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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

5η ΕΚΤΑΚΤΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 60-66 

20 /9 /2019 

Ώρα 09.00-13.00 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

               Παρόντες/ούσες 
1. Χριστοφόρου Λουκάς (Πρόεδρος) 
2. Αιμιλιανίδης Αχιλλεύς 
3. Δημητρίου Ανδρέας  
4. Καλογήρου Σωτήρης 
5. Κωστρίκης Λεόντιος 
6. Μιχαηλίδης Δημήτριος  
7. Μουζάλα Έλενα 
8. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη  
9. Φωτίου Σταύρος 
10. Χαραλαμπίδης Κυριάκος 

 
                Απόντες  

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

 
 

 ΘΕΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 
1. Έγκριση Πρακτικών  

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 4ης  Συνεδρίας της Ολομέλειας της 

Ακαδημίας, με ημερομηνία  3.9.2019. 

 

2. Δημιουργία ομάδων ηλεκτρονικών διευθύνσεων  
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την εισήγηση του  Γενικού  Γραμματέα περί 

δημιουργίας τριών ομάδων ηλεκτρονικών διευθύνσεων των Μελών: Μία ομάδα 

για κάθε Τάξη, μία για τη Μεταβατική Διοίκηση και μία για την Ολομέλεια και 
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παράλληλα εισηγείται την καθιέρωση των Δημόσιων Συνεδριών της Ακαδημίας 

από Μέλη της Ακαδημίας αλλά και Ακαδημαϊκών άλλων Ακαδημιών. 

 

3. Παραίτηση και ανάκληση παραίτησης Προέδρου  
Ζητείται από Μέλη  να τεθεί σε συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως το θέμα της 

παραίτησης και της ανάκλησης της παραίτησης του Προέδρου. Ο Πρόεδρος 

εισηγείται το θέμα αυτό να μπει στην Ημερήσια Διάταξη της επόμενης 

συνεδρίας της Ολομέλειας, καθώς δεν αποτελεί θέμα της ΗΔ αυτής της 

συνεδρίας. Η πλειοψηφία των Μελών ζητά να συζητηθεί το θέμα και το αίτημα 

γίνεται  αποδεκτό.  

Ο Πρόεδρος εξηγεί σε συντομία τους λόγους που τον οδήγησαν να υποβάλει 

παραίτηση. Όλα τα Μέλη εκφράζουν τις απόψεις τους. Ακολουθεί  έντονη 

συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας συμφωνείται από όλα τα Μέλη ότι το θέμα 

θεωρείται ως λήξαν.  

  

4. Πρακτικά  
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τον τρόπο υποβολής των Πρακτικών: 

- Τηρούνται από τη γραμματεία και  ελέγχονται  από τον Πρόεδρο και 

τον Γενικό Γραμματέα. 

- Μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία της συνεδρίας της επόμενης     

Ολομέλειας επισυνάπτεται το σχέδιο Πρακτικών στην Ημερήσια 

Διάταξη και αποστέλλεται στα Μέλη.  

- Όποιες εισηγήσεις για αλλαγές γίνουν αποδεκτές, ενσωματώνονται 

στα Πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα. 

  

5. Ανακοίνωση 

• Αποφασίζεται όπως εκδοθούν 2000 αντίτυπα της ανακοίνωσης και 

όπως διατεθεί δωρεάν στο κοινό.  Θα σταλεί επίσης τιμής ένεκεν σε 

προσωπικότητες σύμφωνα με το Πρωτόκολλο. Γίνονται επίσης τεχνικής 

φύσης εισηγήσεις από διάφορα μέλη ως προς την έκδοση και την 

εμφάνιση των βιογραφικών.  

 

6. Λογότυπο και συναφή θέματα 
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• Ο κ. Μιχαηλίδης ανακοινώνει την εισήγηση της επιτροπής για το 

λογότυπο: γκρι χρώμα για τη μορφή της Αθηνάς και κεραμιδί χρώμα για 

τα γράμματα. Η εισήγηση εγκρίνεται ομόφωνα.  

• Αποφασίζεται περαιτέρω όπως η σφραγίδα της Ακαδημίας φέρει και τη 

χρονολογία ίδρυσής της. 

• Ο Πρόεδρος εισηγείται τη δημιουργία μιας καρφίτσας από τον  γραφίστα, 

κ. Δώρο Κακουλή, για να την φορούν οι Ακαδημαϊκοί στο πέτο, εισήγηση 

που γίνεται ομόφωνα δεκτή. 

• Ο κ. Κωστρίκης επαινεί την προσπάθεια του γραφίστα του κ. Δώρου 

Κακουλή και εισηγείται όπως ο ίδιος γραφίστας σχεδιάσει επί μαρμάρου 

το λογότυπο για να τοποθετηθεί έξω από το κτίριο της Ακαδημίας. 

• Aποφασίζεται η αποστολή ευχαριστήριας επιστολής προς τον κ. 

Κακουλή, μέσω του Προϊσταμένου του, κ. Παρπούνα, μαζί με την 

εισήγηση των Μελών της Επιτροπής για το λογότυπο. 

• Ο κ. Αιμιλιανίδης  εισηγείται την εγγραφή του λογότυπου  

στον Έφορο Εμπορικών Σημάτων και την έκδοση  2000 αντιτύπων της 

Ανακοίνωσης, αναφέροντας ως θέμα αρχής να ανατεθεί σε άλλο 

δικηγόρο η διεκπεραίωση της διαδικασίας.  

 
7. Νέα Μέλη 
Υπενθυμίζεται από τον Πρόεδρο ότι οι Τάξεις έχουν την αρμοδιότητα να 

προτείνουν την εκλογή νέων Μελών  και να ορίσουν το πεδίο που θα εκλεγεί 

ο/η  υποψήφιος/α. 

 
8. Πανηγυρική Συνεδρία 

Αποφασίζεται η αλλαγή της ημερομηνίας της Πανηγυρικής Συνεδρίας, 

στο Δημοτικό Θέατρο, από τις 9/12 στις 10/12. Επίσης όπως καταβληθεί 

κάθε προσπάθεια ώστε να παρίσταται οπωσδήποτε ο  Πρόεδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην πρώτη επίσημη εκδήλωση της 

Ακαδημίας. Αποφασίζεται επίσης όπως αποσταλεί ένα σύντομο 

βιογραφικό 30 λέξεων από κάθε Μέλος, το οποίο θα αναγνωστεί από 

τον Πρόεδρο στην παρουσίαση των Ιδρυτικών Μελών στην Πανηγυρική 

Συνεδρία του Δεκεμβρίου. 
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9. Αριστείο 

Τα Μέλη συμφωνούν ως θέμα αρχής επί του κειμένου του Εσωτερικού 

Κανονισμού για το Αριστείο. Αποφασίζεται όπως υπάρξει συνάντηση 

του Πρόεδρου με τον κ. Δημητρίου για να συζητήσουν τον Εσωτερικό 

Κανονισμό, με βάση τα κείμενα που ετοίμασε ο καθένας, για το Αριστείο 

της Κυπριακής Δημοκρατίας της Ακαδημίας και να τον φέρουν στην 

επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας για έγκριση. 

 

• Η επόμενη Τακτική Ολομέλεια της Ακαδημίας θα γίνει στις 16 
Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16.00- 20.00 στα γραφεία της Ακαδημίας, 
Φανερωμένης 60-66. 
 

 
Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας 

                                                                         
                                                                                
 
 
   Λουκάς Γ. Χριστοφόρου                                   Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης    


