δπηηξνπέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία θαη επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ έξγνπ ηεο. 

  
πλεδξίεο 
Δπηηξνπψλ. 
 

38.-(1) Ο Πξφεδξνο θάζε Δπηηξνπήο ζπγθαιεί ζπλεδξία ηεο Δπηηξνπήο, φπνηε απηφ θξηζεί 
απαξαίηεην γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο απηήο.  

 (2)  Οη Δπηηξνπέο ζπλεδξηάδνπλ ζε κία απφ ηηο ησλ αίζνπζεο ηεο Αθαδεκίαο ή εθηφο, εάλ γηα 
άιινπο ιφγνπο ελδείθλπηαη λα ζπλεδξηάζνπλ ζε άιινπο  ρψξνπο.  
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 (3)  Δάλ κία Δπηηξνπή δελ έρεη ζπλεδξηάζεη ζε δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, ζεσξείηαη απηφκαηα σο κε 

ππάξρνπζα θαη δηαγξάθεηαη απφ ηα αξρεία θαη ηα δεκνζηεχκαηα ηεο Αθαδεκίαο. 
  
Μέιε Δπηηξνπψλ. 
 

39.-(1) Ωο  Μέιε ησλ Δπηηξνπψλ ηεο Αθαδεκίαο δχλαληαη λα δηνξηζηνχλ  Μέιε ηεο Αθαδεκίαο, 
αιιά θαη πξφζσπα  πνπ δελ είλαη Μέιε ηεο.  

  
 (2) Ο Πξφεδξνο θάζε Δπηηξνπήο είλαη Σαθηηθφ Μέινο ηεο Αθαδεκίαο, εθιέγεηαη απφ ηα Σαθηηθά 

Μέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαη εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην.  
  
 (3)  Ο Πξφεδξνο εηζεγείηαη γξαπηψο, κε ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ζηε χγθιεην, ηνλ δηνξηζκφ ζηελ 

Δπηηξνπή κε Αθαδεκατθψλ, θαζψο θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ Μειψλ ζηελ Δπηηξνπή.  
  
 (4) Ο Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο δχλαληαη λα επαλαδηνξίδνληαη  αλά ηξηεηία.  
  
 (5)  Οη Δπηηξνπέο πιεξνθνξνχλ πεξηνδηθά ηελ Οινκέιεηα γηα ην έξγν ηνπο. 
  
 (6) Οη Δπηηξνπέο, δεκνζηνπνηνχλ πεξηνδηθά, ην έξγν θαη ηα πνξίζκαηα ησλ κειεηψλ/ζεκάησλ ηνπο 

κε δειηία ηχπνπ, νκηιίεο  θαη εθδφζεηο. 
  
 MΔΡΟ IX 

ΒΡΑΒΔΙΑ ΣΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ 
 

Βξαβεία. 40.  Η Αθαδεκία δχλαηαη λα βξαβεχεη ηελ αξηζηεία ζηηο επηζηήκεο, ζηα γξάκκαηα θαη ζηηο ηέρλεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Νφκνπ, κε ηελ απνλνκή ησλ αθφινπζσλ αξηζηείσλ, βξαβείσλ, 
κεηαιιίσλ, επαίλσλ, ρξεκαηηθψλ επάζισλ θαη άιισλ εζηθψλ ακνηβψλ:  
 
(α)   Αξηζηείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 
(β)   Πξνθεξπγκέλα Βξαβεία, 
(γ)   Οίθνζελ Βξαβεία, θαη 
(δ)   Βξαβεία ππφ ηελ αηγίδα ηεο Αθαδεκίαο. 

  
Αξηζηείν ηεο 
Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο. 

41.-(1) Η Αθαδεκία δχλαηαη λα απνλέκεη εηεζίσο θαη δηαδνρηθά αλά Σάμε ην «Αξηζηείν ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο» ζηηο επηζηήκεο, ζηα γξάκκαηα θαη ζηηο ηέρλεο.  

  
 (2)  Η απνλνκή  ηνπ «Αξηζηείνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο» αξρίδεη απφ ην πξψην έηνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Αθαδεκίαο.  
  
