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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

4η   ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
3 /9/2019 

Ώρα 16:00-18:00 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

               Παρόντες/ούσες 
 

1. Αιμιλιανίδης Κ. Αχιλλεύς 
2. Δημητρίου Ανδρέας  
3. Κωστρίκης Λεόντιος 
4. Μιχαηλίδης Δημήτριος  
5. Μουζάλα Έλενα 
6. Παπανικόλας Κώστας 
7.  Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη  
8. Φωτίου Σταύρος 
9. Χαραλαμπίδης Κυριάκος 
10. Χριστοφόρου Λουκάς 
 

                Απόντες  
1. Ζένιος Σταύρος: απουσιάζει στο εξωτερικό 
2. Καλογήρου Σωτήρης: απουσιάζει στο εξωτερικό   
3. Καραγιώργης Βάσος: απουσιάζει λόγω ασθένειας 
4. Νικολάου Κυριάκος : απουσιάζει στο εξωτερικό  
5. Πισσαρίδης Χριστόφορος: απουσιάζει στο εξωτερικό  
6. Πολυκάρπου Μάριος: απουσιάζει στο εξωτερικό   

 
 
 

 ΘΕΜΑ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 

1. Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 3ης  Συνεδρίας της Ολομέλειας της 
Ακαδημίας με ημερομηνία 24.6.2019. 
 

2. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, αφού καλωσορίζει τα Μέλη, ανακοινώνει ότι θα 
υπάρξει τροποποίηση στην παρουσίαση της σειράς των θεμάτων της 
Ημερήσιας Διάταξης. 

 
 

3. Ο Ακαδημαϊκός Σταύρος Φωτίου, υπεύθυνος για την έκδοση της ανακοίνωσης, 
αναφέρει  τα εκτυπωτικά χαρακτηριστικά του κειμένου της ανακοίνωσης: 48 
σελίδες, ραμμένο, χαρτί εσωτερικό wood freed 100-110 γραμμαρίων, ράχη που 
να διαβάζεται από πάνω προς τα κάτω, εξώφυλλο χαρτονάκι 300 γραμμαρίων, 
με αυτιά μήκους 5 εκατοστά έκαστο.  
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4. Οι εκπρόσωποι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ΥΠΠΑΝ, κ.κ. Χρίστος 

Παρπούνας και Δώρος Κακουλής κλήθηκαν στη συνεδρίαση και προέβησαν  σε 
σύντομη παρουσίαση του προτεινόμενου για λογότυπο της Ακαδημίας 
σφραγιδόλιθου. Αφού παρουσίασαν  τέσσερεις προτάσεις (Παράρτημα) για 
λογότυπο της Ακαδημίας  αποχώρησαν  από την αίθουσα συνεδρίασης. Μετά 
από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε όπως υιοθετηθεί η τρίτη πρόταση για 
το λογότυπο και  η τελική επεξεργασία της πρότασης αποσταλεί από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την επόμενη εβδομάδα, μέχρι 13.9.2019, στη 
γραμματεία της Ακαδημίας. Ο Ακαδημαϊκός Δ. Μιχαηλίδης επιφυλάχθηκε να 
προσκομίσει πρόταση για γραφή και πρόταση που να ενταχθεί στο λογότυπο 
και ο Ακαδημαϊκός Κυρ. Χαραλαμπίδης να αναλάβει, με βάση την εισήγηση του 
κ. Μιχαηλίδη, να γράψει τον επεξηγηματικό υπότιτλο που  θα συνοδεύει το 
λογότυπο. Η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί θα μελετήσει τις τελικώς 
διαμορφωμένες εισηγήσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα αποστείλει την 
πρότασή της στην Ολομέλεια για τελική έγκριση.  
 
5. Αποφασίστηκε όπως η έκταση των βιογραφικών  των Μελών, που θα 
συμπεριληφθούν στην ανακοίνωση, περιοριστεί στις 300 λέξεις και  
αποσταλούν  στη γραμματεία της Ακαδημίας μέχρι την Κυριακή το βράδυ, 
8/9/2019. 
 
6. Αποφασίστηκε όπως η έκδοση της Ανακοίνωσης φέρει το λογότυπο της 
Ακαδημίας, ως θα καθοριστεί. 
 
7.Ο καθορισμός των ημερομηνιών των τακτικών συνεδριάσεων της 
Ολομέλειας, κάθε τρίτη εβδομάδα του μήνα, ημέρα Τρίτη ή Τετάρτη,  και ώρα 
16:00 μέχρι και το μέγιστο 20:00, αναλόγως των αναγκών κάθε  συνεδρίας. Ο 
Πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα σύγκλησης έκτακτων συνεδριών.  

 
8. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι το κτίριο της Φανερωμένης, που θα 
λειτουργήσει ως προσωρινή στέγαση της Ακαδημίας, θα είναι σύντομα έτοιμο 
προς λειτουργία. Γίνονται όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις για να είναι ομαλή η 
μετάβαση. Στόχος είναι όπως υπάρξουν στο μέλλον πρόσθετα κτίρια για τις 
ανάγκες της Ακαδημίας.  
 
9. Η Μεταβατική Διοίκηση θα συναντηθεί με τον Υπουργό ΠΠΑΝ για συζήτηση 
του Προϋπολογισμού της Ακαδημίας, των λειτουργικών αναγκών και άλλων 
ζητημάτων στις 12.9.2019. Γίνεται διαλογική συζήτηση ως προς τις άμεσες 
ανάγκες της Ακαδημίας σε πόρους.  
 
10. Ο Πρόεδρος θα μεριμνήσει για την άμεση ολοκλήρωση εκκρεμούντων 
ζητημάτων αναφορικά με την πρώτη Πανηγυρική Εκδήλωση της Ακαδημίας.  
 
 
 
Αποφασίζεται όπως η επόμενη έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας 
πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή, 20/9/2019, από  9.00 μέχρι 13.00 στο 
κτίριο της Φανερωμένης.  
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         Ο  Πρόεδρος                                              Ο Γενικός  Γραμματέας 

                            
  
 
       Λουκάς Γ. Χριστοφόρου                          Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 

 
 

 
  
  
 

 

 

 

 

 

  


