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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.6. 2019, 16.00-20.00 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Παρόντες/ούσες 

1. Χριστοφόρου Λουκάς 
2. Αιμιλιανίδης Αχιλλεύς 
3. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη 
4. Πολυκάρπου Μάριος 
5. Κωστρίκης Λεόντιος  
6. Παπανικόλας Κώστας 
7. Μιχαηλίδης Δημήτρης 
8. Χαραλαμπίδης Κυριάκος 
9. Δημητρίου Ανδρέας 
10. Καλογήρου Σωτήρης (συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνεδρία, 

αλλά δεν συμμετείχε στη λήψη των αποφάσεων ενόψει της απουσίας 
κανονιστικού πλαισίου που να διέπει μια παρόμοια συμμετοχή) 

Απόντες/ούσες 

1. Καραγιώργης Βάσος - ασθένεια 
2. Νικολάου Κ. Κυριάκος - απουσία στο εξωτερικό 
3. Πισσαρίδης Χριστόφορος- απουσία στο εξωτερικό 
4. Μουζάλα Ελένη- απουσία στο εξωτερικό 
5. Ζένιος Σταύρος- απουσία στο εξωτερικό 
6. Φωτίου Σταύρος- έκτακτοι λόγοι  

 
• Συζητήθηκαν αναλυτικά τα θέματα με τη σειρά που αναφέρονται 

στην Ημερήσια Διάταξη (Παράρτημα 1) και μετά από ανταλλαγή 
απόψεων επί των θεμάτων, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:  
 

1. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας ενημέρωσε την Ολομέλεια για τη 
συνάντηση  της «Επιτροπής  δωρεάς του Ιδρύματος Τάκη και 
Λούκης  Νέμιτσα»  με το ζεύγος Νέμιτσα και τους δικηγόρους του. 
(Παράρτημα 2). Η Ολομέλεια συμφώνησε όπως εγκρίνει την δωρεά 
και εξουσιοδότησε τον Γενικό Γραμματέα όπως, σε συνεννόηση με 
τον Πρόεδρο, διαπραγματευθεί τους τελικούς όρους αποδοχής της 
δωρεάς. Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας απονομής του 
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βραβείου Νέμιτσα, η Ολομέλεια αποφάσισε όπως για το 2020 το 
βραβείο Νέμιτσα δοθεί σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νέμιτσα και 
όπως η πλήρης ανάληψη του βραβείου από την Ακαδημία γίνει από 
το 2021. 

2. Ο Πρόεδρος της Τάξης των Θετικών Επιστημών μετέφερε  την 
εισήγηση των Μελών της Τάξης, μετά την άτυπη συνάντησή τους,   
ότι δεν ενδείκνυται να δοθεί το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας  
το 2019 λόγω έλλειψης  χρόνου για την αναγκαία προετοιμασία. Η 
Ολομέλεια, κατόπιν λεπτομερούς συζήτησης, συμφώνησε με την 
εισήγηση. Η απονομή του Αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(ΚΔ) από την Ακαδημία θα αρχίσει το 2020. Οι Κανονισμοί θα 
συμφωνηθούν στην προσεχή συνεδρία.  

3. Η συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών, του Ινστιτούτου Κύπρου και του EASAC θα 
αρχίσει με τη διοργάνωση, στις αρχές του 2020, διεθνούς συνεδρίου 
αφιερωμένου στα θέματα της κλιματικής αλλαγής και των 
επιπτώσεών της κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση 
Ανατολή.  

4. Εγκρίθηκε η Αποστολή επιστολής προς το EASAC για ένταξη της 
Ακαδημίας στο EASAC (Παράρτημα 3). 

5. Εγκρίθηκε η αποστολή της  ανακοίνωσης με τα βιογραφικά των 
Μελών της Ακαδημίας προς το ΚΥΠΕ. 

6. Εγκρίθηκε σχέδιο προϋπολογισμού, όπως αυτός ετοιμάστηκε από 
την Επιτροπή  (Στ. Ζένιος - Μ. Πολυκάρπου - Α. Αιμιλιανίδης) 
(Παράρτημα 4). Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτείται για τις αναγκαίες 
ενέργειες διαβούλευσης με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. 
Συμφωνήθηκε ο καθορισμός συνάντησης του Προέδρου με τον 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με κύριο θέμα την αυτονόμηση 
του Προϋπολογισμού της Ακαδημίας. 

7. Καθορισμός της Πανηγυρικής Συνεδρίας της Ακαδημίας στις 9 
Δεκεμβρίου 2019  και ώρα 19.00  (ίσως στην Πύλη Αμμοχώστου), 
στη Λευκωσία, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την παρουσίαση των 
Ιδρυτικών Μελών της Ακαδημίας  και των στόχων της Ακαδημίας 
από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας καθώς και την ανακοίνωση 
απονομής του Αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας (στις Θετικές 
Επιστήμες) από την Ακαδημία από τον Γενικό Γραμματέα. 

8. Οι Ακαδημαϊκοί στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν χορηγούς, 
δωρητές και αθλοθέτες για τους σκοπούς και το έργο της Ακαδημίας 
δύνανται να επικοινωνούν  με ενδιαφερόμενους 
ιδιώτες/ιδρύματα/φορείς χωρίς όμως να δεσμεύουν την Ακαδημία. 
Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης, οι ενδιαφερόμενοι δι’ επιστολής τους 
προς τη Μεταβατική Διοίκηση περιγράφουν τους όρους και τους 
σκοπούς της χορηγίας. Η επιστολή αποστέλλεται στην αρμόζουσα 
Τάξη η οποία αφού μελετήσει την προσφορά εκθέτει τους όρους 
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αποδοχής ή απόρριψης της χορηγίας. Σε περίπτωση αποδοχής, η 
Μεταβατική Διοίκηση αποστέλλει ευχαριστήρια επιστολή στον/στους 
χορηγούς.  

9. Κατόπιν εισηγήσεως της Αντιπροέδρου της Ακαδημίας, η Τάξη των 
Γραμμάτων και των Τεχνών θα διερευνήσει την πρότασή της «το 
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (ΚΕΕ)  να λειτουργεί ως Κέντρο 
Λαογραφίας υπό την αιγίδα της Ακαδημίας». 

10. Η επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας ορίστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 
2019 και ώρα 16.00 έως 19.00 σε χώρο που θα καθοριστεί, στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 
Ο Πρόεδρος                                    Ο Γενικός Γραμματέας 

 
 

                                                                  
 

Λουκάς Γ. Χριστοφόρου                                       Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 


