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16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 
14.10.2020 

Ώρα 16.00-19.00 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

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

 
                Απόντες  

1. Καραγιώργης Βάσος, απουσιάζει λόγω ασθένειας 
2. Νικολάου Κυριάκος, απουσιάζει στο εξωτερικό  
3. Πισσαρίδης Χριστόφορος, απουσιάζει στο εξωτερικό  
4. Ζένιος Σταύρος, απουσιάζει λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης  
5. Φωτίου Σταύρος, απουσιάζει λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης  

 
 

1. Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 15ης Συνεδρίας της Ολομέλειας της 

Ακαδημίας, με ημερομηνία  16.9.2020.  

 
2. Ανακοινώσεις 

Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, αφού καλωσόρισε τα 
Μέλη στη διαδικτυακή συνεδρίαση, ενημέρωσε την Ολομέλεια ότι η 
Ακαδημία βρίσκεται σε αναμονή για τη διευθέτηση παραχώρησης 
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οικοπέδου από τον Μητροπολίτη Κύκκου, κ. Νικηφόρο, με το σύστημα 
μακροχρόνιας ενοικίασης. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Ίδρυμα Λεβέντη, διά του 
Προέδρου του κ. Δαβίδ, δήλωσε στη συνάντηση της  29ης Σεπτεμβρίου 
2020 με τη Μεταβατική Διοίκηση ότι είναι θετικό να στηρίξει την 
Ακαδημία, μέσω υποβολής ερευνητικής πρότασης, ώστε να 
συμπεριληφθεί η Ακαδημία στον Προϋπολογισμό  του Ιδρύματος για το 
2021.  
 
Ως προς τη συνάντηση της Μεταβατικής Διοίκησης με τον Υπουργό 
ΠΠΑΝ, στις 2 Οκτωβρίου 2020, ο Πρόεδρος την χαρακτήρισε πολύ 
παραγωγική, αφού ο Υπουργός αποδέχθηκε ότι η αυτονόμηση του 
Προϋπολογισμού της Ακαδημίας προϋποθέτει την ικανοποίηση των 
άλλων δύο αιτημάτων, την πρόσληψη Εκτελεστικού Διευθυντή και τη 
διασφάλιση διοικητικών μόνιμων θέσεων για την Ακαδημία. Στο σημείο 
αυτό η Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας, Καθηγήτρια  Ευφροσύνη 
Ριζοπούλου κατέθεσε τον προβληματισμό της σχετικά με την 
υλοποίηση των ζητημάτων της Ακαδημίας, γιατί, όπως η ίδια ανέφερε, 
υπήρχε πάντα  θετικό κλίμα στις συναντήσεις με τον Υπουργό, και γι’ 
αυτό εκ του αποτελέσματος θα κρίνει την θετική έκβαση.   
 
Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος ζήτησε τη συμβολή όλων των Μελών  στην 
προεργασία για την επικείμενη  συνάντηση της Ολομέλειας με τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 4 Νοεμβρίου 2020, στο 
Προεδρικό Μέγαρο.  
 
Τέλος, ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Ολομέλεια ότι ως Πρόεδρος της Γ΄ 
Τάξης, μετά τη  δική του παραίτηση, έχει εκλεγεί από την Τάξη ο 
Καθηγητής Σταύρος Φωτίου. 
 

3. Πολιτική της Ακαδημίας για τις δημόσιες παρεμβάσεις. 
     Για το θέμα αυτό υπήρξε εκτεταμένη συζήτηση.  

Με πρόταση του Προέδρου που σκοπό είχε να συνθέσει τις συγκλίσεις της 

συζήτησης, συμφωνήθηκαν τα εξής ως προς τη διαδικασία έκδοσης 

ανακοινώσεων η δημόσιων παρεμβάσεων.  

1. Το ερώτημα της έκδοσης ανακοίνωσης ή δημόσιας τοποθέτησης για 

θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου εξετάζεται 

καταρχήν από την Τάξη της οποίας το πεδίο σχετίζεται με το θέμα ή  

παραπέμπεται σε αυτήν.  

2. Η Τάξη διαμορφώνει εισήγηση η οποία υποβάλλεται στην Ολομέλεια.  
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3. Οι Τάξεις δεν εκδίδουν ανακοινώσεις.  

