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27η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

 
11/09 /2021 

Ώρα 10.00-12.00 
Γραφεία Ακαδημίας 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

           Παρόντες/ούσες 
 

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

 
         Απόντες  
 

1. Καραγιώργης Βάσος, απουσιάζει λόγω ασθένειας 
2. Νικολάου Κυριάκος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
3. Πισσαρίδης Χριστόφορος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
4. Χαραλαμπίδης Κυριάκος, απουσιάζει για σοβαρούς οικογενειακούς 

λόγους 
5. Χριστοφόρου Λουκάς, απουσιάζει στο εξωτερικό 

 
 

     
1. Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 26ης  Τακτικής  Συνεδρίας της 

Ολομέλειας της Ακαδημίας με ημερομηνία  19.07.2021.  
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2. Ανακοινώσεις 

 

Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου μετέφερε στην Ολομέλεια  
διαβούλευση με την προεδρία της Δημοκρατίας για την καθιέρωση μίας ετήσιας 
συνεδρίας της Ολομέλειας με δύο τελετουργικές εκδηλώσεις, α) συζήτηση για 
τα θέματα της Ακαδημίας  με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας β) απονομή του 
Αριστείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, την πρώτη Δευτέρα μετά την εθνική 
γιορτή της 1ης Οκτωβρίου, της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο 
Προεδρικό Μέγαρο. 

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των Μελών για τις επίσημες συνεδρίες της 
Ακαδημίας. 

 Η  Ολομέλεια αποφάσισε να γίνονται δύο ξεχωριστές ετήσιες συνεδρίες όπως 
αυτές προβλέπονται στον Νόμο:  

α) Tην πρώτη Δευτέρα εκάστου έτους μετά την 1η Οκτωβρίου να 
πραγματοποιείται η Επετειακή Συνεδρία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37(6α) 
του περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμου 
του 2017, για τον εορτασμό της επετείου της ιδρύσεως της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, με την παρουσία του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά τη συνεδρία αυτή θα υποβάλλεται η Ετήσια 
Έκθεση της Ακαδημίας, σύμφωνα με το άρθρο 42(4) Ν.167(I). 

β) Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου εκάστου έτους να 
πραγματοποιείται η Πανηγυρική συνεδρία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
37(6β) του περί της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών 
Νόμου του 2017 για (i) την ετήσια απονομή των μεταλλίων, των βραβείων και 
των άλλων διακρίσεων της Ακαδημίας (ii), την ανακοίνωση από τον Πρόεδρο 
των νέων Μελών της Ακαδημίας που εξελέγησαν κατά το τρέχον έτος, (iii) την 
παρουσίαση του έργου του τρέχοντος έτους της Ακαδημίας από τον Γενικό 
Γραμματέα, και (iv) για παροχή πληροφοριών για τις διακρίσεις  της Ακαδημίας 
του επόμενου έτους. Εφόσον παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα 
απονέμει το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 
αυτό θα απονέμεται από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας.  

3. Θέσπιση κριτηρίων εκλογής Τακτικών-  
Εξωτερικών- Αντεπιστελλόντων- Επιτίμων Μελών 

H Ολομέλεια   συζήτησε το θέμα εκτενώς. 

 Συγκεκριμένα συζητήθηκαν διεξοδικά τα ακόλουθα:  

α) προκήρυξη θέσεων μελών- συστατικές επιστολές- ποιος/ποια προτείνει 
υποψηφίους  
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β) αποχή μέλους  από τη διαδικασία εκλογής λόγω σύγκρουσης συμφερόντων 

γ) αναπομπή θέματος από την Ολομέλεια στην Τάξη για περαιτέρω διερεύνηση 
και τεκμηρίωση αποφάσεων εκλογής νέων μελών  

 δ) εξωτερικοί κριτές. 

Μετά τη διενέργεια γόνιμου διαλόγου η Ολομέλεια αποφάσισε να  ακολουθείται 
η διαδικασία εκλογής μελών όπως αυτή περιγράφεται στον Νόμο και στους 
Κανονισμούς της Ακαδημίας. Περαιτέρω ο Πρόεδρος συνόψισε ως 
συμπεράσματα τα ακόλουθα που υιοθετήθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της 
Ακαδημίας: 

α) Οποιοσδήποτε/ οποιαδήποτε  δύναται να προτείνει υποψήφιο/α μέλος στην 
Ακαδημία 

β) Δεν ζητούνται συστατικές επιστολές για τους/τις υποψήφιους/ες, αλλά 
δηλώνονται πρόσωπα προς τα οποία η Ακαδημία δύναται να απευθυνθεί για 
λήψη πρόσθετων πληροφοριών εάν το επιθυμεί. Θα εξεταστεί ενδεχόμενο 
υιοθέτησης τυποποιημένου εγγράφου υποβολής στοιχείων στις μελλοντικές 
διαδικασίες εκλογής.   