Πξνθεξπγκέλα 
Βξαβεία. 
 

42. (1) Η Αθαδεκία δχλαηαη λα απνλέκεη Πξνθεξπγκέλα Βξαβεία, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
απνλνκήο πνπ ζα πξνβιέπνληαη ζηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο Αθαδεκίαο, ζε πξφζσπα ή 
νκάδεο κε ζεκαληηθφ έξγν ζηηο επηζηήκεο, ζηα γξάκκαηα θαη ζηηο ηέρλεο.  
 

 (2)  Ο κέγηζηνο αξηζκφο Πξνθεξπγκέλσλ Βξαβείσλ πνπ απνλέκεη ε Αθαδεκία αλά έηνο είλαη  έμη 
(6), δειαδή δχν (2) γηα θάζε Σάμε: 

  
 Ννείηαη φηη ε Αθαδεκία δχλαηαη κε απφθαζή ηεο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, λα ππεξβεί ηνλ 

αξηζκφ απηφ.  
  
 (3)  Η απνλνκή ησλ βξαβείσλ γίλεηαη ζηελ Παλεγπξηθή πλεδξία ηεο Αθαδεκίαο. 
  
Οίθνζελ Βξαβεία. 43. (1)  Η Αθαδεκία δχλαηαη λα απνλέκεη ηα Οίθνζελ Βξαβεία, πνπ  είλαη ηηκεηηθά βξαβεία θαη δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ ρξεκαηηθφ έπαζιν,  γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αλάδεημε ζεκαληηθνχ έξγνπ ζηηο 
επηζηήκεο, ζηα γξάκκαηα θαη ζηηο ηέρλεο.  

  
 (2) Σα Οίθνζελ Βξαβεία  απνλέκνληαη απηεπάγγειηα απφ ηελ Αθαδεκία ζε πξφζσπα ή νκάδεο ή 

ζε ηδξχκαηα ή ζε νξγαληζκνχο κε πξφηαζε ζηελ νηθεία Σάμε, ε νπνία ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ή 
απφξξηςε κέρξη ηελ 31

ε
 Μαΐνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θαη ζπλνδεχνληαη απφ πεξηγξαθή ηνπ 

βξαβεπφκελνπ έξγνπ ηνπ/ησλ  ππνςεθίνπ/σλ ζε πεξγακελή. 
  
 (3)  Σν θάζε Σαθηηθφ Μέινο δχλαηαη λα πξνηείλεη κφλν έλα Οίθνζελ Βξαβείν  θαη’ έηνο.   
  
 (4)  ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο πξφηαζεο, ν Πξφεδξνο ηεο Σάμεο ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε γηα 

έγθξηζε ή απφξξηςε ζηελ Οινκέιεηα, ζπλνδεπφκελε απφ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ/ησλ 
πξνηείλνληνο/σλ Αθαδεκατθψλ.  

  
 (5)  H Οινκέιεηα απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ Σαθηηθψλ Μειψλ κε θαλεξή 

ςεθνθνξία, εθηφο εάλ δεηεζεί απφ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ Σαθηηθά Μέιε κπζηηθή ςεθνθνξία. 
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 (6)   Ο κέγηζηνο αξηζκφο Οίθνζελ Βξαβείσλ πνπ απνλέκεη ε Αθαδεκία αλά έηνο είλαη ηξία (3), 

δειαδή, έλα ζε θάζε Σάμε: 
  
 Ννείηαη φηη ε Αθαδεκία δχλαηαη κε απφθαζή ηεο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, λα ππεξβεί ηνλ 

αξηζκφ απηφ.  

(7)  Η απνλνκή ησλ βξαβείσλ γίλεηαη ζηελ Παλεγπξηθή πλεδξία ηεο Αθαδεκίαο.  
  
Βξαβεία ππφ ηελ 
αηγίδα ηεο 
Αθαδεκίαο. 
 

