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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

6η    ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 60-66 

 
16 /10 /2019 

Ώρα 16.00-20.00 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

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

 
                Απόντες  

1. Ζένιος Σταύρος: απουσιάζει εκτάκτως 
2. Καραγιώργης Βάσος: απουσιάζει λόγω ασθένειας 
3. Κωστρίκης Λεόντιος: απουσιάζει για επαγγελματικούς λόγους  
4. Νικολάου Κυριάκος : απουσιάζει στο εξωτερικό  
5. Πισσαρίδης Χριστόφορος: απουσιάζει στο εξωτερικό  
 

 
6η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 

 
1. Έγκριση Σχεδίου Πρακτικών 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 5ης ΄Εκτακτης Συνεδρίας της 

Ολομέλειας της Ακαδημίας, με ημερομηνία  20.9.2019. 

2. Πανηγυρική Συνεδρία 
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 Αποφασίζεται να ζητηθεί εκ νέου από το Προεδρικό  να καθοριστεί    

ημερομηνία που να μπορεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

να παρευρίσκεται  στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας, μετά 

τις 15 Ιανουαρίου 2020, διότι η παρουσία του στην πρώτη επίσημη 

εκδήλωση της Ακαδημίας κρίνεται απαραίτητη.  

 

3. Άλυσος – Καρφίτσα 
Αποφασίζεται το θέμα της αλύσου και της καρφίτσας να συζητηθεί 

σε επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας. 

 

4. Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας  
Μετά από συζήτηση και παράθεση επιχειρημάτων περί του  εκ 

προτέρων καθορισμού ή μη του πεδίου από τις Τάξεις  κατά την 

προκήρυξη του Αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

αποφασίζεται να παραμείνει το εδάφιο 2 του Κανονισμού για το 

Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως έχει. Η πρόταση όπως 

«όλες οι Τάξεις να απονέμουν κάθε χρόνο Αριστείο» 

παραπέμφθηκε να συζητηθεί σε μελλοντική συνεδρία της 

Ολομέλειας και αφού αξιολογηθεί πρώτα στην πράξη η 

διαδικασία απονομής του Αριστείου. 

 

5. Θέσεις Προσωπικού για τις ανάγκες της Ακαδημίας 
Αποφασίζεται η  σύσταση επιτροπής, αποτελούμενη από τους 

Ακαδημαϊκούς Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, Κώστα Παπανικόλα και 

Ανδρέα Δημητρίου, με σκοπό τη δημιουργία οργανογράμματος 

πενταετίας, πλάνο ανάπτυξης σε θέματα υποδομών και 

ανάπτυξης θέσεων καθώς και την υποβολή εισήγησης στο 

ΥΠΠΑΝ για τις ανάγκες της Ακαδημίας σε προσωπικό, τις οποίες 

πρόκειται να καλύψει το ΥΠΠΑΝ για την επόμενη ακαδημαική 

χρονιά. 

 

6. Ίδιοι Πόροι 
Αποφασίζεται η συνέχιση των προσπαθειών των Μελών  για 

εξεύρεση ιδίων πόρων.  
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7. Υλοποίηση του έργου της και των σκοπών της Ακαδημίας 
Αποφασίζεται η επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας να έχει ένα 

μόνο θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, αυτό της υλοποίησης του 

έργου και των σκοπών της Ακαδημίας. 

 

8. Άλλα θέματα 
 
• EASAC 

Αποφασίζεται να  εκπροσωπήσει  την Ακαδημία στη 

συνεδρίαση του  EASAC στο Ζάγκρεμπ, στις 14/11/ 2019, 

ο Ακαδημαϊκός  Κώστας Παπανικόλας. 

• European  Academy of Science  
Αποφασίζεται να εκπροσωπήσει την Ακαδημία στο 

συνέδριο της European  Academy of Sciences στην  

Πορτογαλία ο Ακαδημαϊκός  Σωτήρης Καλογήρου.   

