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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ  

   ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΕ) 

Γλάδστωνος 6, 1095 Λευκωσία 

10/5/ 2019 

9.30 π.μ.-11.45 π.μ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

               Παρόντες/ούσες 
1. Αιμιλιανίδης Αχιλλεύς 
2. Δημητρίου Ανδρέας  
3. Ζένιος Σταύρος 
4. Καλογήρου Σωτήρης 
5. Καραγιώργης Βάσος  
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 
14. Χριστοφόρου Λουκάς 

                Απόντες  
1. Νικολάου Κυριάκος : απουσιάζει στο εξωτερικό  
2. Πισσαρίδης Χριστόφορος: απουσιάζει στο εξωτερικό  

 
 ΘΕΜΑ: Εκλογή Μεταβατικής Διοίκησης της Ακαδημίας 

 
Εκλέγεται ομόφωνα Πρόεδρος της συνεδρίας ο κ. Βάσος Καραγιώργης,  
Μεταβατικό Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας. 
 
Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της Παρασκευής 12.4.2019. 
Ακολουθεί υπενθύμιση της νομοθεσίας από τον Πρόεδρο της συνεδρίας, 
σύμφωνα με την οποία θα διεξαχθεί η εκλογική διαδικασία της Μεταβατικής 
Διοίκησης. 
 
Τίθεται θέμα διάρκειας θητείας της πενταετούς  Μεταβατικής Διοίκησης.  
Προτείνεται α) τροποποίηση νόμου β) αλλαγή της Μεταβατικής Διοίκησης μετά 
από κάποιο χρονικό διάστημα. 
Αποφασίζεται η υιοθέτηση της β΄ πρότασης, στο πνεύμα των  συναινετικών 
διαδικασιών.  
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Επιπρόσθετα, τίθεται και το θέμα της δυνατότητας στις συναντήσεις να 
λαμβάνουν μέρος (μέσω τηλεδιάσκεψης) άτομα που απουσιάζουν στο 
εξωτερικό αλλά και το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  

Υπήρξε συμφωνία ότι θα ήταν καλό για την Ακαδημία να δίνεται  η δυνατότητα 
στα Μέλη που βρίσκονται στο εξωτερικό να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
των Οργάνων της Ακαδημίας. 

Για το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αναφέρθηκε ότι δεν διασφαλίζεται η 
μυστικότητα της ψήφου.  

Ο Πρόεδρος της συνεδρίας κ. Βάσος Καραγιώργης, αφού ευχαριστεί τα Μέλη 
της Ιδρυτικής Επιτροπής για τη συνεργασία που είχαν όλο αυτό το διάστημα, 
δηλώνει ότι λόγω υγείας και λόγω ηλικίας δεν θα είναι υποψήφιος για  κανένα 
αξίωμα της Μεταβατικής Διοίκησης αλλά ταυτόχρονα δηλώνει ότι δεν θα 
αρνηθεί να συμβουλεύσει και να καθοδηγήσει τα Μέλη κυρίως στον τομέα του 
που έχει υπηρετήσει για πολλά χρόνια. 
 
 Εκλογή Προέδρου.  
 Γίνεται ανάγνωση των καθηκόντων του Προέδρου, από τον Πρόεδρο της 
συνεδρίας.  

Σταύρος Ζένιος,  ισχύς και το κύρος της Ακαδημίας είναι η ετερογένεια των 
μελών της και αυτό πρέπει να εκφράζεται στην εκλογή της Μεταβατικής 
Διοίκησης. 

Λουκάς Χριστοφόρου, τα Mέλη πρέπει να είναι «role models». 

Ελένη Μουζάλα, να αναδείξουμε τι είναι η Ακαδημία και να μάθει ο κόσμος 
τους σκοπούς της. 
 
Αντρέας Δημητρίου, κάποτε, όταν ήμουν Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, 
είχε θεωρηθεί πρόωρη η ιδέα της ίδρυσης Ακαδημίας. Τώρα που έγινε, και 
καλώς έγινε, να αποδείξουμε ότι δεν ήταν πρόωρη η ιδέα της δημιουργίας της 
Ακαδημίας, να αποφευχθούν οι τοπικοί ναρκισσισμοί. 
 
