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12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 

Με τηλεδιάσκεψη 
Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 

Ώρα 16.00-19.30 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

               Παρόντες/ούσες 
1. Χριστοφόρου Λουκάς (Πρόεδρος) 
2. Αιμιλιανίδης Αχιλλεύς (ήλθε στη συνεδρία προς το τέλος του θέματος 3) 
3. Δημητρίου Ανδρέας 
4. Ζένιος Σταύρος 
5. Καλογήρου Σωτήρης  
6. Κωστρίκης Λεόντιος (αποχώρησε από τη συνεδρία μετά την ολοκλήρωση του 

θέματος 3) 
7. Μιχαηλίδης Δημήτριος  
8. Μουζάλα Έλενα 
9. Παπανικόλας Κώστας 
10. Πολυκάρπου Μάριος 
11. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη 
12. Φωτίου Σταύρος 
13. Χαραλαμπίδης Κυριάκος 

 
                Απόντες  

1. Καραγιώργης Βάσος: απουσιάζει λόγω ασθένειας 
2. Νικολάου Κυριάκος: απουσιάζει στο εξωτερικό  
3. Πισσαρίδης Χριστόφορος: απουσιάζει στο εξωτερικό 

 

1. Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 11ης Συνεδρίας της Ολομέλειας της 

Ακαδημίας, με ημερομηνία  8.4.2020.  

 

2. Κτίριο Φανερωμένης  
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε  σε τεχνικής φύσης δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 

στο κτίριο της Φανερωμένης και εισηγήθηκε να δημιουργηθεί επιτροπή κτιρίου. 

Η Ολομέλεια δεν αποφάνθηκε επί του θέματος, αλλά  συμφώνησε με την 
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πρόταση για παρουσία μόνιμου προσωπικού στον χώρο, μετά την αυτονόμηση 

του Προϋπολογισμού. 

 

3. Προϋπολογισμός 
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτεταμένα σε όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι 

τώρα, από πλευράς Ακαδημίας, για την αυτονόμηση του Προϋπολογισμού, και 

σε σχετική επιστολή επί του θέματος που απέστειλε στα μέλη. Αφού 

διαπιστώθηκε η μεγάλη καθυστέρηση στην προώθηση των διαδικασιών από 

πλευράς Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Ζένιος πρότεινε όπως εξεταστεί η αγορά 

υπηρεσιών, περιορισμένου χρόνου, προσοντούχου Εκτελεστικού Διευθυντή, 

με όρους εντολής προώθησης διαδικασιών αυτονόμησης του 

Προϋπολογισμού, και όπως εξεταστούν και ονόματα παρόμοιων προσώπων 

που να έχουν εμπειρία, ιδανικά σε προηγούμενες υψηλόβαθμες θέσεις στο 

δημόσιο, από  τα οποία θα μπορούσε να ζητηθεί όπως υποβάλουν το 

ενδιαφέρον τους. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Ζένιος διευκρίνισε πως 

δεν έχει μελετήσει το διαδικαστικό τμήμα της πρότασης και τούτο μπορεί να 

εξεταστεί λεπτομερώς εφόσον υπάρχει πρόθεση υλοποίησης της πρότασης. 

Ο κ. Παπανικόλας εξέφρασε τις επιφυλάξεις του επί της πρότασης και 

εισηγήθηκε όπως αποσταλεί επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας με την οποία να τον πληροφορεί η Ακαδημία ότι δεν μπορεί να 

εκτελεί το έργο της χωρίς να έχει αυτόνομο Προϋπολογισμό και ότι προτείνεται 

η αναστολή της λειτουργίας Ακαδημίας εάν δεν επιλυθεί το σημαντικό αυτό 

θέμα της αυτονόμησης του Προϋπολογισμού. Τόνισε επίσης ότι πρέπει η 

Ακαδημία να είναι προσεκτική στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.  

Αποφασίστηκε όμως  η Επιτροπή Προϋπολογισμού (Αιμιλιανίδης, 

Παπανικόλας, Ζένιος, Δημητρίου) συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη 20 Μαΐου 

2020 και ώρα 16.00-18.00 με θέμα την περαιτέρω εξέταση και λεπτομερή 

αξιολόγηση της πρότασης του κ. Ζένιου για προσωρινή πρόσληψη Ανώτερου 

Διοικητικού Λειτουργού ως Εκτελεστικού Διευθυντή που θα βοηθήσει στην 

αυτονόμηση του Προϋπολογισμού και όπως υπάρξει συνάντηση με τον 

Υπουργό Παιδείας το συντομότερο δυνατό για το θέμα της αυτονόμησης του 

Προϋπολογισμού. Κλήθηκαν τα μέλη όπως αποστείλουν προτάσεις προς τον 

Γενικό Γραμματέα πριν την συνεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμού για να 
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μπορούν αυτές να ιεραρχηθούν από την Επιτροπή ώστε να υποβληθεί 

ολοκληρωμένο υπόμνημα στην προσεχή συνεδρία.  

