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7η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 60-66 

 
20/11/2019 

Ώρα 16.00-20.00 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

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

 
                Απόντες  

1. Δημητρίου Ανδρέας: απουσιάζει εκτάκτως 
2. Καλογήρου Σωτήρης: απουσιάζει στο εξωτερικό 
3. Καραγιώργης Βάσος: απουσιάζει λόγω ασθένειας 
4. Νικολάου Κυριάκος : απουσιάζει στο εξωτερικό  
5. Παπανικόλας Κώστας: απουσιάζει στο εξωτερικό 
6. Πισσαρίδης Χριστόφορος: απουσιάζει στο εξωτερικό  
7. Πολυκάρπου Μάριος: απουσιάζει εκτάκτως 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 
 

 
1. Έγκριση Σχεδίου Πρακτικών 

 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 6ης Συνεδρίας της Ολομέλειας της 

Ακαδημίας, με ημερομηνία  16.10.2019. 
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2. Ειδική Συνεδρία 
Θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Συνεδρία που προβλέπεται στη νομοθεσία για 

να παρουσιαστούν τα ιδρυτικά μέλη και η δράση της Μεταβατικής Διοίκησης. 

Για τον σκοπό αυτό έχει αποσταλεί  ηλεκτρονικό μήνυμα  σε όλα τα Μέλη, ως 

η απόφαση της Μεταβατικής Διοίκησης, στη συνεδρία της στις 19/11/2019, για 

δήλωση ημερομηνιών που αδυνατούν τα Μέλη να παρευρίσκονται στην 

Ειδική Συνεδρία. Αναμένεται να ολοκληρωθεί ο πίνακας πιθανών  

ημερομηνιών, ώστε να ζητηθεί από το Προεδρικό η παρουσία του Προέδρου 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ειδική Συνεδρία της Ακαδημίας. 

  

3. Διεθνής προβολή της Ακαδημίας  
 

Ø EASAC 
 

Εγκρίθηκε ομόφωνα η είσοδος της Ακαδημίας στο  EASAC κατά τη 

συνεδρίαση του EASAC στο Ζάγκρεμπ στις 14 Νοεμβρίου 2019. Ο 

Ακαδημαϊκός Κώστας Παπανικόλας ορίστηκε εκπρόσωπος της Ακαδημίας, 

στον τομέα της ενέργειας, για μία θητεία στο  EASAC και η Ολομέλεια 

επικύρωσε  αυτήν την εκπροσώπηση. Παράλληλα αποφασίστηκε να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τον κ. Παπανικόλα, ώστε να 

εκπροσωπηθούν και οι άλλοι δύο τομείς στο EASAC, των βιοεπιστημών και 

του περιβάλλοντος. Ο Ακαδημαϊκός Λεόντιος Κωστρίκης εξέφρασε την 

επιθυμία, εάν υπάρχει δυνατότητα, να εκπροσωπήσει την Ακαδημία στον 

τομέα των βιοεπιστημών. Ο Πρόεδρος θα επικοινωνήσει σχετικά με την 

EASAC.  
 

Ø ALLEA 
 

Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα όπως ο Ακαδημαϊκός Αχιλλεύς Κ. 

Αιμιλιανίδης εκπροσωπήσει την Ακαδημία στο συνέδριο της ALLEA, , και την 

εκπροσωπήσει για μία θητεία εφόσον η Ακαδημία γίνει δεκτή ως μέλος της 

ALLEA. 
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Ø COMMONWEALTH SCIENCE CONFERENCE RWANDA FEEDER 
MEETING 

 

Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα να εκπροσωπήσει την Ακαδημία στη σύνοδο 

του Commonwealth Science στη  RWANDA, ο Ακαδημαϊκός  Σταύρος Ζένιος. 

 

4. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
 

Η Ολομέλεια, μετά από εισήγηση του Ακαδημαϊκού Λεόντιου Κωστρίκη, ο 

οποίος αναφέρθηκε σε αδυναμία δέουσας συνεννόησης με τις υφιστάμενες 

υπηρεσίες, αποφάσισε να προβεί σε αγορά υπηρεσιών για την κατασκευή της 

ιστοσελίδας, αφού πρώτα ζητηθεί η έγκριση της δαπάνης από τον Γενικό 

Διευθυντή του ΥΠΠΑΝ, μέσω  επιστολής που θα αποσταλεί από τον 

Πρόεδρο. Ο κ. Κωστρίκης θα προσκομίσει προσφορές από εταιρεία μέχρι 

2000 ευρώ που επιτρέπεται απευθείας ανάθεση ώστε να μην χαθεί χρόνος. 

