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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Εκλογή Τακτικών Μελών στην Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών,
Γραμμάτων και Τεχνών»
Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στην Ειδική Συνεδρία της
Ολομέλειας, με ημερομηνία 6 Ιουνίου 2022, εξέλεξε τα νέα Τακτικά Μέλη ανά Τάξη ως
ακολούθως:
Τον Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής της Σχολής
των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Κύπρου Ευστάθιο Παπαροδίτη ως Τακτικό Μέλος της
Τάξης των Θετικών Επιστημών. Το πεδίο του Καθηγητή Ευστάθιου
Παπαροδίτη είναι στη Μαθηματική Στατιστική, με επικέντρωση στην
ανάπτυξη νέων μεθόδων και στη μαθηματική θεμελίωση υφιστάμενων και
νέων μεθόδων της Μη Παραμετρικής Στατιστικής. Έχει δημοσιεύσει
πέραν των εβδομήντα επιστημονικών εργασιών σε διεθνή σημαντικά επιστημονικά
περιοδικά Μαθηματικής Στατιστικής. Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους επιστήμονες
διεθνώς στη χρήση μεθόδων αναδειγματοληψίας για χρονοσειρές. Έχει συνεργαστεί με
κορυφαίους επιστήμονες της περιοχής και οι ιδέες του χρησιμοποιούνται σε διάφορες
επιστήμες, όπως τα οικονομικά, τη φυσική, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, κ.ά.. Είναι
ιδρυτικό μέλος του International Society of Nonparametric Statistics και συμμετέχει στη
συντακτική επιτροπή κορυφαίων επιστημονικών περιοδικών της Μαθηματικής Στατιστικής.
Του έχουν απονεμηθεί σημαντικές διακρίσεις όπως υποτροφία του Γερμανικού Ιδρύματος
Έρευνας για ετήσια παραμονή ως ερευνητής στο University of California, San Diego.
Διετέλεσε Eπισκέπτης Ερευνητής στο Μαθηματικό Ινστιτούτο Oberwolfach της Γερμανίας
και Επισκέπτης Kαθηγητής στο Πανεπιστήμιο DAAD του Braunschweig της Γερμανίας.
Πρόσφατα έχει εκλεγεί Εταίρος (Fellow) του Ινστιτούτου Μαθηματικής Στατιστικής (Institute
of Mathematical Statistics), του μεγαλύτερου και κυριότερου διεθνούς οργανισμού
Μαθηματικής Στατιστικής.

Τον Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του
Πανεπιστημίου Κύπρου Κυριάκο Δημητρίου ως Τακτικό Μέλος της
Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών.
Ο Καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου θεωρείται διεθνώς ως ένας από
τους πρωτεργάτες στον τομέα της ερμηνευτικής πρόσληψης της
ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας. Με πρωτότυπες δημοσιεύσεις,
συνεργασίες, συμμετοχές σε συνέδρια, σε συμβούλια και επιτροπές
συνεισέφερε στην ουσιαστική ανάδειξη και τον εμπλουτισμό ενός επιστημονικού κλάδου σε
μια μεταβατική εποχή κρίσης και αμφισβήτησης των ανθρωπιστικών σπουδών, ιδιαίτερα της
ιστορίας των ιδεών. Η συμβολή του στην ενσωμάτωση της μεθοδολογίας διερεύνησης της
ιστορίας των ιδεών στις ποικίλες σχέσεις και μεταμορφώσεις της αρχαίας γραμματείας είναι
εξόχως αναγνωρισμένη στον διεθνή χώρο. Ο κ. Δημητρίου είναι επιστημονικός επιμελητής
του διεθνούς περιοδικού «Polis:The Journal for Ancient Greek and Roman Political
Thought», της Εταιρίας Αρχαιοελληνικών Σπουδών της Αγγλίας, και των σειρών
Companions to Classical Reception και Companions to Classical Philosophy του εκδοτικού
οίκου Brill Academic Publishers. Σημαντική δημοσίευσή του είναι το «Επί Ανάσσης
Βικτωρίας», με πολύτιμο ανέκδοτο υλικό για την Κύπρο των πρώτων κρίσιμων χρόνων της
αγγλικής αποικιοκρατίας, καθώς και η παράλληλη έρευνά του στα περιοδικά του 19ου αιώνα
στην Ελλάδα. Επιστέγασμα της προσφοράς του στη γνώση της ιστορίας των ιδεών αποτελεί
το πρόσφατο βιβλίο του «Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: από τον Μακιαβέλλι στον Ρουσσώ»
(2021).
Τον Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας
Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Κύπρου Λεωνίδα Κ. Λεωνίδου ως Τακτικό Μέλος
της Τάξης των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
Ο Καθηγητής Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου έχει πτυχίο στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας·
MSc in Business Administration, University of Bath· PhD in
Marketing, University of Bath. Είναι Kαθηγητής Mάρκετινγκ και επιστήμονας με υψηλές
διακρίσεις και πολλά δημοσιεύματα, ιδίως στα κορυφαία διεθνή περιοδικά της
ειδικότητάς του. Συμμετείχε σε πολλά διεθνή συνέδρια και μεγάλα ερευνητικά
προγράμματα σε διάφορες χώρες. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής πολλών
διεθνών περιοδικών. Έχει συμβάλει σημαντικά στην ίδρυση και λειτουργία της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία
υπηρέτησε και ως Κοσμήτορας. Οι μετρήσεις της ερευνητικής του δραστηριότητας είναι
πολύ υψηλές: Ετεροαναφορές: 16.633· g-index: 116· h-index: 58. Το 2020 κατατάχθηκε
στο κορυφαίο 1% των ερευνητών στο Μάρκετινγκ.
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