Σωτήρης Καλογήρου, η κοινωνία είναι έντονα κομματικοποιημένη, η 
Ακαδημία να παραμείνει μακριά από την κομματικοποίηση. 
 
Δημήτρης Μιχαηλίδης, πολύ σωστά το θέσατε. 
 
Κώστας Παπανικόλας, τεράστια πρόκληση τι είδους Ακαδημία θα 
δημιουργηθεί ως προς την κυπριακή και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. 
Υπάρχουν Ακαδημίες κι Ακαδημίες σ΄ αυτόν τον πλανήτη. 
Κορυφαίο θέμα είναι καθιέρωση στυλ διαλόγου, ο τρόπος εσωτερικού 
διαλόγου. Παράδειγμα αποτελεί το μοντέλο με το οποίο συνδιαλέγεται η 
Γερουσία και όχι το Κογκρέσο των ΗΠΑ, χωρίς μετωπικές συγκρούσεις, χωρίς 
οριακές πλειοψηφίες. Οι άνθρωποι διαμορφώνουν το κλίμα του διαλόγου, αυτό 
δεν θεσμοθετείται. 
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Με προβληματίζει το πώς θα γίνει  συγκρότηση  σώματος πριν καν 
πληροφορηθούμε έστω και συνοπτικά από τον καθένα μας  για  το όραμα και 
τον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας. 
Μεγάλος ο χρόνος της 5ετούς Μεταβατικής Διοίκησης. Προτείνω διοίκηση ενός 
έτους για βασική δημιουργία και γνωριμία του σώματος. 
 
Λουκάς Χριστοφόρου, γνωριζόμαστε καθώς συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. 
Όταν με ρώτησαν στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για το ποια θα είναι τα 
Μέλη που θα εκλέγονται, τους απάντησα… εάν μου φέρετε έναν άνθρωπο από 
το φεγγάρι και το αξίζει θα τον εκλέξει η Ακαδημία. Δικλείδες υπάρχουν στην 
εκλογική διαδικασία, η Ακαδημία θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον Νόμο και 
τους Κανονισμούς. 
 
Βάσος Καραγιώργης, Πρόεδρος συνεδρίας, συμφωνώ με τον κ. 
Παπανικόλα. Η Ακαδημία να αυξήσει τον αριθμό των Μελών όσο πιο σύντομα 
μπορεί ώστε να φτάσουμε τα 20-25 Μέλη… τα πολλά άτομα αυξάνουν την 
πειστικότητα της Ακαδημίας. 
 
Μάριος Πολυκάρπου, πολλά τα 5χρόνια της Μεταβατικής Διοίκησης, εκλογή 
για ένα έτος. 
 
Κώστας Παπανικόλας, να αποφασίσουμε μεταξύ μας όχι με αλλαγή Νόμου. 

Σταύρος Ζένιος, όλες μας οι ενέργειες να απορρέουν από τον Νόμο, το ύφος 
έχει σημασία, να επικοινωνεί η ομάδα, ποιοι είμαστε, σωστή οργάνωση και 
υποδομή, διάλογος για το ποιοι γίνονται Μέλη στις Τάξεις της Ακαδημίας. Θα 
ήθελα να ακούσω την άποψη του κου Αιμιλιανίδη σχετικά με το θέμα της 
αλλαγής της νομοθεσίας. 

Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης, δεν είναι καθαρά νομικά όσα συζητούμε, να 
πορευθούμε σύμφωνα με τον Νόμο, να βρούμε συναινετική λύση, σημασία έχει 
ο τρόπος που βλέπουμε τη διοίκηση, ιδανικό το μοντέλο οικονομίας, άνισος ο 
διαθέσιμος χρόνος από όλους μας. Ρόλος της  διοίκησης είναι να φέρνει κοντά 
την Ολομέλεια, να δικαιολογεί την παρουσία της Ακαδημίας. Δικαιολογημένα  
φανερή ψηφοφορία, όχι ανταγωνιστική ψηφοφορία. 
Προτείνω   ως  Πρόεδρο τον κ. Χριστοφόρου, το μοναδικό πρόσωπο από τα 
παρόντα Μέλη της Ιδρυτικής Επιτροπής που είναι  δυνάμει υποψήφιος. 
  
