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10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 60-66 

12.2.2020 
Ώρα 16.00-19.00 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

               Παρόντες/ούσες 
1. Χριστοφόρου Λουκάς (Πρόεδρος) 
2. Αιμιλιανίδης Αχιλλεύς 
3. Καλογήρου Σωτήρης  
4. Κωστρίκης Λεόντιος  
5. Μιχαηλίδης Δημήτριος  
6. Μουζάλα Έλενα 
7. Παπανικόλας Κώστας 
8. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη  
9. Φωτίου Σταύρος  
10. Χαραλαμπίδης Κυριάκος 

 
 

                Απόντες  
1. Δημητρίου Ανδρέας: απουσιάζει λόγω ασθένειας 
2. Ζένιος Σταύρος: απουσιάζει λόγω άλλων υποχρεώσεων 
3. Καραγιώργης Βάσος: απουσιάζει λόγω ασθένειας 
4. Νικολάου Κυριάκος : απουσιάζει στο εξωτερικό  
5. Πισσαρίδης Χριστόφορος: απουσιάζει στο εξωτερικό  
6. Πολυκάρπου Μάριος: απουσιάζει στο εξωτερικό 
 

 

1. Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 9ης Συνεδρίας της Ολομέλειας της 

Ακαδημίας, με ημερομηνία  15.1.2020.  

 

2. Δωρεά οικοπέδου  
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση του Μητροπολίτη Κύκκου και 

Τηλλυρίας, κ.κ. Νικηφόρου, όπως παραχωρήσει, με μακροχρόνια μίσθωση 



2 
 

ΜΠ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ/12.2.2020/ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ 

έναντι του συμβολικού τιμήματος των δέκα ευρώ ετησίως, 4000 τετραγωνικά 

μέτρα γης σε οικόπεδο της Μητρόπολης, απέναντι από το Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο. Αναμένεται η υπογραφή του σχετικού συμβολαίου που θα 

ετοιμάσει ο δικηγόρος της Μητρόπολης. Θα γίνουν οι αναγκαίες επικοινωνίες 

ώστε να γίνει υπογραφή της σύμβασης, αν είναι δυνατόν πριν την Ειδική 

Τελετή.  

Ø Απαιτούμενες Ενέργειες: Πρόεδρος, Μ. Παπαπολυβίου 

  

3. Δωρεά Ιδρύματος  Τάκη και Λούκης Νέμιτσα στην Ακαδημία 
Ο Γενικός Γραμματέας, περιέγραψε συνοπτικά το συμφωνηθέν πλαίσιο της 

δωρεάς του Ιδρύματος Νέμιτσα προς την Ακαδημία και ανακοίνωσε ότι έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία ετοιμασίας της συμφωνίας μεταξύ του Ιδρύματος 

Νέμιτσα και της Ακαδημίας. Η Ολομέλεια εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να 

υπογράψει το συμβόλαιο δωρεάς Νέμιτσα. Για το 2020 η Ακαδημία θα 

διοργανώσει την τελετή βράβευσης για το βραβείο Νέμιτσα, όπως έχει ήδη 

δρομολογηθεί η διαδικασία από το Ίδρυμα. Σχετική ενημέρωση έγινε επί αυτού 

από τον κ. Κωστρίκη. 

Ø Απαιτούμενες Ενέργειες: Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας  

  

4. Αγορά υπηρεσιών για την ιστοσελίδα 
Ο κ. Λεόντιος Κωστρίκης ανακοίνωσε στην Ολομέλεια  ότι έχει ήδη αποστείλει 

στον Πρόεδρο τις τρεις προσφορές που έλαβε η αρμόδια επιτροπή από 

εταιρείες για την κατασκευή της ιστοσελίδας. Η Ολομέλεια ενέκρινε όπως 

επιλεγεί η χαμηλότερη προσφορά. Η κ. Παπαπολυβίου καλείται να 

ακολουθήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

Ø Απαιτούμενες Ενέργειες: Μ. Παπαπολυβίου  

 

5. Εκλογή ενός Εξωτερικού Μέλους  και δύο Αντεπιστελλόντων 
Μελών 

Ο Πρόεδρος, απευθυνόμενος στους Πρόεδρους και τα Μέλη των Τάξεων, 

υπενθύμισε πως οι Τάξεις όφειλαν να είχαν ορίσει το πεδίο, στο οποίο θα 

προκηρύξουν τη θέση ενός Εξωτερικού Μέλους  και δύο Αντεπιστελλόντων 

Μελών, ως η προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας και ότι το θέμα πλέον 

