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31η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
 

Γραφεία Ακαδημίας - Διαδικτυακά 
15.12.2021 

                                                 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 
13. Χατζηγεωργίου Γιώργος 

 
       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 

  
   
       Γραμματέας επί των πρακτικών: Μαρία Παπαπολυβίου 
 
1. Έγκριση Πρακτικών 

Εγκρίνονται ομόφωνα τα Πρακτικά της 30ης  Τακτικής Συνεδρίας της Ολομέλειας 
της Ακαδημίας με ημερομηνία  17.11.2021 
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2. Ανακοινώσεις 

Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, ενημέρωσε την 
Ολομέλεια για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση της Πολεοδομίας και την 
κατάθεση των στεγαστικών αναγκών της Ακαδημίας. 

Στη  συνεδρίαση αυτή συζητήθηκε το θέμα των αρχιτεκτονικών σχεδίων  για 
την ανέγερση κτιρίων στην οδό Σεβέρη  στη Λευκωσία όπου θα στεγαστούν 
τρία υπουργεία.  

Αναμένεται να ειδοποιηθεί η Ακαδημία για τις τελικές διαδικασίες. 

Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας, Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, 
ζήτησε όπως η Γραμματέας διανείμει προς όλα τα μέλη το έγγραφο για την 
πολιτική δημοσιευμάτων  της Ακαδημίας που ετοίμασε η αρμόδια Επιτροπή 
ώστε να συζητηθεί στην προσεχή συνεδρία της Ολομέλειας.  

 

3. Διαμόρφωση ερευνητικής πολιτικής της χώρας 
 
Η Ολομέλεια, με εισήγηση του Προέδρου της Ακαδημίας, έλαβε την  
απόφαση όπως δημιουργηθεί μία επιτροπή επικοινωνίας με το ΙΔΕΚ. Για 
τον σκοπό αυτό πρέπει να συνεδριάσουν οι Τάξεις και να αποστείλουν στη 
Γραμματεία της Ακαδημίας δύο ονόματα μελών της Τάξης της η καθεμιά. 
 
 
Ø Ενέργειες: Πρόεδροι Τάξεων Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου 

 

4. Θέση Τακτικού ή Εξωτερικού ή Αντεπιστέλλοντος Μέλους ανά Τάξη 

Ο Πρόεδρος  αναφέρθηκε στο θέμα της προκήρυξης νέων θέσεων ανά 
κατηγορία Μελών και ανά Τάξη με την νέα χρονιά, 2022. 

Η συζήτηση που ακολούθησε περιστράφηκε γύρω από το κατά πόσο θα πρέπει 
να προχωρήσει η Ακαδημία σε προκήρυξη θέσεων σε όλες τις κατηγορίες 
Μελών ή να προκηρύξει θέση  μόνο στην κατηγορία των Τακτικών Μελών.  

Η Ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα όπως προχωρήσει στην προκήρυξη μίας 
θέσης  Τακτικού Μέλους ανά Τάξη. Η προκήρυξη θέσης Εξωτερικών και 
Αντεπιστελλόντων Μελών θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερη φάση και μάλλον 
για το 2023. 
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Κατά τη  συζήτηση τέθηκε  και το  θέμα της ισορροπημένης ανάπτυξης των 
Τάξεων  αλλά και το θέμα του πεδίου στο οποίο θα προκηρυχθεί η νέα θέση 
Τακτικού Μέλους. 

Η Ολομέλεια αποφάσισε όπως προκηρύξει μία θέση Τακτικού Μέλους ανά 
Τάξη. Κάθε Τάξη θα συνεδριάσει και θα προτείνει το πεδίο στο οποίο θα 
προκηρύξει τη θέση αυτή. 

Ø Ενέργειες: Πρόεδροι Τάξεων Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου 
 
 

5.  Ολοήμερη Συνεδρίαση- Retreat 

O Πρόεδρος της Ακαδημίας εισηγήθηκε να πραγματοποιηθεί ολοήμερη 
συνεδρίαση, είτε εκτός Λευκωσίας είτε εντός, με τη συμμετοχή και των 
Εξωτερικών και των Αντεπιστελλόντων Μελών. 