• Royal Society.  
Αποφασίζεται να  συμμετάσχει η Ακαδημία  στη σύνοδο 

των χωρών της Κοινοπολιτείας, Commonwealth Rwanda 

Feeder, το 2021 στο Ναϊρόμπι, στην οποία προσεκλήθη 

από  τη  Royal Society.  

• Τοποθέτηση πινακίδας στο κτίριο 
Αποφασίζεται η πινακίδα που θα τοποθετηθεί έξω από το 

κτίριο της Ακαδημίας να είναι μαρμάρινη. Ορίζεται 

υπεύθυνος ο Ακαδημαϊκός  Δημήτρης  Μιχαηλίδης. 

• Έκδοση ενημερωτικού τρίπτυχου 
Αποφασίζεται η έκδοση ενός ενημερωτικού για την 

Ακαδημία  τρίπτυχου, στα ελληνικά και στα αγγλικά με 

υπεύθυνους Ακαδημαϊκούς τους  Σταύρο Φωτίου και 

Κώστα Παπανικόλα.  

• Επαγγελματική κάρτα 
 Αποφασίζεται η  έκδοση επαγγελματικής κάρτας για όλους 

τους Ακαδημαϊκούς από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο. 
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•  Εξεύρεση χώρου ανέγερσης κτιρίου για την Ακαδημία 

 Αποφασίζεται να υπάρξει εισήγηση από την Ακαδημία  

προς την Πολιτεία με θέμα τη σύσταση διυπουργικής 

επιτροπής για την εξεύρεση χώρου ανέγερσης κτιρίου της 

Ακαδημίας, ενώ παράλληλα η Ακαδημία θα χρησιμοποιεί  

το κτίριο της Αρχιγραμματείας ως χώρο μόνιμης στέγασης. 

• ΄Εκδοση  περιοδικού και επετηρίδας. 

Υπήρξε εισήγηση για έκδοση περιοδικού και επετηρίδας. 

Η εισήγηση αυτή θα αποτελέσει θέμα σε επόμενη συνεδρία 

τη Ολομέλειας. 

 

• Εορτασμοί – Εκδηλώσεις για την Ελληνική Επανάσταση του 
1821 

Αποφασίζεται η δημιουργία επιτροπής, αποτελούμενη από 

τον/την  Ακαδημαϊκούς Κυριάκο Χαραλαμπίδη και Έλενα 

Μουζάλα,  για τους εορτασμούς των  200 χρόνων  από την 

ελληνική επανάσταση του 1821 η οποία και θα διερευνήσει 

και το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ακαδημία Αθηνών 

για τους  εν λόγω εορτασμούς.  

 

• Λογότυπο και επιστολόχαρτα  

Αποφασίζεται η τελική μορφή του επιστολόχαρτου και 

όπως το λογότυπο τοποθετηθεί στο  επιστολόχαρτο άνω 

αριστερά . 

 

• Βιβλιοθήκη με βιβλία Μελών 
Υπήρξε εισήγηση, η οποία έγινε αποδεκτή, να 

τοποθετηθούν τα βιβλία των Ακαδημαικών  σε βιβλιοθήκες 

στους χώρους της Ακαδημίας. 

 

• Διεθνές σώμα διαλόγου  
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Υπήρξε εισήγηση για δημιουργία σώματος διεθνούς 

διαλόγου στο οποίο θα συμμετέχουν επιστήμονες όλων 

των Τάξεων.  

• Εισηγήσεις προς την Πολιτεία 
Υπήρξε πρόταση  για σύνταξη κειμένου με συγκεκριμένες 

εισηγήσεις προς την Πολιτεία με τη συνεργασία 

πανεπιστημιακών, για επίλυση θεμάτων και ανάπτυξη.  

 

Η επόμενη Τακτική Ολομέλεια της Ακαδημίας θα γίνει στις 20  
Νοεμβρίου 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 
  
 
 

 

 

 

 

 

  


