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13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 

Με τηλεδιάσκεψη 
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 

Ώρα 16.00-19.30 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Παρόντες/ούσες 
1. Χριστοφόρου Λουκάς (Πρόεδρος) 
2. Αιμιλιανίδης Αχιλλεύς  
3. Δημητρίου Ανδρέας 
4. Ζένιος Σταύρος 
5. Καλογήρου Σωτήρης  
6. Κωστρίκης Λεόντιος  
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 12ης Συνεδρίας της Ολομέλειας της 

Ακαδημίας, με ημερομηνία  13.5.2020.  

 

2. Ένταξη της Ακαδημίας στην ALLEA  
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε με μεγάλη ικανοποίηση ότι στη σύνοδο  της ALLEA, 

με τηλεδιάσκεψη λόγω πανδημίας, στις 3 Ιουνίου 2020, το 94% των 

συμμετεχόντων μελών, 50 Ακαδημίες από 40 ευρωπαϊκές χώρες και πλέον,   

ψήφισαν  υπέρ της ένταξης  της Ακαδημίας στην ΑLLEA. Η Ακαδημία στη 
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συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Λουκά Γ. Χριστοφόρου 

και τον Γενικό Γραμματέα Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη, ο οποίος θα είναι και ο 

πρώτος εκπρόσωπος της Ακαδημίας στην ΑLLEA.  Αναφέρθηκε, επίσης,  το 

σημαντικό γεγονός  ότι η ΑLLEA έχει απαλλάξει την Ακαδημία από τα τέλη της 

συνδρομής για το 2020. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στα Μέλη της Ακαδημίας που επιθυμούν να ενταχθούν 

στις επιτροπές της ALLEA να επισκεφτούν τον σχετικό σύνδεσμο, ενώ προέβη 

ταυτόχρονα σε  ένα γενικό σχόλιο απευθυνόμενος προς όσους και όσες θα 

συμμετέχουν  σε επιτροπές ή συνεδριάσεις των ενώσεων των Ακαδημιών, 

EASAC - ALLEA μέχρι στιγμής,  να ενημερώνουν τον αρμόδιο εκπρόσωπο της 

δικής μας Ακαδημίας στις Ακαδημίες αυτές.  

 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Μέλη που 

επιθυμούν εμπλοκή τους στις επιτροπές της ALLEA 

 

3. Συντονιστική Επιτροπή  Βιοεπιστημών και Ενέργειας  του EASAC 
 

 Ο Πρόεδρος συνεχάρη θερμά τους Ακαδημαϊκούς Λεόντιο Κωστρίκη και 

Σωτήρη Καλογήρου που έγιναν αποδεκτοί ως Μέλη της Συντονιστικής 

Επιτροπής Βιοεπιστημών  και Ενέργειας του  EASAC, αντίστοιχα. Συνεχάρη, 

επίσης, και τον Ακαδημαϊκό Κώστα Παπανικόλα για την αποστολή δύο 

διαφανειών στο EASAC σχετικά με  τη συμμετοχή του  Ακαδημαϊκού Λεόντιου 

Κωστρίκη στη Συντονιστική Επιτροπή Βιοεπιστημών και για τα διαδικτυακά 

σεμινάρια. 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Κώστας Παπανικόλας, Λεόντιος Κωστρίκης, 

Σωτήρης Καλογήρου 

4. Διαδικτυακά Σεμινάρια 
  Ο κ. Παπανικόλας ανακοίνωσε ότι το  πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα 

την   πανδημία και  ομιλητές τον  Δρα  Κωστρίκη και Δρα Καραγιάννη πήγε 

πολύ καλά. Το επόμενο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την οικονομία θα έχει 

ομιλητές τον Ακαδημαϊκό Σταύρο Ζένιο από τη Λευκωσία, τον Καθηγητή 

Αναστάσιο Γιαννίτση από την Αθήνα και τον Καθηγητή Νικόλαο Τομαδάκη από 

τη Νέα Υόρκη. 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Κώστας Παπανικόλας 
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5. Διαδικασία  δημοσίευσης  ανακοινώσεων άλλων Ακαδημιών 
    Ο κ. Ζένιος αναφέρθηκε στη διαδικασία που θα  πρέπει να καθιερώσει η 

Ακαδημία για τις ξενόγλωσσες ανακοινώσεις των άλλων Ακαδημιών στις οποίες 

συμμετέχει και εκπροσωπείται, με αφορμή την ανακοίνωση των χωρών της 

Κοινοπολιτείας για την Ημέρα του Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου. 

Εισηγήθηκε να γίνεται μία μικρή περίληψη  για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης 

και να επισυνάπτεται αυτούσιο το ξενόγλωσσο κείμενο. 

Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την Ολομέλεια. 

 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Μαρία 

Παπαπολυβίου 

 

6. Διεθνής Ένωση Ακαδημιών (IUA) 
  Η κ. Μουζάλα ανακοίνωσε στην Ολομέλεια το περιεχόμενο των επαφών της 

με την ΙUA, ότι δηλαδή απέστειλε η ίδια  τα ονόματα των Μελών της Ακαδημίας  

καθώς και τον Νόμο στην αγγλική γλώσσα στην  IUA και οι ίδιοι  

έχουν ήδη αποστείλει επιστολές σε τρεις Ακαδημίες για να στηρίξουν την 

υποψηφιότητά μας, μια επιτροπή θα εξετάσει τον φάκελό μας και πολύ σύντομα 

θα υπάρξουν νεότερα για το εν λόγω θέμα. 

 Η ΙUA συνεχάρη την Ακαδημία μας για την είσοδό της στην ALLEA. 