Βάσος Καραγιώργης, να μην προτείνεται ο Πρόεδρος, παρακαλώ να θέσετε 
υποψηφιότητα. 
 
Λουκάς Χριστοφόρου, δεν είμαι το πρόσωπο που θα δημιουργήσει 
ανταγωνισμούς. Εάν  εσείς νομίζετε ότι μπορώ να βοηθήσω, αποδέχομαι την 
πρόταση. 
 
Βάσος Καραγιώργης,  πώς  θα εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου ο 
κ.Χριστοφόρου, εφ΄όσον είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών; 
 
Λουκάς Χριστοφόρου, έχω σπίτι στην Κύπρο. 
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Βάσος Καραγιώργης, όποιος έχει σπίτι στην Κύπρο, δεν είναι μόνιμος 
κάτοικος Κύπρου. 
Λουκάς Χριστοφόρου, έχω τη δυνατότητα να ασκώ τα καθήκοντα του 
Προέδρου. 
 
 Βάσος Καραγιώργης, είναι κανείς άλλος που θέλει να θέσει υποψηφιότητα 
για τη θέση του Προέδρου; 
Δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα. 
 
Διεξαγωγή ψηφοφορίας, με ανάταση  του χεριού, καταμέτρηση χεριών από 
τη Λειτουργό της Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου. 
Δεκατρείς  υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Χριστοφόρου. 
 Ο κ. Καραγιώργης απείχε από την εκλογή Προέδρου. 
Ψηφίζεται Πρόεδρος της Μεταβατικής Διοίκησης ο κ. Χριστοφόρου. 
 
Εκλογή Γενικού Γραμματέα 
 
Βάσος Καραγιώργης, προχωρούμε στην εκλογή του Γενικού Γραμματέα. 
 
Σταύρος Ζένιος, προτείνω τον κ. Αιμιλιανίδη για Γενικό Γραμματέα. 
 
Διεξαγωγή ψηφοφορίας, με ανάταση  του χεριού, καταμέτρηση χεριών από 
τη Λειτουργό της Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου. 
Ψηφίζεται  ομόφωνα Γενικός Γραμματέας ο κ. Αιμιλιανίδης.  
 
Εκλογή Αντιπροέδρου 
 
Βάσος Καραγιώργης, προχωρούμε στην εκλογή του Αντιπροέδρου. 
 
Ελένη Μουζάλα, προτείνω την Ευφροσύνη Ριζοπούλου- Ηγουμενίδου. 
 
Διεξαγωγή ψηφοφορίας, με ανάταση  του χεριού, καταμέτρηση χεριών από 
τη Λειτουργό της Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου. 
Ψηφίζεται  ομόφωνα Αντιπρόεδρος της Μεταβατικής Διοίκησης η Ευφροσύνη 
Ριζοπούλου- Ηγουμενίδου. 
 
Εκλογή Μέλους 
 
Βάσος Καραγιώργης, προχωρούμε στην εκλογή Μέλους. 
 
Σταύρος Ζένιος, Προτείνω τον Μάριο Πολυκάρπου. 
 
Διεξαγωγή ψηφοφορίας, με ανάταση  του χεριού, καταμέτρηση χεριών από 
τη Λειτουργό της Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου. 
Ψηφίζεται ομόφωνα Μέλος της Μεταβατικής Διοίκησης ο Μάριος Πολυκάρπου. 
 
Εκλογή Μέλους 
 
Βάσος Καραγιώργης, προχωρούμε στην εκλογή Μέλους.  
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Λουκάς Χριστοφόρου, προτείνω τον Σταύρο Ζένιο. 
 
Διεξαγωγή ψηφοφορίας, με ανάταση  του χεριού, καταμέτρηση χεριών από 
τη Λειτουργό της Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου. 
Ψηφίζεται  ομόφωνα Μέλος ο Σταύρος Ζένιος. 
  
Βάσος Καραγιώργης, ο ρόλος μου έχει τελειώσει, κάθε επιτυχία. 
 
