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23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 
28.04.2021 

Ώρα 16.00-18.30 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

           Παρόντες/ούσες 
 

1. Δημητρίου Ανδρέας (Πρόεδρος) 
2. Αιμιλιανίδης  Κ. Αχιλλεύς 
3. Ζένιος Σταύρος, 
4. Καλογήρου Σωτήρης 
5. Κωστρίκης Λεόντιος  
6. Μιχαηλίδης Δημήτριος  
7. Μουζάλα Έλενα, 
8. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη 
9. Παπανικόλας Κώστας  
10. Πολυκάρπου Μάριος 
11. Φωτίου Σταύρος 
12. Χαραλαμπίδης Κυριάκος 

 
       Απόντες  
 

1.  Καραγιώργης Βάσος, απουσιάζει λόγω ασθένειας 
2. Νικολάου Κυριάκος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
3. Πισσαρίδης Χριστόφορος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
4. Χριστοφόρου Λουκάς,απουσιάζει λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης 

  
   
 

1. Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 22ης  Διαδικτυακής Συνεδρίας της 
Ολομέλειας της Ακαδημίας με ημερομηνία  17.03.2021 
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2. Θέση Τακτικού Μέλους ανά Τάξη 

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων 
θέτοντας τρία βασικά κριτήρια:  

α) ακαδημαϊκό προφίλ των υποψηφίων 

 β) προτείνοντες ή προτείνουσες   μια υποψηφιότητα  

γ) διάκριση ανάμεσα σε απόφαση για βράβευση και σε εκλογή  του Τακτικού 
Μέλους 

Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση επί των κριτηρίων αυτών, καθώς  και επί 
του άρθρου 16  του Νόμου για την εκλογή Τακτικού Μέλους και της ερμηνείας 
του. Υποδείχθηκε ότι η Ακαδημία είναι δυνάμει του Νόμου η εστία των πλέον 
διακεκριμένων επιστημόνων, λογίων και καλλιτεχνών.   Συνεπώς τα Τακτικά 
Μέλη θα πρέπει να ανταποκρίνονται στη φύση  της Ακαδημίας και να έχουν 
ηγετική παρουσία στο πεδίο τους.  

Στο τέλος της συζήτησης, συνοψίζοντας ο Πρόεδρος, τόνισε  τη  μεγάλη 
σύγκλιση μεταξύ των Μελών ως προς τον καθορισμό των κριτηρίων εκλογής 
Τακτικού Μέλους. 

 Υπήρξε ομοφωνία ότι το κριτήριο  της ακαδημαϊκότητας πρέπει να είναι 
κυρίαρχο στις εκλογές Τακτικών Μελών. 

Ειδικότερα: 

Πρώτον,  κάθε υποψήφιο μέλος πρέπει καταρχήν να έχει υψηλή προσφορά 
στις επιστήμες, στα γράμματα και τις τέχνες και να είναι  πολύ  διακεκριμένο.   

 Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει ευρεία αντιπροσώπευση  των επιστημονικών  
πεδίων που ανήκουν σε μία Τάξη.  

Τρίτον, η προσφορά στην ευρύτερη κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα 
αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που συνυπολογίζεται στον βαθμό 
που διευρύνει  την παρουσία κάποιου επεκτείνοντας την ακαδημαϊκή ή 
καλλιτεχνική του συμβολή.   

Τέταρτον, πρέπει να γίνει σαφής  διάκριση  μεταξύ   της προσφοράς του ατόμου 
εν γένει στην κοινωνία,  η  οποία μπορεί να τιμηθεί με βράβευση,  και της 
ακαδημαϊκής συμβολής στις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες, η οποία 
μπορεί να οδηγεί στην εκλογή  Τακτικού Μέλους.  

Πολύ σημαντική ήταν η συζήτηση γύρω από το δεύτερο κριτήριο ως προς το  
ποιος ή ποια προτείνει το υποψήφιο άτομο. Η Ακαδημία οφείλει να φέρει σε 
γνώση όλων  τα κριτήρια εκλογής Τακτικών Μελών, ώστε να  αποφεύγεται η  
υποβολή υποψηφιοτήτων  από αναρμόδια άτομα.     
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 Το θέμα θα συζητηθεί και σε επίπεδο Τάξεων, αλλά και Ολομέλειας, με αφορμή 
τις υποψηφιότητες για τα πρώτα Τακτικά Μέλη.  