44. Η Αθαδεκία δχλαηαη  λα ζέζεη ππφ ηελ αηγίδα ηεο ηελ απνλνκή βξαβείσλ ηα νπνία 
αζινζεηνχληαη απφ άιια ηδξχκαηα ή ηδηψηεο, εληφο ή εθηφο Κχπξνπ, γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ε 
νπνία  γίλεηαη ζηελ Παλεγπξηθή πλεδξία ηεο Αθαδεκίαο. 

Πξνθήξπμε 
Βξαβείσλ. 
 

45.-(1) ηελ Παλεγπξηθή πλεδξία εθάζηνπ έηνπο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο  αλαθνηλψλεη ηελ Σάμε, 
ζηελ νπνία  ζα δνζεί ην «Αξηζηείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο», θαζψο θαη ηα βξαβεία πνπ 
πξνθεξχζζνληαη γηα ην επφκελν έηνο.  

  
 (2)  Σα βξαβεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), καδί κε ηνπο γεληθνχο φξνπο απνλνκήο, 

δεκνζηεχνληαη ζε εηδηθφ ηεχρνο, ην νπνίν δηαλέκεηαη δσξεάλ, θαη αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Αθαδεκίαο.  

  
Γεληθνί φξνη 
απνλνκήο 
βξαβείσλ.  

46. Οη γεληθνί φξνη απνλνκήο βξαβείσλ θαη νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πεξηγξάθνληαη ζηνπο 
Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ηεο Αθαδεκίαο. 
 

 ΜΔΡΟ X 
ΓΡΑΦΔΙΑ ΔΡΔΤΝΩΝ, ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ ΚΑΙ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
  
Γξαθεία 
Δξεπλψλ.  
 

47.-(1)  Η Αθαδεκία δχλαηαη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23(4) ηνπ Νφκνπ, λα ηδξχεη Γξαθεία 
Δξεπλψλ ζε ρξφλν πνπ ζα απνθαζηζηεί απφ ηελ Οινκέιεηα θαη ε δεκηνπξγία ηνπο είλαη αλαγθαία 
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ  ζθνπψλ  ηεο  Αθαδεκίαο θαη γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ Μειψλ ηεο κε ηνπο 
επηζηήκνλεο, ηνπο ινγίνπο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο.  

  
 (2)  Σα Γξαθεία Δξεπλψλ ηεο Αθαδεκίαο- 

 
(α)  θαζνξίδνληαη απφ ηηο Σάμεηο θαη εγθξίλνληαη απφ ηε χγθιεην θαη ηελ Οινκέιεηα θαη 

ηδξχνληαη ζε γλσζηηθά πεδία αηρκήο ζηηο επηζηήκεο, ζηα γξάκκαηα θαη ζηηο ηέρλεο, ηα 
νπνία θξίλνληαη ρξήζηκα θαη θαζνξηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο θαη ηε  δηεζλή πξνβνιή ηεο 
Κχπξνπ· 

  
 (β) δχλαληαη λα πξνηείλνπλ ηελ ίδξπζε Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ γηα ηε κειέηε ζεκάησλ ηεο 

εηδηθφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη Οκάδεο Δξγαζίαο γηα ηε κειέηε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ, 
ψζηε λα παξάζρνπλ επηζηεκνληθά θαηνρπξσκέλε γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη 
αληηθεηκεληθή θαη αλεμάξηεηε γλσκνδφηεζε ζηελ πνιηηεία θαη ζηνπο ζεζκνχο· 

  
 (γ) γηα ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ ηνπο ζπλεξγάδνληαη κε παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη 

άιια ηδξχκαηα εληφο θαη εθηφο Κχπξνπ. 
  
Γηαδηθαζία 
ίδξπζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο 
Γξαθείσλ 
Δξεπλψλ. 

48.-(1) Πξφηαζε γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία  Γξαθείνπ Δξεπλψλ ππνβάιιεηαη απφ έλα ή 
πεξηζζφηεξα Σαθηηθά Μέιε  ζηελ νηθεία Σάμε, ζπδεηείηαη θαη εγθξίλεηαη ή απνξξίπηεηαη απφ ηελ 
νηθεία Σάμε. 
 