Ø Απαιτούμενες Ενέργειες: Επιτροπή Προϋπολογισμού 

 

4. Ιστοσελίδα  

Ο κ. Μιχαηλίδης, μετά την αποχώρηση του κ. Κωστρίκη  λόγω υποχρεώσεων 

στο Υπουργείο Υγείας, ενημέρωσε  την Ολομέλεια ότι η δημιουργία της 

ιστοσελίδας προχωρεί κανονικά, έχουν ανταλλαγεί ιδέες  και προσχέδια και 

όταν παρουσιαστεί  σε ενεργό μορφή, τότε θα χρειαστεί να δοθούν κείμενα από 

όλα τα Μέλη. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε όπως τοποθετούνται στην ιστοσελίδα και 

τα κείμενα των διεθνών ενώσεων Ακαδημιών με τα οποία συνεργάζεται η 

Ακαδημία. 

 

5. Σειρά webinars  
Ο κ. Παπανικόλας έστειλε επιστολή με τις θεματικές της σειράς webinars στην 

οποία θα είναι συνδιοργανωτής η Ακαδημία. Θα επικοινωνήσει με τους 

Ακαδημαϊκούς για να εξετάσει τη διαθεσιμότητά τους για συμμετοχή στα 

webinars σε θέματα της ειδικότητάς τους.  

 

6. SAPEA  
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έστειλε την αίτηση συμμετοχής του  Ακαδημαϊκού 

Σωτήρη Καλογήρου στη SAPEA (Science Advice for Policy by European 

Academies) σύμφωνα με πρόσκληση που είχε εκδοθεί για εμπειρογνώμονες 

με θέμα Systemic Approach for the Energy Transition in Europe.  

 
7. Εισηγήσεις από τα Μέλη για δράσεις της Ακαδημίας μετά την πανδημία 

Η κ. Ευφροσύνη Ριζοπούλου- Ηγουμενίδου εισηγήθηκε το θέμα συνεδρίου ή 

ημερίδας ή διάλεξης « 18ος αιώνας στην Κύπρο. Πανδημίες και τρόποι 

αντιμετώπισής τους». Η εισήγηση έγινε αποδεκτή από την Ολομέλεια. 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Ευφροσύνη Ριζοπούλου- 

Ηγουμενίδου 

 

8. Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου 



 
 

4 
ΜΠ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ/13 ΜΑΙΟΥ 2020 

Ο κ. Ανδρέας  Δημητρίου εισηγήθηκε την οργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου, 

οι θεματικές του οποίου  θα επικεντρωθούν στον ρόλο της επιστήμης στις 

διαφορετικές διαστάσεις, στην περίοδο κρίσης, μετά την πανδημία. 

Προσκεκλημένοι του συνεδρίου θα είναι κορυφαίοι επιστήμονες στις  ιατρικές, 

φυσικές, κοινωνικές και ηθικές επιστήμες. Το συνέδριο θα διοργανωθεί 

καλοκαίρι του 2021. Η Ολομέλεια αποφάσισε τη συγκρότηση οργανωτικής 

επιτροπής για το εν λόγω συνέδριο αποτελούμενη από τα Μέλη της Ακαδημίας 

Λεόντιο Κωστρίκη Α΄ Τάξη, Κυριάκο Χαραλαμπίδη Β΄ Τάξη, Ανδρέα Δημητρίου, 

Σταύρο Ζένιο και Σταύρο Φωτίου Γ Τάξης.  

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου 

 

9. Προκηρύξεις ενός Εξωτερικού Μέλους  και δύο Αντεπιστελλόντων Μελών 
Ο Πρόεδρος Λουκάς Γ. Χριστοφόρου ανακοίνωσε ότι οι Πρόεδροι των Τάξεων 

της Ακαδημίας προέβησαν σε δημοσίευση των προκηρύξεων  ενός Εξωτερικού 

και δύο Αντεπιστελλόντων Μελών ανά Τάξη στα ΜΜΕ. Ακολούθησαν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις επί του νομοθετικού πλαισίου εκλογής Μελών και 

δόθηκαν οι απαιτούμενες   απαντήσεις από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα. Ζητήθηκε  όπως προωθούνται αμέσως οι αιτήσεις των υποψηφίων 