 

5. ΚΑΡΦΙΤΣΑ  
 

Στάλθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διαφορετικά σε μέγεθος και πάχος 

δείγματα για την καρφίτσα και  ενδεικτικό  κοστολόγιο, τα οποία τέθηκαν 

ενώπιον της Ολομέλειας. Η Ολομέλεια αποφάσισε να επιλέξει τη μικρή σε 

μέγεθος, αλλά με το πιο μεγάλο  πάχος, επίχρυση, διάτρητη καρφίτσα, με 

στρογγυλεμένα τα άκρα, με τη μορφή της εικονιζόμενης Αθηνάς να βλέπει 

προς τα δεξιά. 

 
6. ΝΕΑ ΜΕΛΗ 

 

Η Ολομέλεια αποφάσισε να παραπέμψει τη λήψη απόφασης επί της 

πρότασης του Προέδρου για εκλογή νέων Εξωτερικών ή Αντεπιστελλόντων 

Μελών εντός του 2020 στη συνεδρίασή της του Δεκεμβρίου. Για τα Τακτικά 

Μέλη έχει ήδη ληφθεί απόφαση σε προηγούμενες συνεδρίες όπως μη 

υπάρξουν νέα Μέλη εντός του 2020.  
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7. Η Συμβολή των Ακαδημαϊκών στο έργο της Ακαδημίας: 
Συγκεκριμένες προτάσεις 

 

Τα Μέλη διατύπωσαν κατάλογο θεμάτων, υπό μορφή ιδεοθύελλας. Αυτά 

άπτονται σε θέματα εκδόσεων (π.χ. επετηρίδα, αναστατικές εκδόσεις), 

εκδηλώσεων (διαλέξεις/εκδηλώσεις της Ακαδημίας, πότε μπαίνει η αιγίδα της 

ακαδημίας σε συνέδρια Ακαδημαϊκών ή τρίτων προσώπων, ομιλίες από 

Ακαδημαϊκούς, affiliation), έρευνα (συμμετοχή της Ακαδημίας και των 

Ακαδημαϊκών σε χρηματοδοτούμενα και μη χρηματοδοτούμενα προγράμματα, 

γραφεία ερευνών, εμπλοκή στην ερευνητική πολιτική της Κύπρου, ρόλος στην 

κυπρολογική έρευνα και στη διεθνή έρευνα αιχμής), θέματα σύνδεσης με την 

πολιτεία/κοινωνία (σχέσεις με την Πολιτεία, white papers, αύξηση κρατικής 

χορηγίας, προβολή της Ακαδημίας, Πρωτόκολλο/Εθιμοτυπία, δώρα της 

Ακαδημίας), θέματα Κανονισμών.  

 

Οι κάτωθι   εισηγητές ανέλαβαν να παρουσιάσουν προτάσεις για 
περαιτέρω συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση της Ολομέλειας: 
 

Ø Λεόντιος Κωστρίκης  -  Έρευνα  
Ø Σταύρος Φωτίου  -  Εκδόσεις 
Ø Σταύρος Ζένιος- Επηρεασμός Πολιτικής/WHITE PAPERS  
Ø Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης -  Αιγίδα της Ακαδημίας και affiliations.  

 
8. Επιτροπή για τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την ελληνική 

επανάσταση  του 1821 
 

Ο Ακαδημαϊκός Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Μέλος της επιτροπής για τον 

συντονισμό των εκδηλώσεων για το 1821, εισηγήθηκε να εντάξει η Ακαδημία 

ανθρώπους καθ’ ύλην αρμόδιους με το θέμα και να αναδειχθεί κυρίως η 

συμβολή των Κυπρίων στο 1821. Η Ακαδημαϊκός Έλενα  Μουζάλα, Μέλος της 

επιτροπής για τον συντονισμό των εκδηλώσεων για το 1821, εισηγήθηκε τον 

εορτασμό των 60 χρόνων από την ανεξαρτησία της Κύπρου το 2020, σε 

συνεργασία με τον Μίμη Σοφοκλέους να προγραμματιστεί ημερίδα και για τα 

δύο θέματα, με παρουσία εικαστικών, ζωγράφων, μουσικών καθώς και 
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δημιουργία θεατρικών δρώμενων με θέμα το 1821 ή το 1960. Μετά από 

συζήτηση των εισηγήσεων των Μελών της επιτροπής, αποφασίστηκε όπως 

οριστούν οι  Ακαδημαϊκοί Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 

Έλενα Μουζάλα και  Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης και συνεργαστούν για τη 

δημιουργία πρότασης περί των εορτασμών και εκδηλώσεων για τις  πιο πάνω 

αναφερόμενες επετείους.   

 

Η επόμενη Τακτική Ολομέλεια της Ακαδημίας θα γίνει στις 11  
Δεκεμβρίου 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 
  
 
 

 

 

 

 

 

  

 