     (2) Δάλ ε νηθεία Σάμε εγθξίλεη ηελ πξφηαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (1), ν Πξφεδξνο 
ηεο Σάμεο ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε ζπλνδεπφκελε απφ αηηηνινγεκέλε έθζεζε γηα ηελ αλάγθε 
ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο  ηνπ Γξαθείνπ, πξνο έγθξηζε ζηε χγθιεην: 

  
  Ννείηαη φηη, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο απφ ηε χγθιεην, ε πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζηελ 

Οινκέιεηα πξνο ζπδήηεζε θαη έγθξηζε.  
 

      (3)  Σν θάζε Γξαθείν Δξεπλψλ επνπηεχεηαη απφ Σαθηηθφ Μέινο ζην γλσζηηθφ πεδίν ηνπ νπνίνπ 
εκπίπηνπλ νη ζθνπνί θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Δξεπλψλ. 

  
 (4) Γηα ηηο αλάγθεο θάζε Γξαθείνπ Δξεπλψλ δηαηίζεηαη γξακκαηεηαθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

απφ ηνπο ηδίνπο πφξνπο ηεο Αθαδεκίαο ή απφ ηδησηηθέο/δεκφζηεο ρνξεγίεο.   
  
Κέληξν Δξεπλψλ. 
 

49.-(1) Η Αθαδεκία δχλαηαη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23(4) ηνπ Νφκνπ, λα απνθαζίζεη 
ηελ ίδξπζε Κέληξνπ Δξεπλψλ ζε ηνκείο αηρκήο ζηηο βαζηθέο θαη εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο θαη ζε 
επηιεγκέλα γλσζηηθά πεδία ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ.  

  
 (2)  Η δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ Δξεπλψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 

(1) θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αθαδεκία, εάλ θαη εθφζνλ εγθξηζεί ε πξφηαζε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 
Κέληξνπ Δξεπλψλ. 
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Γηαδηθαζία 
ίδξπζεο Γξαθείνπ 
Δμσηεξηθψλ 
Τπνζέζεσλ. 
 

50. Γηα ηελ επνπηεία ηνπ δηεζλνχο έξγνπ θαη ησλ δηεζλψλ  ζρέζεσλ ηεο Αθαδεκίαο, ε χγθιεηνο 
νξίδεη εμακειή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ δχν (2) Μέιε απφ ηελ θάζε Σάμε, ε νπνία, αθνχ 
κειεηήζεη ην δηεζλέο έξγν θαη ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηεο Αθαδεκίαο θαη ην αληίζηνηρν έξγν 
άιισλ Αθαδεκηψλ, ππνβάιιεη ζηε χγθιεην ηεθκεξησκέλε έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζχλζεηο, ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Δμσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη εηζεγείηαη Σαθηηθφ 
Μέινο ην νπνίν ζα επνπηεχεη ην έξγν ηνπ Γξαθείνπ: 
 
 Ννείηαη φηη ε χγθιεηνο θαη ε Οινκέιεηα δχλαηαη λα εγθξίλεη ή λα  απνξξίςεη ηελ έθζεζε θαη ηελ 
εηζήγεζε ηεο εμακεινχο επηηξνπήο. 

  
 ΜΔΡΟ XI 

ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
  
Γξακκαηεία 
Αθαδεκίαο. 
 

51.  Η Γξακκαηεία ηεο Αθαδεκίαο έρεη σο έξγν ηεο ηελ πξνεηνηκαζία εγγξάθσλ θαη δηαδηθαζηψλ 
πνπ αθνξνχλ ζε δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά θαη ζε θάζε άιινπ είδνπο ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο 
ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο Αθαδεκίαο θαη παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη πξνζσπηθφ 
γηα εηδηθέο ππεξεζίεο πξνο ηα Όξγαλα ηεο Αθαδεκίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 
ηνπο. 

  
Αξρείν 
Αθαδεκίαο. 

52.-(1) Οη Καλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ζην Αξρείν ηεο Αθαδεκίαο θαη ησλ Γξαθείσλ ηεο Αθαδεκίαο 
ππφθεηληαη ζηνπο ηζρχνληεο λφκνπο πεξί Αξρείσλ ηεο Γεκνθξαηίαο.  