γ) Οι Τάξεις θα ορίζουν τις επιτροπές κρίσεις, οι οποίες θα ετοιμάζουν 
λεπτομερή έκθεση ως προβλέπεται στο Νόμο.  

δ) Η εκλογή μελών διεξάγεται με μυστική ψηφοφορία. ε) Η Τάξη δύναται να 
απευθύνεται επισήμως σε μέλη άλλων Ακαδημιών για να ζητήσει την κρίση 
τους ως προς υποψήφιους, εάν κρίνει ότι χρειάζεται εξωτερική αξιολόγηση 
λόγω της φύσης του αντικειμένου.  Περαιτέρω, η Τάξη δύναται να πράξει τούτο 
και σε περίπτωση αναπομπής της εκλογής από την Ολομέλεια λόγω 
αμφιβολιών ή και αιτήματος για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων από την 
Τάξη.  

στ) Δημιουργείται Επιτροπής Δεοντολογίας στην οποία, μεταξύ άλλων, οι 
Ακαδημαϊκοί υποβάλλουν σε πρώτη φάση ενδεχόμενο θέμα σύγκρουσης 
συμφέροντος. Η Επιτροπή Δεοντολογίας υποβάλλει προς τον Ακαδημαϊκό την 
εισήγησή της ως προς την ύπαρξη ή μη σύγκρουσης συμφέροντος και 
ενημερώνεται σχετικά η Ολομέλεια κατά την εκλογή. Σε περίπτωση που ο 
Ακαδημαϊκός διαφωνεί με την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, το 
ζήτημα επιλαμβάνεται αυθεντικά η Ολομέλεια. Τα μέλη της Επιτροπής 
Δεοντολογίας είναι τα ακόλουθα: Σταύρος Ζένιος, Λεόντιος Κωστρίκης, 
Δημήτρης Μιχαηλίδης, με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας 
Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη. 
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4. Θέσπιση κανόνων για τις ερευνητικές δραστηριότητες  
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα Μέλη για την απάντηση του Γενικού Διευθυντή 
του ΥΠΠΑΝ ως προς την κατ’ αρχήν έγκριση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων της Ακαδημίας για το τρέχον ημερολογιακό έτος. Η 
θέσπιση εξειδικευμένων κανόνων θα εξεταστεί σε μελλοντική συνεδρία.  

 

5. Καθιέρωση σταθερής ημερομηνίας για διαλέξεις των Ακαδημαϊκών και 
των άλλων  Μελών της Ακαδημίας - Ένταξη και των διαλέξεων του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  

       Ο Ακαδημαϊκός Σταύρος Φωτίου θα επιληφθεί της διοργάνωσης της σειράς   
διαλέξεων σε συνεννόηση με τους Ακαδημαϊκούς.  

  
6. Διοργάνωση εκδήλωσης απονομής Βραβείου Νέμιτσα 

 
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Νέμιτσας, Καθηγητής Σωτήρης Καλογήρου, 
ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ότι η τελετή απονομής του  Βραβείου Νέμιτσας 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:00 στο 
Προεδρικό Μέγαρο. 
  

7. Προϋπολογισμός Ακαδημίας 
 
Ο προϋπολογισμός θα συζητηθεί από την υφιστάμενη Επιτροπή 
Προϋπολογισμού της Ακαδημίας, η οποία απαρτίζεται από τους 
Ακαδημαϊκούς Ανδρέα Δημητρίου, Πρόεδρο της Ακαδημίας, Σταύρο Ζένιο, 
Κώστα Παπανικόλα, Ευφροσύνη Ηγουμενίδου.  
Αποφασίστηκε όπως η επιτροπή συνεδριάσει την Τετάρτη 15/9/2021. 
 

8. Προσδιορισμός ημερομηνίας Πανηγυρικής Συνεδρίας Ακαδημίας  

Η Ολομέλεια αποφάσισε η Πανηγυρική Συνεδρίαση της Ακαδημίας να 
πραγματοποιείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 

Για το τρέχον έτος η Πανηγυρική Συνεδρίαση αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου  και ώρα  18:00 στο Δημοτικό 
Θέατρο Λευκωσίας.  

    Ενέργειες: Πρόεδρος  Ακαδημίας,  Μαρία Παπαπολυβίου 
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9. Εκπροσώπηση της Κύπρου στην Συμβουλευτική Ομάδα του 
Ευρωσυστήματος  

Η Ολομέλεια συμφώνησε με την πρόταση του Προέδρου όπως προτείνει τον 
Ακαδημαϊκό Δημήτρη Μιχαηλίδη ως εμπειρογνώμονα στη Συμβουλευτική 
Ομάδα του Ευρωσυστήματος.  

Για τον σκοπό αυτό θα αποσταλεί επιστολή προς τον Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου. 

    Ενέργειες: Πρόεδρος  Ακαδημίας,  Μαρία Παπαπολυβίου 

 

Η επόμενη Τακτική Συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας θα 
πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου  2021 και ώρα 16:00. 
 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

                                  
 
 
 
 
    Ανδρέας  Δημητρίου                                      Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 