Κώστας Παπανικόλας, ο Πρόεδρος είναι γενικής αποδοχής. 
 
Λουκάς Χριστοφόρου, ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Λουκάς  Χριστοφόρου 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Αχιλλεύς Κ.  Αιμιλιανίδης 
ΜΕΛΗ  Μάριος Πολυκάρπου – Σταύρος  Ζένιος 
 
 
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της εκλογικής 
διαδικασίας της Μεταβατικής Διοίκησης και η Ολομέλεια συνεχίζει τη 
συνεδρίαση με θέμα την εκλογή Προεδρείου της κάθε Τάξης. 
 
Η κάθε Τάξη, μετά από ολιγόλεπτη συνεδρίαση και ομόφωνη εκλογή, 
ανακοινώνει στην Ολομέλεια το Προεδρείο της, ως ακολούθως: 
 
Α΄ Τάξη 
Πρόεδρος, Κώστας Παπανικόλας 
Αντιπρόεδρος, Σωτήρης Καλογήρου  
Γραμματέας, Λεόντιος Κωστρίκης 
 
Β΄ Τάξη 
 
Πρόεδρος, Δημήτρης Μιχαηλίδης 
Αντιπρόεδρος, Ελένη Μουζάλα 
Γραμματέας, Κυριάκος Χαραλαμπίδης 
 
Γ΄Τάξη 
 
Πρόεδρος, Αντρέας Δημητρίου  
Αντιπρόεδρος, Σταύρος Φωτίου 
Γραμματέας, Αχιλλεύς  Κ. Αιμιλιανίδης  
 
 

Σύσταση Επιτροπών 
 
Μετά από σύντομη συζήτηση, δημιουργήθηκαν οι κάτωθι επιτροπές: 
 

1. Επιτροπή εξεύρεσης οικονομικών πόρων. 
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• Λουκάς Χριστοφόρου Πρόεδρος 
• Αντρέας Δημητρίου 
• Σταύρος Ζένιος 

 
2. Επιτροπή κτιρίων 

• Σωτήρης Καλογήρου Πρόεδρος 
• Αντρέας Δημητρίου 

 
3. Επιτροπή  Ίδρυσης Επιστημονικών Συνεργασιών Περιβάλλοντος 

(Κλιματικών Αλλαγών). 
  

• Κώστας Παπανικόλας Πρόεδρος 
• Σταύρος Ζένιος 
• Σταύρος Φωτίου 
• Λεόντιος Κωστρίκης 
• Σωτήρης Καλογήρου 

 
4.  Επιτροπή δημιουργίας ιστοσελίδας/λογότυπου 
 

• Λεόντιος Κωστρίκης 
• Δημήτρης Μιχαηλίδης. 
   

Ο Λεόντιος Κωστρίκης έχει οριστεί ως υπεύθυνος συντονιστής της 
δημιουργίας της ιστοσελίδας/λογότυπου της Ακαδημίας με βάση την 
εισήγηση του κ. Καραγιώργη (αρχαιολογικό εύρημα της σφραγίδα της 
Αθηνάς στην Αμαθούντα).  Θα συνεργαστεί μαζί με τον κ. Δημήτρη 
Μιχαηλίδη. 

 
5.Επιτροπή Αριστείου Κυπριακής Δημοκρατίας  
 
Για το Αριστείο της ΚΔ πρώτα θα αποφασιστούν/εγκριθούν οι 
διαδικασίες από την Ολομέλεια και εν συνεχεία υπεύθυνη για την 
απόφαση απονομής του πρώτου βραβείου θα είναι η Τάξη των Θετικών 
Επιστημών.  
 

 
Αποφασίζεται η επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας για την Πέμπτη 
6 Ιουνίου 2019 και ώρα 4μ.μ. μέχρι 6μ.μ. 
Η Μεταβατική Διοίκηση ορίζει συνάντηση την ίδια μέρα στις 2μ.μ.  
Και οι δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο 
Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

MΠ/10.5.2019/ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ/ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
 

          Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας 
 

                                                                                      
 
                                                                         
 
 
 
                                                                              
   Λουκάς Γ. Χριστοφόρου                                    Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 
 
      
 

 
 
 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

  