 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Έλενα Μουζάλα  

 

7. Προϋπολογισμός 
Ο κ. Δημητρίου, μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, ανέλυσε λεπτομερώς 

την απόφαση της Επιτροπής για την πρόσληψη ενός Εκτελεστικού Διευθυντή 

με αγορά υπηρεσιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αμοιβή με σκοπό 

την προώθηση της αυτονόμησης του Προϋπολογισμού της Ακαδημίας.   

Ο Πρόεδρος πληροφόρησε την Ολομέλεια ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον 

Υπουργό Παιδείας, κ. Πρόδρομο Προδρόμου, για τα επείγοντα θέματα της 

Ακαδημίας  και ότι τα αιτήματα υπεβλήθησαν και γραπτώς προς το Υπουργείο 

για να υπάρξει γραπτή απάντηση επί όλων των θεμάτων που ετέθησαν στη 

συνομιλία. 
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Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί της διαδικασίας και του περιεχομένου της 

απόφασης της επιτροπής και, αφού δόθηκαν διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων 

ζητημάτων, το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.   

Δέκα (10) Μέλη  ψήφισαν υπέρ της απόφασης της Επιτροπής 

Προϋπολογισμού, δύο Μέλη (2) ψήφισαν λευκό, επειδή  βρίσκουν το ποσό της 

προτεινόμενης αμοιβής του Εκτελεστικού Διευθυντή  υψηλό και,  σε περίπτωση 

μείωσής του, θα υπερψηφίσουν την πρόταση. Ένα (1) Μέλος απείχε από την 

ψηφοφορία, επειδή διαφωνεί με την κλειστή διαδικασία πρόσληψης του 

Εκτελεστικού Διευθυντή. 

Η πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμού υπερψηφίστηκε  από την 

Ολομέλεια. 

 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Επιτροπή 

Προϋπολογισμού  

 

8. Διαδικασίες εκλογής ενός  Εξωτερικού και δύο Αντεπιστελλόντων 
Μελών 

 Συζητήθηκαν αναλυτικά οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, 

σύμφωνα  με τον Νόμο και τους Κανονισμούς της Ακαδημίας για την εκλογή  

Μελών, ο τρόπος που θα παρουσιάζεται στα πρακτικά η μη επιλογή 

υποψηφίων και η εμπιστευτικότητα της απόφασης μέχρι την ανακοίνωση των 

ονομάτων των νεοεκλεγέντων από τον Πρόεδρο.  Τονίστηκε το θέμα της 

εχεμύθειας και η εξεύρεση τρόπων και διαδικασιών που την διασφαλίζουν.  

Η Ολομέλεια συμφώνησε ότι πρέπει να τηρείται απόλυτη εχεμύθεια, να 

διασφαλίζεται η τήρηση αξιοκρατικών διαδικασιών αξιολόγησης των 

υποψηφίων και να διατυπώνονται  στα πρακτικά μόνο τα θετικά στοιχεία των 

υποψηφίων.  

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Πρόεδροι των Τάξεων 

 

9. Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε στην Ολομέλεια ότι στην Τάξη τους συζήτησαν το 

θέμα της γλώσσας στην οποία θα συνταχθεί το κείμενο του Αριστείου στην 

περγαμηνή και στο μετάλλιο. Τα Μέλη συμφώνησαν με την πρόταση του κ. 
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Χαραλαμπίδη να είναι στην κοινή ελληνική το κείμενο της περγαμηνής και του 

μεταλλίου  και όχι στην αρχαία ελληνική. 

Για τις διευθετήσεις των θεμάτων του Αριστείου δημιουργήθηκε μία Επιτροπή 

αποτελούμενη από τους κ. κ. Χαραλαμπίδη, Μιχαηλίδη και Φωτίου. 

 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Επιτροπή για το Αριστείο 

 
10.  Εξηντάχρονα Κυπριακής Δημοκρατίας 

Ο κ. Μιχαηλίδης ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Εορτασμών αποφάσισε να 

διοργανώσει  Ημερίδα ή Διημερίδα με έξι ομιλίες και αντίστοιχους ομιλητές  και  

θέμα την εξέλιξη κάθε πόλης της Κύπρου από το 1960 μέχρι και σήμερα 

αναφέροντας ότι έχουν καταλήξει στους πιθανούς ομιλητές/τριες. 

Η Ολομέλεια συμφώνησε ότι το θέμα καθορισμού του χρόνου που θα 

διενεργηθεί η Ημερίδα ή η Διημερίδα καθώς και οποιαδήποτε άλλη οργανωτική 

διαδικασία θα αναληφθεί από την Επιτροπή Εορτασμών.  

 

Ø Απαιτούμενες ενέργειες: Επιτροπή Εορτασμών 

 

11.  ΄Ιδιοι πόροι 
Ο  Πρόεδρος κλείνοντας τη συνεδρίαση, αφού ευχαρίστησε τον Γενικό 

Γραμματέα για τη διευκόλυνση που παρείχε το γραφείο του στην Ακαδημία με 

τον συντονισμό των συνεδριάσεων της Ακαδημίας μέσω τηλεδιάσκεψης, έθεσε 

εκ νέου  και το θέμα εξεύρεσης ίδιων πόρων, ώστε να βοηθηθεί η Ακαδημία. 

 

12.  Επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας  στα γραφεία της Ακαδημίας 16 
Ιουλίου 2020 και ώρα 17.00 - 20.00 

 
 
Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας 

 

              
Λουκάς Γ. Χριστοφόρου                       Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 
 


