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20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 
17.02.2021 

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 19ης Συνεδρίας της Ολομέλειας της 

Ακαδημίας με ημερομηνία  17.01.2021.  
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2. Ανακοινώσεις 
 

 Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, αφού καλωσόρισε τα Μέλη 
στη διαδικτυακή συνεδρίαση, ενημέρωσε την Ολομέλεια για τα ακόλουθα:   

α) Η πρόταση για τον  Προϋπολογισμό εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στο Υπουργείο Οικονομικών. 

β) Τα αρχιτεκτονικά σχέδια για την ανέγερση του κτιρίου της Ακαδημίας 
παρουσιάστηκαν στη συνάντηση που είχε η επιτροπή για το κτίριο με τον 
αρχιτέκτονα της Μητρόπολης, στα γραφεία της Ακαδημίας, Παρασκευή 12 
Φεβρουαρίου 2021. Τα σχέδια αυτά εστάλησαν ηλεκτρονικά σε όλα τα Μέλη 
για τυχόν εισηγήσεις. 

Η Ολομέλεια μετά από γόνιμο και παραγωγικό, και εν πολλοίς, αναλυτικό  
διάλογο αποφάσισε όπως προστεθούν νέα Μέλη στην επιτροπή κτιρίου και  
ζητηθεί συνάντηση με τον Μητροπολίτη Κύκκου,  ώστε να συζητηθεί εκ νέου το 
καθεστώς παραχώρησης οικοπέδου στην Ακαδημία καθώς και η εκπόνηση  
των αρχιτεκτονικών σχεδίων με  αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.  

Τα Μέλη της επιτροπής που προστέθηκαν στην ήδη υπάρχουσα επιτροπή  
(Λουκάς Γ. Χριστοφόρου, Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, 
΄Ελενα Μουζάλα)  είναι ο Σωτήρης Καλογήρου, ο Δημήτρης Μιχαηλίδης και ο 
Σταύρος Φωτίου. 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος, Μαρία Παπαπολυβίου 
 
 

3. Προκήρυξη θέσης Τακτικού Μέλους ανά Τάξη 
 

Ο Πρόεδρος της Α΄ Τάξης, Καθηγητής Κώστας Παπανικόλας, 
ανακοίνωσε στην  Ολομέλεια την απόφαση της Α΄ Τάξης να προκηρύξει 
μία θέση Τακτικού Μέλους σε δύο πεδία, των ιατρικών και των 
μαθηματικών επιστημών.  

 Ο Πρόεδρος της Β΄ Τάξης, Καθηγητής  Δημήτρης Μιχαηλίδης,  
ανακοίνωσε την απόφαση της Β΄ Τάξης  να προκηρύξει μία  θέση Τακτικού 
Μέλους  για  άτομο που έχει διακριθεί στην προώθηση του  πολιτισμού, 
των γραμμάτων και των τεχνών  διεθνώς.  

Ο Πρόεδρος της Γ΄ Τάξης, Καθηγητής Σταύρος Φωτίου, ανακοίνωσε ότι  
η Γ΄ Τάξη  αποφάσισε να προκηρύξει μία θέση Τακτικού Μέλους στις 
κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες και στη Φιλοσοφία. 
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4. Εκδηλώσεις της Ακαδημίας εν μέσω πανδημίας 
 

Η Ολομέλεια αποφάσισε να αναμένει μέχρι τη λήξη των μέτρων  για την 
πανδημία, ώστε να προβεί στη διά ζώσης οργάνωση εκδηλώσεων. 
 

 
5. Μνημόνιο συνεργασίας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Μετά από την εμπεριστατωμένη  ενημέρωση του Προέδρου σχετικά με το 
μνημόνιο συνεργασίας της Ακαδημίας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και τη συζήτηση που ακολούθησε, η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα τη 
σύναψη μνημονίου, με μία μόνο εισήγηση του κ. Αιμιλιανίδη για προσθήκη 
στο κείμενο του μνημονίου της φράσης « μη αποκλειστικής χρήσης», τόσο 
με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και με τα άλλα πανεπιστημιακά 
και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Υπήρξε εισήγηση να οριστεί ένα Μέλος 
της Ακαδημίας ως άτομο επικοινωνίας  με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας, Πρόεδροι Τάξεων, 
                   Μαρία Παπαπολυβίου 
 

6. « Γνωρίστε την Ακαδημία» 
 
Η Ολομέλεια, μετά από τη συζήτηση που προέκυψε εξ αφορμής της 
σύναψης και υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου της Α΄ Τάξης, 
Καθηγητή Κώστα Παπανικόλα, για πραγματοποίηση σειράς διαλέξεων με 
τίτλο «Γνωρίστε την Ακαδημία» από τους Ακαδημαϊκούς και αποφάσισε να 
ορίσει η κάθε  Τάξη εκπρόσωπό της για να σχεδιαστεί το περιεχόμενο των 
διαλέξεων αυτών, με στόχο να προσεγγίζονται διεπιστημονικά τα υπό 
παρουσίαση θέματα. 
 

Ø Ενέργειες: Πρόεδροι Τάξεων, Μαρία Παπαπολυβίου 
 

7. Διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας με τα Εξωτερικά και 
Αντεπιστέλλοντα Μέλη 

Η Ολομέλεια αφού συζήτησε το πρόγραμμα που εισηγήθηκαν τα μέλη 
της επιτροπής για την εκδήλωση γνωριμίας, αποφάσισε να υπάρξει 
ταυτόχρονη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, ώστε να δοθεί ίση 
δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής όλων των Μελών στη 
διαδικτυακή αυτή συνάντηση. 
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Ø  Ενέργειες:  Πρόεδρος, Μαρία Παπαπολυβίου 

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

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

                                  
 
 
 
 
    Ανδρέας  Δημητρίου                                      Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 