Έγινε ψηφοφορία για το ερώτημα αν η έκδοση ανακοίνωσης είναι δυνατή μόνο 

εφόσον υπάρχει ομοφωνία ως προς αυτήν ή αν μπορεί να εκδοθεί ανακοίνωση 

με αυξημένη πλειοψηφία. Εγκρίθηκε η κατά ενισχυμένη πλειψηφία έκδοση 

ανακοινώσεων. Ειδικότερα, η Ολομέλεια αποφάσισε, με πλειοψηφία 6 μελών 

έναντι 4, που ψήφισαν την έκδοση ανακοινώσεων κατόπιν ομοφωνίας, και μιας 

αποχής την έκδοση ανακοινώσεων με ενισχυμένη πλειοψηφία ¾ των 
παρόντων και ψηφιζόντων. Θα καταγράφεται στην ανακοίνωση αν αυτή 

λήφθηκε ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Ο Καθηγητής Λουκάς Χριστοφόρου 

τήρησε αποχή από τη διαδικασία της ψηφοφορίας, προτείνοντας, μετά τη λήξη 

της διαδικασίας της ψηφοφορίας όπως οι αποφάσεις της Ακαδημίας για τις 

δημόσιες παρεμβάσεις  να είναι ομόφωνες  για ορισμένο χρονικό διάστημα, 

λόγω του μικρού, προς το παρόν, αριθμού των Μελών της Ακαδημίας. Η 

πρόταση δεν συζητήθηκε επειδή είχε ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

ψηφοφορίας. 

 
4. Σχέσεις Ακαδημίας  με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά 

κέντρα της χώρας 
Η Ολομέλεια, μετά από σύντομη συζήτηση επί του θέματος αυτού 

αποφάσισε όπως κάθε Τάξη  ετοιμάσει ένα σημείωμα για το πώς γίνεται 

αντιληπτή η σχέση της Ακαδημίας  με τα πανεπιστήμια αλλά και με τα 

ερευνητικά  κέντρα της χώρας, το οποίο να αποσταλεί στον πρόεδρο της 

Ακαδημίας.  

Ø Ενέργειες: Πρόεδροι των Τάξεων 
 

5. Ίδρυση συλλόγου Φίλων της Ακαδημίας 
 
Η Ολομέλεια μετά από σχετική συζήτηση επί του θέματος αποφάσισε 

ομόφωνα ότι το θέμα αυτό θα ενεργοποιηθεί μετά την εξεύρεση του 

οικοπέδου για την ανέγερση μόνιμου κτιρίου της Ακαδημίας. 

 

6. Σχέση Ακαδημίας με Εξωτερικά και Αντεπιστέλλοντα Μέλη 
 

      Η Ολομέλεια, αφού συζήτησε το θέμα αποφάσισε να υπάρξει πρώτα μια 
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   ανεπίσημη εσωτερική συνάντηση γνωριμίας με τα νεοεκλεγέντα Μέλη στο 

κτίριο της Ακαδημίας.  Στη συνέχεια να γίνει παρουσίασή τους σε   

  επίσημη συνεδρίαση της Ολομέλειας, κατά την οποία θα προηγηθεί η 

Έκθεση    Πεπραγμένων της Ακαδημίας και η απονομή, ενδεχομένως, του 

Αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

     

   Τέλος αποφασίστηκε ο προγραμματισμός σειράς διαλέξεων όλων των  

   Μελών  στον χώρο της Ακαδημίας. 

Ø Ενέργειες: Πρόεδροι Τάξεων – Πρόεδρος Ακαδημίας 
 
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Καθηγητής Παπανικόλας λόγω ανειλημμένης 

επαγγελματικής υποχρέωσης που δεν μπορούσε να αναβληθεί.  

 
7. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου για το  Διοικητικό Συμβούλιο  του 

Ιδρύματος Νέμιτσα 
 
 

Η Ολομέλεια ψήφισε ομόφωνα τον Καθηγητή Σωτήρη Καλογήρου ως 

Πρόεδρο και τον Καθηγητή Λεόντιο Κωστρίκη ως Αντιπρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νέμιτσα. Ο Καθηγητής 

Κωστρίκης διευκρίνισε πως αποδέχθηκε  την πρόταση με την 

προϋπόθεση ότι δεν υπήρχε κανένα άλλο μέλος που επιθυμούσε να 

είναι υποψήφιο για τη συγκεκριμένη θέση. 

 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας- Μαρία Παπαπολυβίου 
 

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο Γενικός Γραμματέας, Καθηγητής 

Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης λόγω ανειλημμένης επαγγελματικής υποχρέωσης 

που δεν μπορούσε να αναβληθεί, δηλώνοντας ότι δίνει θετική ψήφο στην 

πρόταση της Α΄ Τάξης για το Αριστείο. 