  
 (2) Έγγξαθα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα γηα ηα νπνία απνθαζίδεη  ε Οινκέιεηα ή ε 

χγθιεηνο ή ε Σάμε ή άιιν Όξγαλν ηεο Αθαδεκίαο θαηαγξάθνληαη απφ ηε Γξακκαηεία θαη 
ηεξνχληαη ζην Αξρείν ζηε Γξακκαηεία ηεο Αθαδεκίαο. 

  
 ΜΔΡΟ XII 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ  
  
Πξνυπνινγηζκφο ηεο 
Αθαδεκίαο. 

53.-(1) Η εηνηκαζία ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο εθηειείηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή 
ππεξεζία ηεο Αθαδεκίαο θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ππνβάιιεηαη ζηε χγθιεην, φπνπ 
ζπδεηείηαη, ηξνπνπνηείηαη, εάλ ζεσξεζεί αλαγθαίν, θαη εγθξίλεηαη.  

  
 (2) Σo ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ππνβάιιεηαη, θαηφπηλ εηζεγήζεσο 

ηεο πγθιήηνπ, ζηελ Οινκέιεηα ηεο Αθαδεκίαο, ζπδεηείηαη, ηξνπνπνηείηαη, εάλ ζεσξεζεί αλαγθαίν, 
θαη εγθξίλεηαη θαηά ηε ζπλεδξία ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη κέζσ ηνπ Τπνπξγνχ 
ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα 
έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26(1) ηνπ Νφκνπ. 

  
 ΜΔΡΟ ΥΙΙΙ 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑ 
  
Δηδηθή 
ηξνπνπνηεηηθή  
ζπλεδξία ηεο 
πγθιήηνπ. 

54. Η χγθιεηνο δχλαηαη λα ζπζηήζεη Δηδηθή Δπηηξνπή ε νπνία εηζεγείηαη ηελ έθδνζε ή 
ηξνπνπνίεζε Καλνληζκψλ: 
 

  
 Ννείηαη φηη ε χγθιεηνο, ζε εηδηθή ζπλεδξία, δχλαηαη λα εγθξίλεη ή λα απνξξίςεη ηελ πην πάλσ 

εηζήγεζε ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο.  
  
Δηδηθή  
ηξνπνπνηεηηθή 
ζπλεδξία ηεο 
Οινκέιεηαο. 

55.-(1) Ο Πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο θαιεί ηελ Οινκέιεηα ζε εηδηθή ζπλεδξία δεθαηέζζεξηο (14) 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαο απηήο, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηα Μέιε ηεο 
Οινκέιεηαο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ηεθκεξησκέλε έθζεζε ηεο πγθιήηνπ γηα έθδνζε ή 
ηξνπνπνίεζε Καλνληζκψλ.  

  
  (2) Η Οινκέιεηα ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλεδξίεο, κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ 

παξφλησλ Μειψλ, εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ηελ έθδνζε ή ηξνπνπνίεζε Καλνληζκψλ πνπ ππέβαιε ε 
χγθιεηνο.  

  
 ΜΔΡΟ ΥΙV 

ΑΛΛΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 
  
Έγγξαθα 
Αθαδεκίαο. 
 

56. Έγγξαθα πνπ αθνξνχλ πνιηηηθέο πνπ δεκνζηεχνληαη ή εθδίδνληαη κε ην ινγφηππν ηεο 
Αθαδεκίαο εγθξίλνληαη απφ ηε χγθιεην πξηλ δεκνζηεπζνχλ ή εθδνζνχλ,  ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο θαη Καλνληζκνχο.  

  
Μεηξψν Μειψλ 
Αθαδεκίαο. 
 
 

57.  Η Αθαδεκία ηεξεί Μεηξψν ησλ Μειψλ ηεο.  
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Βηβιία Αθαδεκίαο.   
 

