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19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 
20.01.2021 

Ώρα 16.00-18.30 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

           Παρόντες/ούσες 
 

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

 
       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 18ης Συνεδρίας της Ολομέλειας της 

Ακαδημίας με ημερομηνία  16.12.2020.  

 

2. Ανακοινώσεις 
 

 Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, αφού καλωσόρισε τα Μέλη 
στη διαδικτυακή συνεδρίαση, ενημέρωσε την Ολομέλεια για τα ακόλουθα:   
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α) Τα θέματα του Προϋπολογισμού, όπως είχαν συμφωνηθεί κατά τη 
συνάντηση  με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, προχωρούν 
κανονικά και τα συμφωνηθέντα θα ενσωματωθούν στον Προϋπολογισμό και θα 
κατατεθούν  για ψήφιση στη Βουλή από το Υπουργείο ΠΠΑΝ.  

β) Το θέμα παραχώρησης γης από τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. 
Νικηφόρο στην Ακαδημία προχωρεί  ραγδαίως. Τα σχέδια που ζητήθηκαν από 
τον αρχιτέκτονα της Μητρόπολης δόθηκαν με προσθήκες, σε αυτά που  
αρχικώς είχαν ετοιμαστεί από τον  Καθηγητή  Λουκά Γ. Χριστοφόρου, κάποιων 
γραφειακών χώρων και αιθουσών εκδηλώσεων. Η Επιτροπή για το κτιριακό θα 
συνέρθει σε διαδικτυακή συνεδρίαση με τον αρχιτέκτονα κ. Ανδρέα Μουκτάρη 
αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες. 

γ) Για να προβεί το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στην έκδοση ατομικών καρτών 
(carte de  visite) οι Ακαδημαϊκοί θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία τους 
που επιθυμούν να αναγράφονται σ αυτήν σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα 
ετοιμαστεί από τη Μαρία Παπαπολυβίου. 

Ο Αντιπρόεδρος της Α΄ Τάξης, Καθηγητής Σωτήρης Καλογήρου,   
κοινοποίησε κοινοποίησε στην Ολομέλεια την Ανακοίνωση του EASAC, η 
οποία περιελάβανε και δήλωση από τον οργανισμό EuroCASE (European 
Council of Academies of Applied Sciences,Technologies and 
Engineering). Αυτός ο οργανισμός είναι σχετικός με Ακαδημίες της μηχανικής 
επιστήμης που περιλαμβάνονται στην Α΄ Τάξη. 

Μετά από συζήτηση επί της σπουδαιότητας συμμετοχής της Ακαδημίας σε 
παρόμοιου τύπου οργανισμούς, η Ολομέλεια αποφάσισε όπως  η Α΄ Τάξη 
φέρει συγκεκριμένη πρόταση εκπροσώπησης της Ακαδημίας στην επόμενη 
συνεδρίαση της Ολομέλειας.  

 
3. Προκήρυξη θέσης Τακτικού Μέλους ανά Τάξη 

 

Ο Πρόεδρος της Α΄ Τάξης, Καθηγητής Κώστας Παπανικόλας, έθεσε 
υπόψη  της  Ολομέλειας τρία θέματα τα οποία σχετίζονται με την 
προκήρυξη μίας θέσης Τακτικού Μέλους ανά Τάξη: 1) χρόνος προκήρυξης  
της συγκεκριμένης θέσης με εισήγηση να μετατεθεί σε μεταγενέστερη φάση 
η προκήρυξη 2) η ύπαρξη πολλών κενών σε πολλά θεματικά πεδία τίθεται 
ως προβληματισμός στην Ολομέλεια 3) πρόταση για προκήρυξη της 
συγκεκριμένης θέσης σε δύο ή τρία επιστημονικά πεδία, με έμφαση στην 
ιατρική. Εισηγήθηκε μακροπρόθεσμο  προγραμματισμό για τα πεδία κα 
ταξινόμησή τους σύμφωνα με τα ΕRC panels για τις επόμενες θέσεις. 