Η Ολομέλεια, μετά από παράθεση σχετικών επιχειρημάτων, αποφάσισε 
όπως η ολοήμερη συνεδρίαση πραγματοποιηθεί μόνο με τα Τακτικά Μέλη. 

Για τον ακριβή καθορισμό της ημερομηνίας θα αποφασίσουν τα Μέλη  
διαδικτυακά  αφού δοθούν τρεις επιλογές μέσω DOODLE. 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος  Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου 

 

6. Βραβεία- Βραβείο Νέμιτσα 

 Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας εισηγήθηκε την έναρξη απονομής των Οίκοθεν     
Βραβείων της Ακαδημίας καθώς και τον καθορισμό του πεδίου για το Βραβείο 
Νέμιτσα. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος, Καθηγητής Σωτήρης Καλογήρου 
ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ότι για το θέμα της προκήρυξης του Βραβείου 
Νέμιτσας  θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. 

Υπήρξε αμφιβολία από κάποια μέλη αν είναι η κατάλληλη στιγμή για προκήρυξη 
οίκοθεν βραβείων, προτού η Ακαδημία εξωτερικεύσει πιο έντονα και άλλες 
πτυχές της δραστηριότητάς της. Από κάποια μέλη υπήρξε εισήγηση όπως η 
Ακαδημία αρχίσει η Ακαδημία να εξωτερικεύει τον επιστημονικό της λόγο μέσω 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ή καθορισμού στόχων σε ένα ή δύο μεγάλα 
θέματα ανά περίοδο , όπως για παραδείγμα στην κλιματική αλλαγή, την έρευνα, 
τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη ή την υγεία ή άλλα αντίστοιχα 
μείζονος ενδιαφέροντος ζητήματα .  

Ζητήθηκε όπως οι Τάξεις εξετάσουν το ζήτημα και φέρουν σχετικές προτάσεις 
στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας.  
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Ø Ενέργειες: Πρόεδροι Τάξεων Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου 
 

7. Αύξηση συνδρομής στο EASAC 

 Ο Πρόεδρος της Τάξης των Θετικών Επιστημών, Καθηγητής Κώστας 
Παπανικόλας έθεσε ενώπιον της Ολομέλειας το θέμα της αύξησης της 
συνδρομής προς το EASAC, προαιρετικά, για έναν χρόνο μόνο με σκοπό την 
κάλυψη των οικονομικών κενών που αντιμετωπίζει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. 
Μάλιστα ανέφερε ότι τα πρώτα δέκα χρόνια φιλοξενούνταν από την Royal 
Society, τα επόμενα δέκα χρόνια φιλοξενούνταν από τη Leopoldina. Η  
προσπάθεια της Νορβηγίας να φιλοξενήσει το EASAC απέτυχε γιατί η 
νορβηγική κυβέρνηση δεν το ενέκρινε. Για αυτόν τον λόγο ζητήθηκε η 
προαιρετική αύξηση της συνδρομής. 

Η Ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα όπως αυξηθεί κατά 50% η συνδρομή προς 
το EASAC για το 2022. 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας, Μαρία Παπαπολυβίου 

 

8. AUI 
 

Η Ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα όπως η Ακαδημαϊκός Έλενα Μουζάλα 
εκπροσωπεί την Ακαδημία στην AUI και ο Ακαδημαϊκός Αχιλλεύς Κ. 
Αιμιλιανίδης ορίζεται ως  αναπληρωματικό μέλος.  

 
Ø Ενέργειες: Έλενα Μουζάλα- Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης  

 
 
Η επόμενη Τακτική Συνεδρία Ολομέλειας της Ακαδημίας θα γίνει στις 19 
Ιανουαρίου    2022. 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

                                  
 
    Ανδρέας  Δημητρίου                                      Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 
 