58. Η Αθαδεκία δηαηεξεί βηβιία θαηαγξαθήο ησλ πξαθηηθψλ φισλ ησλ ζπλεδξηψλ ηεο Οινκέιεηαο, 
ηεο πγθιήηνπ θαη ησλ Σάμεσλ:  
 

 Ννείηαη φηη βηβιία θαη αξρεία ηεο Αθαδεκίαο, εθηφο ησλ εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ, είλαη δηαζέζηκα 
ζηα Μέιε θαη ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί απφ ηε χγθιεην: 

  
 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη έγγξαθα ηνπνζεηεκέλα ζην Αξρείν ηεο Αθαδεκίαο δελ δχλαληαη λα 

κεηαθεξζνχλ εθηφο ηνπ θηηξίνπ ηεο Αθαδεκίαο ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο πγθιήηνπ. 
  
Δθδφζεηο 
Αθαδεκίαο  
πεπξαγκέλα. 

59.-(1) Σα πεπξαγκέλα ηεο Αθαδεκίαο εθδίδνληαη εηεζίσο θαη  θπθινθνξνχλ δηεζλψο. 

  
  (2) Οη εθδφζεηο θαη ηα ππνβαιιφκελα πξνο δεκνζίεπζε έξγα εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γεκνζηεπκάησλ ηεο Αθαδεκίαο, απνηεινχκελε απφ έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε Σάμε θαη ηνλ 
Γξακκαηέα επί ησλ δεκνζηεπκάησλ, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα θαη πξνεδξεχεη ηεο 
Δπηηξνπήο. 

986



  

Π
α

π
ά

π
ηη

μ
α

 
(Κ

α
ν
ο

ν
ιζ

μ
ό

ρ
 2

) 
 

Ο
Ρ

Γ
Α

Ν
Ο

Γ
Ρ

Α
Μ

Μ
Α

 Α
Κ

Α
Γ

Η
Μ

ΙΑ


 
  

 
 

 
 

 
  

 
           

 
 

 

Γ
ΙΟ

ΙΚ
Η


Η

 

Π
ρ
ό

εδ
ρ
ο

ς 
–

 Γ
εν

ικ
ό

ς 
Γ

ρ
α

μ
μ

α
τέ

α
ς 

Σ
ύ
γκ

λ
η

το
ς 

 

 

Γ
ΙΔ

Τ
Θ

Τ
Ν


Η

 

Γ
ΙΟ

ΙΚ
Η

Σ
ΙΚ

Ω
Ν

 Τ
Π

Η
Ρ

Δ


ΙΩ
Ν

 

 

Γ
ΙΔ

Τ
Θ

Τ
Ν


Η

 

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΚ
Ω

Ν
 

Τ
Π

Η
Ρ

Δ


ΙΩ
Ν

 

Α
Τ

Σ
Ο

Σ
Δ

Λ
Δ


 Γ

Ρ
Α

Φ
Δ

ΙΟ
 

Γ
Η

Μ
. 


Υ

Δ


Δ
Ω

Ν
, 

Δ
Θ

ΙΜ
Ο

Σ
Τ

Π
ΙΑ


, 

Π
Ο

Λ
ΙΣ

Ι
Σ

ΙΚ
Ω

Ν
 

Δ
Κ

Γ
Η

Λ
Ω


Δ

Ω
Ν

 

Ν
Ο

Μ
ΙΚ

Ο
Σ

 Σ
Υ

Μ
Β

Ο
Υ

Λ
Ο

Σ
 

Γ
ΙΔ

Τ
Θ

Τ
Ν


Η

 

Δ
Κ

Γ
Ο


Δ

Ω
Ν

 

Γ
Η

Μ
Ο


ΙΔ

Τ
Μ

Α
Σ

Ω
Ν

 

Κ
Α

Ι 
 

Β
ΙΒ

Λ
ΙΟ

Θ
Η

Κ
Η


  

Γ
ΙΔ

Τ
Θ

Τ
Ν


Η

 

Μ
Η

Υ
Α

Ν
Ο

Γ
Ρ

/
Η


 

Π
Λ

Η
Ρ

Ο
Φ

Ο
Ρ

ΙΚ
Η


  

987