Μελών στους αντίστοιχους Προέδρους των Τάξεων, ώστε να υπάρχει 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μελέτης των υποβληθέντων βιογραφικών. 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Μαρία Παπαπολυβίου 
 

10. Εκλογή έκτου μέλους για το Διοικητικό Συμβούλιο του  Ιδρύματος  Τάκη 
και Λούκης Νέμιτσα  

Η Ολομέλεια όρισε  τον κ.  Ανδρέα Δημητρίου ως το έκτο (6ο) Μέλος του 

Συμβουλίου του Ιδρύματος Νέμιτσα. Αποφασίστηκε όπως η θητεία των Μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.  

Ø Απαιτούμενες Ενέργειες: Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας  

11. Βραβείο Νέμιτσας 
Ανακοινώθηκε η απόφαση του Ιδρύματος Νέμιτσα όπως αναβληθεί η απονομή 

του Βραβείου Νέμιτσας για το 2020 λόγω των εκτάκτων συνθηκών που 
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δημιουργήθηκαν διεθνώς εξαιτίας της πανδημίας και όπως αυτό 

επαναπροκηρυχθεί για το 2021. 

12.  Συνεργασία με άλλες Ακαδημίες - Accademia Nazionale dei Lincei 
Ο κ. Κώστας Παπανικόλας εισηγήθηκε τη συνεργασία με την Academia 

Nationale dei Lincei. H εισήγησή του έγινε αποδεκτή από την Ολομέλεια. 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Κώστας Παπανικόλας  
 

13. Διεθνής Ένωση Ακαδημιών – AUI  

Η κ. Έλενα Μουζάλα ανακοίνωσε ότι η Διεθνής  Ένωση Ακαδημιών έλαβε τον 

Νόμο της Ακαδημίας που τους είχε αποστείλει στην αγγλική γλώσσα, και την  

πληροφόρησαν  ότι τον Σεπτέμβριο θα κινηθούν οι ίδιοι να βρουν τις τρεις 

Ακαδημίες, οι οποίες θα εισηγηθούν και θα στηρίξουν τη συμμετοχή της 

Κυπριακής Ακαδημίας στην Διεθνή Ένωση Ακαδημιών (AUI), ώστε να γίνει 

ενεργό Μέλος της. 

 

14.  Στεγαστικό θέμα της Ακαδημίας 
Ο Πρόεδρος Λουκάς Γ Χριστοφόρου  ανακοίνωσε ότι εξ αιτίας της πανδημίας 

δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τη γραμματεία της Μονής Κύκκου και ως 

εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα της εξεύρεσης οικοπέδου 

για την ανέγερση κτιρίου της Ακαδημίας. Αναμένεται επικοινωνία εκ νέου στις 

αρχές Ιουνίου, όταν θα έχουν επανακάμψει οι λειτουργοί του γραφείου της 

Μονής. 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Πρόεδρος, Μαρία Παπαπολυβίου 

 

15.  Πρακτική Συμβολή της Ακαδημίας στον εορτασμό των 60χρονων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και των 200 χρόνων από το 1821 

Ο κ. Κυριάκος Χαραλαμπίδης επανήλθε στο ζήτημα της διοργάνωσης 

συνεδρίου για τα 60 χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τα 200 χρόνια 

από το 1821. Εκφράστηκαν διάφορες απόψεις ως προς τη δυσκολία 

διοργάνωσης των συνεδρίων λόγω της απουσίας μόνιμου διοικητικού 

προσωπικού και μειωμένων πόρων της Ακαδημίας. Η Ολομέλεια αποφάσισε 
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να αναμένει τις εισηγήσεις της επιτροπής που είχε οριστεί για τα δύο αυτά 

θέματα (Κ. Χαραλαμπίδης, Ε. Ηγουμενίδου, Ε. Μουζάλα, Α. Αιμιλιανίδης).  

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Επιτροπή εορτασμών 

 

16. Καθορισμός ημερομηνίας πανηγυρικής συνεδρίας της Ακαδημίας  
Αποφασίστηκε όπως οριστεί η πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας στις 

15.12.2020. Η κ. Παπαπολυβίου να ενημερώσει τα μέλη που απουσιάζουν 

ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα.  

 

17. Επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας (με τηλεδιάσκεψη, εκτός αν υπάρχει 
δυνατότητα να γίνει διά ζώσης); στις 17 Ιουνίου 2020. 

 

 
 

 
Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας 

 

                                                            
Λουκάς Γ. Χριστοφόρου                       Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 
 

 