επείγει να ολοκληρωθεί το συντομότερο. 
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Ø Απαιτούμενες Ενέργειες: Πρόεδροι Τάξεων 

 

6. Διεθνής Ένωση Ακαδημιών – AUI 
 
H κα Έλενα Μουζάλα υπέβαλε πρόταση όπως η Ακαδημία αιτηθεί να γίνει 

Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημιών, ώστε  να συμμετάσχει στην προσεχή 

συνάντηση των Ακαδημιών, που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στη Φιλαδέλφεια 

των ΗΠΑ. Η Διεθνής Ένωση Ακαδημιών ιδρύθηκε το 1919 στο Παρίσι και 

σήμερα έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες. Η ετήσια συνδρομή των ενεργών 

μελών με δικαίωμα ψήφου ανέρχεται στο ύψος των 750 ευρώ. Η Ολομέλεια 

ενέκρινε την πρόταση.  Η κα Μουζάλα θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο.  

Απαιτούμενες Ενέργειες: Ε. Μουζάλα  

 

7. Ειδική Τελετή 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ειδική Τελετή, κ. Σταύρος Φωτίου, 

ενημέρωσε την Ολομέλεια για την πορεία της προετοιμασίας  της εκδήλωσης, 

αναφέροντας ότι έχουν αποσταλεί προσκλήσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή. Η κ. Παπαπολυβίου εντέλλεται όπως ενεργήσει για την περαιτέρω 

διάχυση της πρόσκλησης και την ετοιμασία σποτ για τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, ως οι εισηγήσεις της Ολομέλειας, καθώς και για την 

μαγνητοσκόπηση της Ειδικής Τελετής. Στις 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 10.00 το πρωί, τα Μέλη θα παρευρεθούν στο Δημοτικό Θέατρο 

Λευκωσίας για να μελετηθούν οι λεπτομέρειες της παρουσίασης των Μελών επί 

της σκηνής. 

Απαιτούμενες Ενέργειες: Μ. Παπαπολυβίου   

 

8.  Στέγαση της Ακαδημίας στον χώρο της Διοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών 

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έκαναν αναφορά σε προβλεπόμενη 

καθυστέρηση μετακόμισης του Υπουργείου Εσωτερικών και ως εκ τούτου 

παραμένει ασαφής και απροσδιόριστος ο χρόνος που η Ακαδημία θα μπορέσει 

να κάνει χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Στο ενδιάμεσο να γίνουν οι ενέργειες 
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από τον κ. Μιχαηλίδη και την κ. Παπαπολυβίου για την τοποθέτηση της πλάκας 

έξω από το υφιστάμενο κτίριο της Ακαδημίας.  

Απαιτούμενες Ενέργειες: Πρόεδρος, Δ. Μιχαηλίδης, Μ. Παπαπολυβίου 

 

9. Δωρεές/Ίδιοι Πόροι  
Συμφωνήθηκε όπως σε μεταγενέστερο στάδιο οργανωθεί ειδική εκδήλωση, 

ξεχωριστά για τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο και για 

τους Τάκη και Λούκη Νέμιτσα, ώστε να ενημερωθεί η κυπριακή κοινωνία για τις  

δύο εξαιρετικά σημαντικές δωρεές προς την Ακαδημία και να εκφραστούν 

ευχαριστίες προς τους δωρητές. Ο Πρόεδρος υπέδειξε την ανάγκη συνέχισης 

της προσπάθειας για εξεύρεση ίδιων πόρων παράλληλα με την χορηγία της 

Πολιτείας. Θα εξεταστεί κατά πόσο η Ακαδημία ως ΝΠΔΔ πρέπει να εγγραφεί 

στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών για να εκπίπτει το ποσό της 

δωρεάς προς αυτήν από τη φορολογία. 

Ø Απαιτούμενες Ενέργειες: Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας 

 

Η επόμενη Τακτική Ολομέλεια της Ακαδημίας θα γίνει στις 11 Μαρτίου 2020 και 

ώρα 16.00 - 20.00 στα γραφεία της Ακαδημίας, Φανερωμένης 60-66. 

 
Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 

 

                                                                                         
  Λουκάς Γ. Χριστοφόρου                                 Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 
 


