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           Παρόντες/ούσες 
 

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

 
         Απόντες  
 

1. Αιμιλιανίδης  Κ. Αχιλλεύς απουσιάζει στο εξωτερικό 
2. Καραγιώργης Βάσος, απουσιάζει λόγω ασθένειας 
3. Νικολάου Κυριάκος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
4. Πισσαρίδης Χριστόφορος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
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1. Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 24ης  Τακτικής  Συνεδρίας της 

Ολομέλειας της Ακαδημίας με ημερομηνία  19.05.2021.  

 
2. Εκλογή Τακτικού Μέλους ανά Τάξη 

Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου,  αφού καλωσόρισε τα Μέλη της 
Ακαδημίας, χαρακτήρισε κρίσιμη τη συνεδρίαση για την επέκταση της 
Ακαδημίας. 

Έδωσε αμέσως τον λόγο στον Αντιπρόεδρο της Τάξης των Θετικών 
Επιστημών, Καθηγητή Σωτήρη Καλογήρου. Σημειώνεται ότι  ο Πρόεδρος της 
Τάξης Καθηγητής, Κώστας Παπανικόλας είχε δηλώσει εξ αρχής  ότι έχει 
συγγράψει και δημοσιεύσει άρθρο  με έναν εκ των υποψηφίων και ως εκ τούτου 
ζήτησε να εξαιρεθεί  από την όλη διαδικασία εκλογής Τακτικού Μέλους. Το 
αίτημα εξαίρεσης έγινε αποδεκτό από τα Μέλη της Τάξης. 

Εκλογή Τακτικού Μέλους  στην Τάξη των  Θετικών Επιστημών 

Ο Καθηγητής Σωτήρης Καλογήρου ανέγνωσε την έκθεση αξιολόγησης: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 2021. Η Τάξη των Θετικών  Επιστημών 
συνήλθε την 3η του μηνός Ιουνίου 2021 για να εξετάσει τις υποψηφιότητες που 
υποβλήθηκαν, σύμφωνα με την προκήρυξη της Κυπριακής Ακαδημίας 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών με ημερομηνία  5  Απριλίου 2021, στις 
Ιατρικές Επιστήμες και στις Επιστήμες των Μαθηματικών για μία θέση στην 
κατηγορία των Τακτικών Μελών. 

Στη συνεδρίαση  έλαβαν μέρος τα ακόλουθα πέντε από τα έξι Μέλη της Τάξης: 
Σωτήρης Καλογήρου, Λεόντιος Κωστρίκης και Μάριος Πολυκάρπου, με φυσική 
παρουσία, ενώ οι Κυριάκος Νικολάου και Λουκάς Χριστοφόρου συμμετείχαν 
διαδικτυακά. Ο Πρόεδρος της Τάξης Κώστας Παπανικόλας με ηλεκτρονικό του 
μήνυμα, στις 28 Μαΐου 2021, ανάφερε: «Θέλω να σας πληροφορήσω, ότι με 
έναν από τους υποψηφίους έχω πρόσφατη κοινή δημοσίευση. Αυτό συνιστά 
σύγκρουση συμφερόντων και θα πρέπει να απέχω από τη διαδικασία ή 
τουλάχιστον σε μέρος της. Πιστεύω ότι είναι θεμιτό να λάβω μέρος στη 
διαδικασία εκλογής σε περίπτωση που δεν προκριθεί στον κατάλογο των 
υποψηφίων για τελική αξιολόγηση.»  

Σε δεύτερο μήνυμα, στις 29 Μαΐου2021, ο κος Παπανικόλας δήλωσε: «Πιστεύω 
ότι στο αρχικό αυτό στάδιο ανάπτυξης της Ακαδημίας πρέπει να αποφύγουμε 
"γκρίζες ζώνες". Για τον λόγο αυτό και καθότι η απόφαση αυτή δημιουργεί 
προηγούμενο, θεωρώ ότι θα πρέπει να απέχω. Παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο 
της Τάξης να αναλάβει την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.» 
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 Ο Αντιπρόεδρος της Τάξης Σωτήρης Καλογήρου με ηλεκτρονικό του μήνυμα 
στις 31 Μαΐου 2021 ανάφερε ότι αποδέχεται την ανάληψη της ενεργοποίησης 
της Τάξης για να επιλεγεί ο κατάλληλος υποψήφιος που θα αποτελέσει το νέο 
Τακτικό Μέλος της Τάξης. 