 
3. Συγκρότηση επιτροπής για να εισηγηθεί πολιτική και κριτήρια και 

θέσπιση βραβείων 
 
Υπήρξε εισήγηση όπως η Ακαδημία προχωρήσει στη θέσπιση και 
πρόσθετων βραβείων, πέραν του Αριστείου, όπως έχει δικαίωμα να πράξει 
δυνάμει της νομοθεσίας. Ορισμένα μέλη εξέφρασαν την άποψη ότι θα ήταν 
καλύτερα να μην γίνει αυτό αμέσως καθότι ο πληθωρισμός σε βραβεία θα 
μπορούσε να τα υποβαθμίσει. Συμφωνήθηκε όπως το ζήτημα εξεταστεί 
πρώτα σε επίπεδο επιτροπής, η οποία θα υποβάλει πρόταση προς την 
Ολομέλεια.  
Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, ζήτησε έναν ή μία 
εκπρόσωπο από κάθε Τάξη για τη συγκρότηση επιτροπής, που να 
συνεδριάσει μέσα σε δέκα (10) μέρες για το εν λόγω θέμα. 
 
Ø Ενέργειες: Πρόεδροι Τάξεων Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου 

 
 

4. Ερευνητικά Προγράμματα – Καταρτισμός Εσωτερικών Κανονισμών 
 
Η Ολομέλεια συζήτησε το θέμα των ερευνητικών προγραμμάτων 
θεωρώντας σημαντική επιτυχία την καθιέρωση στον Προϋπολογισμό των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Η χρηματοδότηση αυτή είναι βασική  για κάθε 
Ακαδημαϊκό.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη συγκρότηση  επιτροπής  με μέλη τους κυρίους 
Σταύρο Ζένιο και Κώστα Παπανικόλα και την κυρία Φρόσω Ηγουμενίδου. 
Η επιτροπή, μέχρι το τέλος των διακοπών του Πάσχα, ήτοι 10/5/2021, 
πρέπει να φέρει  προτάσεις για το συγκεκριμένο θέμα.  
 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας, Μέλη της επιτροπής, Μαρία 
Παπαπολυβίου 

 
 

5. Σχέδια υπηρεσίας των διοικητικών της Ακαδημίας 

Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια υπηρεσίας των διοικητικών της 
Ακαδημίας, ελαφρώς διαφοροποιημένα από αυτά που εισηγήθηκε το 
Υπουργείο ΠΠΑΝ. 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου 
 



 
 

4 
ΜΠ/ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ /ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ης ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/28.04.2021  

 
 
 

6. Ετήσια Έκθεση 

Η Ολομέλεια αφού ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα, Καθηγητή Αχιλλέα Κ. 
Αιμιλιανίδη, για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης, ενέκρινε ομόφωνα την 
έκδοσή της.  

Η Ετήσια Έκθεση θα επιδοθεί  στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας από 
τον Πρόεδρο της Ακαδημίας. 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος, Μαρία Παπαπολυβίου 

 
7. Επιτροπή Δημοσιευμάτων 

 
Η Ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση επιτροπής δημοσιευμάτων. 

Μέλη της επιτροπής αυτής είναι  οι κ.κ.  Σταύρος Φωτίου, Φρόσω Ηγουμενίδου,  

και Μάριος Πολυκάρπου. 

Γραμματέας επί των δημοσιευμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 59(2) 

ορίστηκε   ο Αχιλλεύς  Κ. Αιμιλιανίδης. 

 

8. Συνέδριο ΕΛΕΤΟ υπό την αιγίδα ης Ακαδημίας 
 
 

 Η Ολομέλεια δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας 

Ορολογίας να τεθεί το συνέδριό της με θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» 

υπό την αιγίδα της Ακαδημίας, επειδή δεν έχουν καθοριστεί ακόμη τα κριτήρια 

για το πότε μία εκδήλωση μπαίνει υπό την αιγίδα της Ακαδημίας. 

 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας,  Μαρία Παπαπολυβίου 
 
 

9. Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα την υποστήριξη της υποψηφιότητας 
του Antonio Loprieno  στη θέση, την οποία κατέχει και σήμερα,  του 
Προέδρου της ALLEA για τα έτη  2021-2023. 
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Η επόμενη Τακτική Συνεδρία Ολομέλειας της Ακαδημίας θα γίνει στις 19 
Μαΐου   2021. 
 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

                                  
 
 
 
 
    Ανδρέας  Δημητρίου                                      Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 