 Ο Πρόεδρος της Β΄ Τάξης, Καθηγητής  Δημήτρης Μιχαηλίδης,  
εισηγήθηκε να προκηρυχθεί η θέση Τακτικού Μέλους  αφού βρεθούν άτομα 
που έχουν προσφέρει στον πολιτισμό διεθνώς σε ευρύτερο πεδίο της 
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Τάξης του, τονίζοντας ότι ίσως δεν είναι έτοιμη η Ακαδημία για την άμεση 
προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης. 

Ο Πρόεδρος της Γ΄ Τάξης, Καθηγητής Σταύρος Φωτίου, ανακοίνωσε ότι  
Τάξη του αποφάσισε να προκηρύξει μία θέση Τακτικού Μέλους σε τέσσερα 
πεδία και, διαζευκτικά, μία θέση Εξωτερικού Μέλους, ώστε να επιτευχθεί  
διεύρυνση της Ακαδημίας. 

Επί της συγκεκριμένης πρότασης της Γ΄ Τάξης  η Ολομέλεια προέβη σε 
εκτεταμένη ανάλυση και εποικοδομητική  συζήτηση α) περί της 
δυνατότητας ή μη ταυτόχρονης, διαζευκτικής, προκήρυξης Τακτικού ή  
Εξωτερικού Μέλους β) περί του κατά πόσο οι Τάξεις θα συμβαδίζουν ή όχι  
ως προς την κάλυψη των θέσεων ανά κατηγορία Μελών τους και γ) περί 
του χρόνου διενέργειας της προκήρυξης μίας θέσης Τακτικού Μέλους. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Ολομέλεια να προχωρήσει σε ψηφοφορία εάν θα 
προκηρυχθεί μία θέση Τακτικού Μέλους  ή θα προκηρυχθεί η θέση 
διαζευκτικά. 

Υπέρ της πρότασης για προκήρυξη μίας θέσης Τακτικού Μέλους ψήφισαν 
πέντε (5) Μέλη. 

Υπέρ της πρότασης για διαζευκτική προκήρυξη ψήφισαν έξι (6) Μέλη. 

Αποχή από την ψηφοφορία τήρησαν δύο (2) Μέλη. 

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και τη σχετική συζήτηση που προέκυψε 
περί της λήψης αποφάσεων για σημαντικά θέματα με ευρεία πλειοψηφία, 
η Ολομέλεια αποφάσισε να συνεχιστεί η συζήτηση του συγκεκριμένου 
θέματος στην επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας και τότε να ληφθεί η 
οριστική απόφαση περί διαζευκτικής ή μη προκήρυξης καθώς και ο 
καθορισμός  του  χρόνου δημοσίευσης της προκήρυξης. 

4. Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

Η Ολομέλεια αποφάσισε η απονομή του Αριστείου να γίνει διά ζώσης, 
οπότε αναμένεται  η οργάνωση εκδήλωσης μετά τη λήξη των μέτρων εξ 
αιτίας της πανδημίας. 

 
5. Διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας με τα Εξωτερικά και 

Αντεπιστέλλοντα Μέλη 

Η Ολομέλεια αποφάσισε τη δημιουργία μιας επιτροπής η οποία και θα 
αναλάβει την οργάνωση της διαδικτυακής συνάντησης γνωριμίας με τα 
Εξωτερικά και τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη στο προσεχές μέλλον. Τα Μέλη 
της Επιτροπής αυτής είναι ο Σωτήρης Καλογήρου, η Έλενα Μουζάλα κι 
ο Σταύρος Φωτίου. 
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6. Ημερίδα για τα εξηντάχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
 

Η Ολομέλεια, μετά την επαναφορά του θέματος  διοργάνωσης της 
ημερίδας  για τα εξηντάχρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφάσισε η 
ημερίδα να γίνει διά ζώσης μετά τη λήξη των μέτρων για την πανδημία, 
ώστε η εκδήλωση που απευθύνεται σε ευρύτατο κοινό και όχι σε αυστηρά 
επιστημονικό να γίνει στους χώρους της Ακαδημίας. 

 
 

Η επόμενη Τακτική Συνεδρία Ολομέλειας της Ακαδημίας θα γίνει στις 17   
Φεβρουαρίου  2021. 
 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

                                  
 
 
 
 
    Ανδρέας  Δημητρίου                                      Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 


