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28η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

 
20/10 /2021 

Ώρα 16:00-19:00 
 

Γραφεία Ακαδημίας 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

           Παρόντες/ούσες 
 

1. Δημητρίου Ανδρέας (Πρόεδρος) 
2. Ζένιος Σταύρος 
3. Καλογήρου Σωτήρης 
4. Κωστρίκης Λεόντιος  
5. Μιχαηλίδης Δημήτρης 
6. Μουζάλα Έλενα 
7. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη 
8. Πολυκάρπου Μάριος 
9. Χαραλαμπίδης Κυριάκος  
10. Χατζηγεωργίου Γεώργιος 
 

 
         Απόντες  
 

1. Αιμιλιανίδης  Κ. Αχιλλεύς, απουσιάζει στο εξωτερικό 
2. Καραγιώργης Βάσος, απουσιάζει λόγω ασθένειας 
3. Νικολάου Κυριάκος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
4. Παπανικόλας Κώστας, απουσιάζει στο εξωτερικό 
5. Πισσαρίδης Χριστόφορος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
6. Φωτίου Σταύρος, απουσιάζει λόγω υποχρέωσης που δεν μπορούσε να 

αναβληθεί 
7. Χριστοφόρου Λουκάς, απουσιάζει στο εξωτερικό 

 
      Γραμματέας επί των πρακτικών: Μαρία Παπαπολυβίου     
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1. Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 27ης  Τακτικής  Συνεδρίας της 

Ολομέλειας της Ακαδημίας με ημερομηνία  11.09.2021.  

 
 

2. Ανακοινώσεις 
 

Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου με αφορμή τη διαφοροποίηση 
των Πρακτικών της 25ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ακαδημίας για σκοπούς  
διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για τις θέσεις 
Τακτικού Μέλους ανά Τάξη, έθεσε στην Ολομέλεια  το θέμα  της ανάρτησης  
των Πρακτικών της Ολομέλειας στην ιστοσελίδα.  

Η Ολομέλεια ομόφωνα αποφάσισε να γίνεται μια μικρή περίληψη με τις βασικές 
αποφάσεις της Ολομέλειας και μόνο αυτή  να αναρτάται στην ιστοσελίδα. 

Ø Ενέργειες: Μαρία Παπαπολυβίου 

 

3. Στέγαση της Ακαδημίας 

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε  την Ολομέλεια  ότι η  επίσκεψή του στον Διευθυντή 
Πολεοδομίας προέκυψε μετά από συζήτηση στη συνεδρίαση της  Επιτροπής 
Προϋπολογισμού  για διερεύνηση του θέματος της στέγασης της Ακαδημίας.  
Έκανε γνωστή στην Ολομέλεια τη σκέψη-εισήγηση του Διευθυντή, κυρίου 
Κυριάκου Κούνδουρου, ότι θα ήταν ιδεώδες να ενταχθεί και η Ακαδημία στον  
χώρο της οδού Σεβέρη, στη Λευκωσία, στον οποίο προγραμματίζεται να 
ανεγερθούν τρία Υπουργεία και μια μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων. 

Η Ολομέλεια αποφάσισε να συναντηθεί η Μεταβατική Διοίκηση της Ακαδημίας 
με τον Διευθυντή Πολεοδομίας για να συζητηθούν τα επιμέρους θέματα που 
προκύπτουν από την σκέψη- εισήγηση του Διευθυντή.  

Στη συνέχεια τέθηκε στην Ολομέλεια το ζήτημα της δωρεάς οικοπέδου για 
ανέγερση κτιρίου της Ακαδημίας σε γη της Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας. 

Μετά από εκτενή συζήτηση και διατύπωση επιχειρημάτων υπέρ ή κατά της 
αποδοχής παραχώρησης γης με όρους που τίθενται από τον Μητροπολίτη 
Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο, το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 

Η Ολομέλεια αποφάσισε να μην κάνει αποδεκτή την προσφορά με μακροχρόνια 
ενοικίαση οικοπέδου για ανέγερση κτιρίου της Ακαδημίας με τους όρους που 
θέτει ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.Νικηφόρος. 
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Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας- Μαρία Παπαπολυβίου 
 

4. Προϋπολογισμός 2022 
 
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη της Ακαδημίας να εκφέρουν τις απόψεις 
για  τον Προϋπολογισμό  του 2022 που έχει ετοιμαστεί από την Επιτροπή 
Προϋπολογισμού.  
Η Ολομέλεια ενέκρινε ομόφωνα τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό του 
2022 χωρίς άλλα σχόλια ή εισηγήσεις.  
 
Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας – Μαρία Παπαπολυβίου 

 
 

5. Διαδικασίες Ερευνητικών Δραστηριοτήτων  

Ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα της έρευνας και της συμμετοχής των Ακαδημαϊκών 
σε ερευνητικά προγράμματα. 

Αναπτύχθηκε εκτενής συζήτηση γύρω από τους άξονες:  

• Τι είδους έρευνα θέλουμε να γίνεται  στην Ακαδημία 
• Θα  μπαίνει η Ακαδημία  σε ανταγωνιστικές διαδικασίες; 
• Συμμετοχή στον καθορισμό της  ερευνητικής πολιτικής της χώρας 
• Δημιουργία υποδομών για προσέλκυση ερευνητών 
• Διαφοροποίηση φιλοσοφίας μεταξύ Ανατολικών και Δυτικών Ακαδημιών 

Πανεπιστήμια χώρος διδασκαλίας ή  Πανεπιστήμια - ερευνητικά κέντρα 
• Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας  
• Ερευνητικά προγράμματα με απήχηση στην κοινωνία 
• Σύμπραξη με άλλα ερευνητικά κέντρα ή και πανεπιστήμια 
• Εισήγηση προς την πολιτεία να ορίζεται ο Επικεφαλής Επιστήμονας του 

ΙΔΕΚ με προτάσεις υπόδειξης προσώπων από την Ακαδημία 
• Μικροί πυρήνες στην Ακαδημία για ερευνητικά προγράμματα σε 

Ομότιμους Καθηγητές/τριες 

Αφού συζητήθηκαν οι απόψεις των Μελών η Ολομέλεια αποφάσισε: 

§ Να μην  μπαίνει η Ακαδημία σε ανταγωνισμό με τα Πανεπιστήμια  
§ Να συμμετέχει η Ακαδημία στη διαμόρφωση ερευνητικής πολιτικής και 

προτεραιοτήτων  της χώρας  
§ Να ζητηθεί να εκπροσωπείται η Ακαδημία με ένα Μέλος της στο ΙΔΕΚ 
§ Να διευθετηθεί συνάντηση με τον Υφυπουργό Έρευνας και καινοτομίας 
§ Να παρέχει η Ακαδημία διοικητική και θεσμική δυνατότητα στους 

Ομότιμους Καθηγητές/τριες να διεξάγουν έρευνα στην Ακαδημία 
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§ Να συγκροτηθεί επιτροπή έρευνας  με σκοπό τη διερεύνηση του πώς η 
Ακαδημία μπορεί να εμπλακεί στη διαμόρφωση της ερευνητικής 
πολιτικής και της ανάδειξης της Αριστείας  

§  Να συζητηθούν στις Τάξεις όλες οι ιδέες- προτάσεις σχετικά με τα  
ερευνητικά προγράμματα με σκοπό τη διαμόρφωση τελικών προτάσεων 
 

Ø Ενέργειες:  Πρόεδροι των Τάξεων- Μαρία Παπαπολυβίου 
 

6.  Άλυσος/Περιδέραιο Ακαδημίας 

Η Ολομέλεια αφού συζήτησε το θέμα αποφάσισε ότι μόνο ο Πρόεδρος της 
Ακαδημίας θα φοράει την άλυσο/περιδέραιο στις επίσημες εκδηλώσεις της 
Ακαδημίας. 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας- Μαρία Παπαπολυβίου 
 

7.  Έντυπο -Τεκμήριο εκλογής Μέλους 

Η Ολομέλεια  αποφάσισε τη δημιουργία ενός εντύπου- τεκμηρίου εκλογής 
Μέλους. 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας- Μαρία Παπαπολυβίου 
 

 

Η επόμενη Τακτική Συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας θα 
πραγματοποιηθεί στις 17 Νοεμβρίου  2021 και ώρα 16:00. 
 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

                                  
 
 
 
 
    Ανδρέας  Δημητρίου                                      Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 