 

8. Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας  
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Ο Αντιπρόεδρος της Α΄ Τάξης, Καθηγητής Σωτήρης Καλογήρου, ανέφερε ότι 

ανέλαβε ως Προεδρεύων τη διαδικασία εκλογής του υποψηφίου για το Αριστείο, 

καθώς ο Πρόεδρος της Α΄ Τάξης, Καθηγητής Κώστας Παπανικόλας, δεν ήταν 

παρών στη συνεδρίαση, επειδή δήλωσε κώλυμα λόγω της στενής 

επαγγελματικής και προσωπικής του σχέσης με ορισμένους υποψήφιους. 

Αφού διαβάστηκε η εισηγητική έκθεση από τον Προεδρεύοντα, Καθηγητή   

Σωτήρη Καλογήρου, η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Α΄Τάξης 

το Αριστείο να δοθεί στον Τόνι Κουζαρίδη.  

 

Επισημάνθηκε ότι ο σημερινός Κανονισμός ως προς το αριστείο θέτει τους 

επιστήμονες που υπηρετούν σε Κυπριακά ιδρύματα σε μειονεκτική θέση έναντι 

επιστημόνων που υπηρετούν στο εξωτερικό. Διατυπώθηκε εισήγηση για 

τροποποίηση του Κανονισμού για το Αριστείο, ώστε να να είναι δυνατή η 

απονομή του αριστείου και σε επιστήμονες που υπηρετούν σε Κυπριακά 

ιδρύματα, ώστε να τιμάται και να αναγωρίζεται η επιστημονική παραγωγή που 

συμβαίνει στην Κύπρο. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την 

Ολομέλεια και το θέμα της τροποποίησης θα συζητηθεί σε επόμενη συνάντηση. 

Ø Ενέργειες: Aντιπρόεδρος Α΄ Τάξης – Πρόεδρος Ακαδημίας 
 

9. Ένωση Διεθνών Ακαδημιών  
 
H Καθηγήτρια Έλενα Μουζάλα ανέφερε ότι έλαβε επιστολή από την 

Πρόεδρο της Ένωσης Διεθνών Ακαδημιών, στην οποία αναγγέλλεται η 

εξεύρεση των τριών Ακαδημιών, οι οποίες θα στηρίξουν την 

υποψηφιότητα της Ακαδημίας στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου του 

2021 στο Παρίσι, όταν και θα αποφασιστεί η συμμετοχή της Ακαδημίας 

στην Ένωση αυτή.  

 

10.  Ημερίδα για τα εξηντάχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 
Ο Πρόεδρος της Β΄ Τάξης Καθηγητής Δημήτρης Μιχαηλίδης ανέφερε ότι 

προχωρεί η διαδικασία για την αγορά συστημάτων ήχου και εικόνας.  
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Η Ολομέλεια αποφάσισε να αποσταλεί ευχαριστήρια επιστολή προς 

τους εισηγητές και τις εισηγήτριες που αποδέχθηκαν την πρόσκληση να 

λάβουν μέρος στην ημερίδα της Ακαδημίας. 

 

Ø Ενέργειες : Πρόεδρος Ακαδημίας – Οργανωτική Επιτροπή 
εορτασμών - Μαρία Παπαπολυβίου 
 

11. Μετάλλιο  
 

        Η Ολομέλεια αποφάσισε ότι στη μία όψη του μεταλλίου θα υπάρχει το 

λογότυπο της Ακαδημίας και στην άλλη κάποια άλλη παράσταση που θα 

προσδιοριστεί.  

 
Ø Ενέργειες: Eπιτροπή για το μετάλλιο 

 

12. Βιβλία Ακαδημαϊκών για τη βιβλιοθήκη της Ακαδημίας 
 

Η Ολομέλεια αποφάσισε στη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας να τοποθετηθούν 

βιβλία που γράφτηκαν από Ακαδημαϊκούς. Στα νεοεκλεγέντα Μέλη θα 

αποσταλεί επιστολή για σχετική ενημέρωση. 

 

Ø Ενέργειες: - Πρόεδρος της Ακαδημίας- Μαρία Παπαπολυβίου 
 

13. Σχέδιο Ερευνητικής Πρότασης για το Ίδρυμα Λεβέντη 
 
Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, εισηγήθηκε ότι 

εντός διημέρου θα αποστείλει σχέδιο ερευνητικής πρότασης προς την 

Ολομέλεια και θα ακολουθήσει, ηλεκτρονικά, συζήτηση. 

 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας 
  

Η επόμενη Τακτική Συνεδρία Ολομέλειας της Ακαδημίας θα γίνει στις 18 
Νοεμβρίου 2020, στα γραφεία της Ακαδημίας, Φανερωμένης 60-66 ή 
διαδικτυακά. 
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Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

 
 
 
    Ανδρέας  Δημητρίου                                      Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 