 Τα πέντε από τα έξι συνολικά Μέλη της Τάξης που ήταν παρόντα αποτελούν 
απαρτία μεγαλύτερη των 2/3 που αναφέρεται στους Κανονισμούς οπότε η 
διαδικασία μπορούσε να προχωρήσει.  

Υποψηφιότητες  

Στα πλαίσια της διαδικασίας παραλήφθηκαν εννέα υποψηφιότητες, επτά στις 
Ιατρικές Επιστήμες και 2 στην Επιστήμη των Μαθηματικών.  

Διαδικασία - Κρίση  

Με βάση τους Κανονισμούς της Ακαδημίας,  ο Πρόεδρος της συνεδρίασης 
έκανε μία σύντομη παρουσίαση των  υποψηφίων και ζήτησε από τα Μέλη 
όπως ψηφίσουν, προτείνοντας υποψήφιους που θα αξιολογηθούν 
περαιτέρω.  

Σύμφωνα πάντα με τους Κανονισμούς στη δεύτερη φάση περνούν όσοι 
υποψήφιοι εξασφάλισαν τουλάχιστον 3 ψήφους. Συνεπώς, με βάση την 
πρώτη ψηφοφορία, στη δεύτερη φάση πέρασαν τρεις.  

Ακολούθως, με βάση τους Κανονισμούς της Ακαδημίας, θα έπρεπε να 
οριστεί τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και να 
υποβάλει τεκμηριωμένη έκθεση εντός 60 ημερών για το έργο και τη συμβολή 
εκάστου υποψηφίου. 

 Όλα τα Μέλη, όμως, δήλωσαν ότι είχαν μελετήσει τα βιογραφικά όλων των 
υποψηφίων και αποφάσισαν ότι η εφαρμογή της πρόνοιας του Κανονισμού 
περί τριμελούς επιτροπής πλεονάζει, εφόσον όλοι ήταν έτοιμοι να 
προχωρήσουν στην τελική αξιολόγηση των τριών υποψηφίων. 

Μετά από ενδελεχή συζήτηση και αξιολόγηση των τριών υποψηφίων  η 
Τάξη ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει στην Ολομέλεια τον Καθηγητή της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεώργιο Χατζηγεωργίου, ως 
νέο Τακτικό Μέλος της Τάξης στο πεδίο  των Ιατρικών Επιστημών. 

 Η Τάξη είναι βέβαιη ότι η επιλογή του είναι αντάξια του κύρους της 
Ακαδημίας και των υψηλών κριτηρίων που αυτή υιοθετεί.  

3 Βιογραφικό Σημείωμα Ο Γεώργιος Χατζηγεωργίου είναι Καθηγητής 
Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κύπρου και 
Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας. Ο Καθηγητής Χατζηγεωργίου γεννήθηκε στην Κύπρο το 1963. 
Ολοκλήρωσε το πρώτο του πτυχίο ιατρικής στο Εθνικό & Καποδιστριακό 
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Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) καθώς επίσης και το διδακτορικό του στο 
ίδιο πανεπιστήμιο. Διετέλεσε Μεταπτυχιακός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο 
του Μιλάνου, Ιταλία, και στο Πανεπιστήμιο Columbia, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.  

Είναι Ειδικός Νευρολόγος από το 1995. 

Κύριες συμμετοχές σε επιστημονικά σώματα: Ο Καθηγητής Χατζηγεωργίου 
έχει να επιδείξει διάφορες δραστηριότητες. Οι σημαντικότερες είναι:  

1. Global site-PI και ενεργό μέλος του GEO-PD (Genetic Epidemiology of 
Parkinson’s disease consortium) [http://www.geopd.org/], 2006-σήμερα.  

2. Συνεργάτης του εργαστηρίου Νευρογενετικής, NIH/NIA, Bethesda, USA, 
2005-σήμερα.  

3. Ενεργό μέλος του European Restless Legs Syndrome Study Group 
(EURLSSG) (http://www.eurlssg.org/), 2006-σήμερα.  

4. Site-PI του EUROMAC, Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για 
την δημιουργία βάσης δεδομένων για ασθενείς με νόσο McArdle και άλλες 
μεταβολικές μυοπάθειες. (http://euromacregistry.eu/portal1/default.asp), 
2012-σήμερα.  

5. Site-PI του International Multiple Sclerosis Genetics Consortium (IMSGC) 
(http://www.imsgenetics.org/), 2015-σήμερα.  

6. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Genetics Panel της European Academy 
of Neurology (EAN), (https://www.ean.org/EAN-Scientific-Panel-
Neurogenetics.2788.0.html), 2015-ήμερα.  

7. Προσκεκλημένος Overseas Fellow του Royal Society of Medicine 
London, 2016.  

8. Εκλεγμένος εκπρόσωπος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας στο 
World Federation of Neurology (WFM), 2018-σήμερα  

9. Διευθυντής της πρώτης Νευρολογικής Κλινικής στην Κύπρο, Γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι είναι ο πρώτος Καθηγητής 
Πανεπιστημίου που  τέθηκε επικεφαλής Κλινικής σε Δημόσιο Νοσηλευτήριο. 

 Άλλη συνεισφορά στην Ιατρική και τις Εφαρμοσμένες Επιστήμες: Η 
ερευνητική δραστηριότητα του Καθηγητή Χατζηγεωργίου διαχωρίζεται σε 
δύο περιόδους: (α) Στην πρώτη, από το 1994 - 2002, επικεντρώνεται στη 
μελέτη της γενετικής βάσης των μιτοχονδριακών εγκεφαλομυοπαθειών και 
των μεταβολικών μυοπαθειών. (β) Στη δεύτερη, από το 2002 μέχρι σήμερα, 
επικεντρώνεται σε θέματα νευρογενετικής, κυρίως σε γενετικές μελέτες 
συσχέτισης και γενετικής επιδημιολογίας διάφορων νευρολογικών 
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νοσημάτων (π.χ., νόσος Parkinson, νόσος Alzheimer, κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις, σύνδρομο ανήσυχων άκρων, πολλαπλή σκλήρυνση, κ.λπ.). 

 Όπως είναι εμφανές μέσα από τον μεγάλο αριθμό επιστημονικών 
δημοσιεύσεων και το εύρος των διεθνών συνεργασιών που ανάπτυξε, η 
προσπάθεια αυτή υπήρξε επιτυχής. Η επιτυχία αυτή στηρίχθηκε στο στα 
εξής: (α) Κατανόηση του πεδίου των μελετών γενετικής συσχέτισης. (β) 
Δημιουργία τράπεζας DNA. (γ) Σχεδιασμός και εκτέλεση των πρώτων 
μελετών γενετικής συσχέτισης για νευρολογικά νοσήματα στον ελληνικό 
χώρο. (δ) Συνεργασία με διεθνείς ερευνητικές ομάδες, γεγονός που 
επέτρεψε να υπάρξουν σημαντικές χρηματοδοτήσεις.  

Σημαντικά Βραβεία & Αναγνώριση: Ο Καθηγητής Χατζηγεωργίου έχει 
πέραν των 25 προσκεκλημένων ομιλιών και προεδρίες επιτροπών σε 
διεθνή συνέδρια. Έχει δε πέραν των 250 άρθρων δημοσιευμένα σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά και αρκετά βιβλία ή συμμετοχή με κεφάλαια σε 
βιβλία.  

Το έργο αυτό έχει πάρει περισσότερες από 9000 ετεροαναφορές με h-
index= 47 (Scopus). 

 Οι σημαντικότερες διακρίσεις του είναι:  

1. Honor Distinguished Lecture, Neuropsychiatric Department, Ain Shams 
University, Cairo, Egypt, 2017. 

 2. Invited Overseas Fellow of the Royal Society of Medicine, London, 2016. 
3. Honor Invited Chairman and Lecture for Neurogenetics Session in the 
Egyptian-Greek Meeting of Expert in Neurology, 2016. 

 4. Honor Invited Lecture, MS Center, Hadassah University Hospital, 
Jerusalem, Israel, 2016.  

5. Visiting Professor, European University of Cyprus Medical School, 2016. 
6. Visiting Distinguished Lecture, Department of Neurology, Aristotle 
University of Thessaloniki Medical School, 2015.  

7. Award for “Best of free communications sessions”: Screening of Twinkle 
gene in POLG1- and ANT1-negative patients with mitochondrial myopathy 
and multiple mitochondrial DNA deletions: four new mutations. European 
Neurological Society (ENS) meeting, 2006. 

 8. First Award for best oral presentation: Genetic association study of 
APOE and ACT gene polymorphisms in patients with traumatic brain injury. 
9th Panhellenic Congress of Intensive Care, 2003. 

 Συνεισφορά στην Κύπρο: Ο Καθηγητής Χατζηγεωργίου συνέβαλε, μετά 
από μακροχρόνιες προσπάθειες τόσο του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και 
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της Κυπριακής Πολιτείας, στην ίδρυση και λειτουργία της πρώτης 
οργανωμένης Νευρολογικής Κλινικής στην Κύπρο και ειδικότερα στο Γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας της οποίας είναι ο Διευθυντής. Επιπλέον είναι και η 
πρώτη Κλινική σε Δημόσιο Νοσηλευτήριο που έχει επικεφαλής 
πανεπιστημιακό  μέλος. Η προσφορά στην κυπριακή κοινωνία είναι 
εμφανής από τις πρώτες μέρες λειτουργίας.  

Αξιολόγηση Ο Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου έχει πολύ σημαντικό 
ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις σε μεγάλου κύρους περιοδικά που 
υπερβαίνουν το έργο των άλλων υποψηφίων. Η συνεισφορά του, επίσης, 
στη θεραπεία των νευρολογικών παθήσεων είναι πολύ σημαντική. Τα 
τελευταία χρόνια, με την επιστροφή του στην Κύπρο, έχει συνεισφέρει 
ουσιαστικά στην οργάνωση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής στον 
Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς επίσης και της πρώτης οργανωμένης 
Νευρολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, κάλεσε την 
Ολομέλεια, με φανερή ψηφοφορία, ρωτώντας ένα-ένα Μέλος, να επικυρώσει ή 
να απορρίψει την εισήγηση της Α΄ Τάξης. 

Η Ολομέλεια ομόφωνα ψήφισε την εισήγηση της Α΄ Τάξης για την εκλογή του 
Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρα Γεώργιου 
Χατζηγεωργίου, στη θέση του Τακτικού Μέλους στην  Τάξη των Θετικών 
Επιστημών της Ακαδημίας. 

  Ενέργειες: Πρόεδρος Τάξης,  Μαρία Παπαπολυβίου 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, έδωσε τον λόγο 
στον Πρόεδρο της Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών, Καθηγητή Δημήτρη 
Μιχαηλίδη. 

Πρόεδρος Τάξης Γραμμάτων και Τεχνών 

Ο Καθηγητής Δημήτρης Μιχαηλίδης, Πρόεδρος της Τάξης των Γραμμάτων και 
των Τεχνών, ανέφερε ότι η Β’ Τάξη είχε προκηρύξει τη θέση του Τακτικού 
Μέλους σε όλα τα πεδία της Τάξης. Από τις επτά (7) υποψηφιότητες κατέληξαν, 
με βάση τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρία της 18ης 
Μαΐου 2021 για την εκλογή Τακτικών Μελών, σε δύο υποψήφιους στο πεδίο 
Γλώσσα και Φιλολογικές Επιστήμες.  

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 2021 Η Τάξη των 
Γραμμάτων και των Τεχνών συνήλθε διαδικτυακά την 17η του μηνός Μαΐου 
2021 για να εξετάσει τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για την εκλογή νέου 
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Τακτικού Μέλους της σε ένα οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο της Τάξης, σύμφωνα 
με τη σχετική προκήρυξη της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων 
και Τεχνών με ημερομηνία 5 Απριλίου 2021. 

 Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα ακόλουθα τέσσερα από τα πέντε μέλη της 
Τάξης: Δημήτριος Μιχαηλίδης, Έλενα Μουζάλα, Κυριάκος Χαραλαμπίδης και 
Ευφροσύνη Ηγουμενίδου. Το πέμπτο μέλος της Τάξης, Βάσος Καραγιώργης 
δεν έλαβε μέρος για λόγους υγείας. Τα τέσσερα από τα πέντε συνολικά Μέλη 
της Τάξης που έλαβαν μέρος στη διαδικτυακή συνάντηση αποτελούν απαρτία 
μεγαλύτερη των 2/3 που αναφέρεται στους Κανονισμούς οπότε η διαδικασία 
μπορούσε να προχωρήσει. Υπήρξαν 7 υποψηφιότητες.  

Διαδικασία Με βάση τους Κανονισμούς της Ακαδημίας αφού ο πρόεδρος της 
συνεδρίασης έκανε μία σύντομη παρουσίαση την υποψηφίων ζήτησε από τα 
μέλη όπως ψηφίσουν προτείνοντας υποψηφίους που θα αξιολογηθούν 
περαιτέρω. Επειδή κανείς από τους υποψηφίους δεν εξασφάλισε τουλάχιστον 
3 ψήφους για να περάσει στη δεύτερη φάση, όπως απαιτούν οι Κανονισμοί, 
αποφασίστηκε όπως η Τάξη ξανασυζητήσει το θέμα σε μια δεύτερη 
συνεδρίαση. Αυτή έγινε και πάλι διαδικτυακά στις 21 Ιουνίου 2021. Η ενδελεχής 
συζήτηση και αξιολόγηση των αιτήσεων, κυρίως των υποψηφίων που στην 
προηγούμενη συνεδρίαση είχαν λάβει δύο ψήφους, δεν άλλαξε τα δεδομένα.  

Απόφαση. Για τον πιο πάνω λόγο, η Τάξη αποφάσισε ομόφωνα όπως η θέση 
κηρυχθεί άγονη. 22 Ιουνίου 2021 Ο Πρόεδρος της Τάξης (Δημήτριος 
Μιχαηλίδης 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Τάξης,  Μαρία Παπαπολυβίου 

Ακολούθως,  ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, έδωσε τον λόγο 
στον Πρόεδρο της Τάξης Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Καθηγητή Σταύρο Φωτίου. 

Πρόεδρος της Τάξης των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Ο Καθηγητής Σταύρος Φωτίου, Πρόεδρος της Τάξης των Ηθικών, Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών, ανέφερε ότι η Τάξη τους είχε πέντε (5) 
υποψηφιότητες  στα πεδία της Φιλοσοφίας, Κοινωνικών  και Πολιτικών 
Επιστημών. Με βάση τα κριτήρια που συμφωνήθηκαν στην προηγούμενη 
συνεδρία της Τάξης, στις 18 Μαΐου 2021, για την εκλογή Τακτικών Μελών, 
αποκλείστηκαν οι τρεις από τις πέντε υποψηφιότητες. Εξετάστηκαν δύο 
υποψηφιότητες με ακαδημαϊκά επαρκές έργο. Δυστυχώς, ο συνδυασμός 
προτεραιοτήτων (και οι δύο υποψήφιοι καλύπτουν περιοχές της ψυχολογίας η 
οποία υπηρετείται ήδη από ένα Ιδρυτικό και ένα Αντεπιστέλλον Μέλος) και 
απαιτήσεων του νόμου για ιδιαίτερη συμβολή και διάκριση σε ένα πεδίο δεν 
επιτρέπει την εκλογή κάποιου από τους δύο αυτούς υποψηφίους. Συνεπώς, η 
Γ’ Τάξη θα ζητήσει την επαναπροκήρυξη  της θέσης.  
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Ø Ενέργειες: Πρόεδρος  Τάξης,  Μαρία Παπαπολυβίου 
 

3. Συζήτηση επί του σχεδίου  κανόνων για τις ερευνητικές 
δραστηριότητες 

Το Μέλος της επιτροπής καταρτισμού  κανόνων για τις ερευνητικές 
δραστηριότητες, Καθηγήτρια Ευφροσύνη Ριζοπούλου - Ηγουμενίδου, 
παρουσίασε, εν συντομία, το σχέδιο των κανόνων για τις ερευνητικές 
δραστηριότητες  τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ακαδημία το ότι 
ξεκινά ο προϋπολογισμός του 2021 με το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ. 

Βασικά ερωτήματα που απασχόλησαν την επιτροπή ήταν α) πού και πώς θα 
κατανέμεται αυτό το ποσό β) εάν και με ποιο καθεστώς εργοδότησης θα μπορεί 
να προσληφθεί ερευνητής ή ερευνήτρια για να εργαστεί σε συγκεκριμένη 
έρευνα. 

 Η επιτροπή εισηγήθηκε την ισόποση κατανομή του κονδυλίου των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων σε όλους τους Ακαδημαϊκούς.   

Αφού αναγνώστηκε όλο το σχέδιο των κανόνων, ακολούθησε συζήτηση επί των 
θεμάτων που τέθηκαν, θέματα δεοντολογίας στις προσλήψεις, δικαίωμα των 
Ακαδημαϊκών να έχουν επιλέξιμες δαπάνες, αποδείξεις δαπανών, τρόπος 
υποβολής  προτάσεων. 

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας ζήτησε από όλους τους 
Ακαδημαϊκούς να υποβάλουν στη διοίκηση της Ακαδημίας εντός μερικών 
ημερών τον προϋπολογισμό για τις ερευνητικές  δραστηριότητες τις οποίες 
προγραμματίζουν εντός του 2021.  

Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας, Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, 
εισηγήθηκε να δημιουργηθεί μία επιτροπή για την ετοιμασία της διαδικασίας 
χρήσης των ερευνητικών κονδυλίων.  

Προτάθηκαν οι Ακαδημαϊκοί Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης, Λεόντιος Κωστρίκης, 
Φρόσω Ηγουμενίδου και Σταύρος Ζένιος. 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας,  Μαρία Παπαπολυβίου 

Βραβείο Νέμιτσας 

 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ιδρύματος Τάκη και Λούκης Νέμιτσας, Καθηγητής 
Σωτήρης Καλογήρου, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων για την 
προκήρυξη  του  Βραβείου Νέμιτσας και τη διαδικασία επιλογής. 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το σύνολο των υποψηφιοτήτων ανέρχεται στις 12, 7 
υποψηφιότητες από την περσινή προκήρυξη και 5 νέες υποψηφιότητες φέτος. 
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Πρόεδρος της επιτροπής για την επιλογή του/της  υποψηφίου είναι ο Γιώργος 
Παυλάκης και μέλη της ο Κυριάκος Κ. Νικολάου και Μιχάλης Στάμος. 

Η βράβευση θα γίνει τον Οκτώβρη του 2021. Έχει ήδη αποσταλεί επιστολή 
προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Αναστασιάδη, 
ζητώντας του  να ορίσει ημερομηνία για την εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.  

Το ίδρυμα Νέμιτσας φέρει την ευθύνη της όλης διοργάνωσης της εκδήλωσης  
στο Προεδρικό για την απονομή του βραβείου Νέμιτσας 2021.  

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ιδρύματος Νέμιτσας,  Μαρία Παπαπολυβίου 

 

Στο σημείο αυτό αποχώρησε  από τη συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας, 

Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης που 

δεν μπορεί να αναβληθεί. 

Ο Πρόεδρος της Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών, Καθηγητής Δημήτρης 

Μιχαηλίδης, εισηγείται την αλλαγή της ημερομηνίας της επόμενης συνεδρίασης 

της Ολομέλειας και ζητά να πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2021 αντί της 

καθιερωμένης ημερομηνίας στις 16 Ιουνίου 2021, λόγω επαγγελματικών του 

υποχρεώσεων. Η εισήγηση για την αλλαγή της ημερομηνίας έγινε ομόφωνα 

αποδεκτή από την Ολομέλεια. 

 
Η επόμενη Τακτική Συνεδρία Ολομέλειας της Ακαδημίας αποφασίζεται ότι 
θα γίνει στις 23 Ιουνίου   2021. 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

                                  
 
 
 
 
    Ανδρέας  Δημητρίου                                      Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 


