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39η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

 
            Τετάρτη  21 Σεπτεμβρίου  2022 

 
Ώρα 17:00-18:30 

 
Γραφεία Ακαδημίας 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

           Παρόντες/ούσες 
 
1. Δημητρίου Ανδρέας (Πρόεδρος) 
2. Αιμιλιανίδης Κ. Αχιλλεύς 
3. Δημητρίου Κυριάκος  
4. Καλογήρου Σωτήρης 
5. Κωστρίκης Λεόντιος 
6. Λεωνίδου Λεωνίδας 
7. Μιχαηλίδης Δημήτρης 
8. Μουζάλα Έλενα 
9. Παπανικόλας Κώστας 
10. Παπαροδίτης Στάθης  
11. Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη 
12. Χαραλαμπίδης Κυριάκος 
13. Χατζηγεωργίου Γεώργιος 

   Απόντες  
 

1.  Ζένιος Σταύρος, απουσιάζει λόγω επαγγελματικής υποχρέωσης 
που δεν μπορούσε να αναβληθεί 

2. Νικολάου Κυριάκος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
3. Πισσαρίδης Χριστόφορος, απουσιάζει στο εξωτερικό 
4. Πολυκάρπου Μάριος, απουσιάζει λόγω επαγγελματικής 

υποχρέωσης που δεν μπορούσε να αναβληθεί 
5. Φωτίου Σταύρος, απουσιάζει γιατί τις συγκεκριμένες ώρες 

διδάσκει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
6. Χριστοφόρου Λουκάς, απουσιάζει στο εξωτερικό 

 
 
Γραμματέας επί των Πρακτικών: Μαρία Παπαπολυβίου 
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1. Ανακοινώσεις 
 

Ø Προϋπολογισμός Ακαδημίας- προσλήψεις διοικητικού 
προσωπικού  

Ο Πρόεδρος, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, αφού ευχήθηκε καλή 
ακαδημαϊκή χρονιά στα Μέλη, αναφέρθηκε  στη συνάντησή του με τον 
Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, στις 20/9/2022, με θέμα 
τον προϋπολογισμό της  Ακαδημίας, κατά την οποία ζητήθηκε η στήριξη 
του ΥπΟικ για την έγκριση και ψήφιση του υποβληθέντος 
προϋπολογισμού 2023.   

Στη συνέχεια πληροφόρησε την Ολομέλεια για την υποβολή υπομνήματος 
από τον κύριο Λαμπριανού για τη διαδικασία πρόσληψης των τριών 
διοικητικών λειτουργών της Ακαδημίας, καθώς και για τη συνάντηση με 
τον Γλαύκο Χρίστου στο γραφείο του στο Πανεπιστήμιο για το ίδιο θέμα! 

Στο σημείο αυτό ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας, Καθηγητής 
Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, προέβη σε ορισμένες διευκρινίσεις ως προς το 
νομικό πλαίσιο προσλήψεων και για σχετικά ερωτήματα που υπέβαλε 
προς τον κ. Λαμπριανού.  

 
Ακολούθησε συζήτηση  για το θέμα των προσλήψεων. Εκφράστηκε η 
πεποίθηση ότι πρέπει να γίνει γραπτή εξέταση και για τη θέση 
προϊσταμένου, πέρα από την προφορική εξέταση και τον συνυπολογισμό 
άλλων τυπικών προσόντων.  
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη δημιουργία επιτροπής για το θέμα των 
προσλήψεων διοικητικών λειτουργών, στην οποία θα συμμετέχουν ο 
Γενικός Γραμματέας, Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, ο Κυριάκος  Δημητρίου και 
ο Λεωνίδας Λεωνίδου. Τα Μέλη της επιτροπής θα συναντηθούν με τον 
κύριο Λαμπριανού και τον κύριο Γλαύκο Χρίστου από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου  για το θέμα. 
 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας-Επιτροπή για τις 
προσλήψεις- Μαρία Παπαπολυβίου 

 
 

Ø Πρόεδροι Τάξεων  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην παραίτηση του κυρίου 
Παπανικόλα από τη θέση του Προέδρου της Τάξης των Θετικών 
Επιστημών σημειώνοντας ότι πρέπει να συνέλθουν οι Τάξεις για να 
εκλέξουν προεδρείο επειδή έχει ολοκληρωθεί η τριετής θητεία των 
προεδρείων των Τάξεων. 
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Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας- Πρόεδροι Τάξεων - Μαρία 
Παπαπολυβίου 

 
Ø Πρόεδρος Ακαδημίας  

 
Παράλληλα, ο Πρόεδρος έθεσε την παραίτησή του ενώπιον της 
Ολομέλειας, ακολουθώντας την αρχική του δέσμευση, μετά την εκλογή 
του, να είναι  Πρόεδρος της Ακαδημίας για μία διετία. Η Ολομέλεια δεν 
έκανε αποδεκτή την  παραίτηση του Προέδρου και ομόφωνα  αποφάσισε 
να παραμείνει ως Πρόεδρος της Ακαδημίας και να  εκτελεί τα καθήκοντά 
του  μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, με τη λήξη δηλαδή της 
θητείας της Μεταβατικής Διοίκησης, ήτοι τον Απρίλιο  του 2024. 
 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας- Επιτροπή για τις 
προσλήψεις- Πρόεδροι Τάξεων - Μαρία Παπαπολυβίου 

 
2. Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων  

 
Η Ολομέλεια, αφού συζήτησε εκτεταμένα το θέμα των προτεραιοτήτων της 
Ακαδημίας, αποφάσισε ότι, με τη λήξη της πανδημίας, πρέπει να 
πραγματοποιηθούν    οι προγραμματισθείσες δραστηριότητες που είχαν 
αναβληθεί. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε επιτροπή αποτελούμενη 
από τους Ακαδημαϊκούς Έλενα Μουζάλα, Σταύρο Φωτίου και Στάθη 
Παπαροδίτη, για να αναλάβουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων προσεχώς. 
 
Ταυτόχρονα τέθηκε από τον Γενικό Γραμματέα, Καθηγητή Αχιλλέα Κ. 
Αιμιλιανίδη, και το θέμα της συνεργασίας με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια 
και ερευνητικά κέντρα της Κύπρου και η σύναψη μνημονίου συνεργασίας 
μεταξύ της Ακαδημίας και των Ιδρυμάτων αυτών. Συμφωνήθηκε ότι θα 
υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας το συντομότερο δυνατό και με τα τρία 
πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια.  
 
Ο Ακαδημαϊκός Κυριάκος Δημητρίου, μεταξύ άλλων εισηγήσεων, τόνισε  
ότι η Ακαδημία πρέπει να γίνει εξωστρεφής ως οντότητα και στη συνέχεια 
να πραγματοποιεί εκδηλώσεις από κοινού με ερευνητικά και 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού, μέσα από 
την αυτόνομη  λειτουργία αλλά και τη ζύμωση ιδεών στις Τάξεις. 
Εισηγήθηκε  η ιστοσελίδα της Ακαδημίας να είναι δίγλωσση, ελληνικά και 
αγγλικά, και για τον σκοπό αυτό, με εισήγηση του Προέδρου, ανέλαβε την 
εποπτεία της μετάφρασης της ιστοσελίδας στην αγγλική γλώσσα. 
Η Ακαδημαϊκός Έλενα Μουζάλα έθεσε το θέμα αξιοποίησης των 
Αντεπιστελλόντων και των Εξωτερικών Μελών. 
 

Ø Ενέργειες: Πρόεδρος  Ακαδημίας- Επιτροπή Εκδηλώσεων- 
Κυριάκος Δημητρίου-  Μαρία Παπαπολυβίου 
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3. Προγραμματισμός Προκήρυξης Νέων Μελών  

 
Η Ολομέλεια, αφού συζήτησε διεξοδικά το συγκεκριμένο θέμα,  
αποφάσισε να μην προκηρύξει νέες θέσεις Μελών για το 2023. 
 

4. Θεσμοθέτηση Βραβείων  
 
Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας εισηγήθηκε τη θεσμοθέτηση βραβείων σε 
καταξιωμένους αλλά και ανερχόμενους επιστήμονες που παράγουν έργο 
στην Κύπρο στις επιστήμες, τα γράμματα και τις τέχνες και σε ιδρύματα 
του τόπου.   
Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας συμφώνησε με την εισήγηση του 
Προέδρου, και παρέπεμψε στους Κανονισμούς της Ακαδημίας που δίνουν 
τη δυνατότητα τόσο για προκηρυγμένα, όσο και για οίκοθεν βραβεία, και  
πρότεινε όπως απονέμεται ένα ανά κατηγορία ανά τάξη, αν υπάρχει η 
δυνατότητα.  
Ο Πρόεδρος πρότεινε σε συνεδρίαση της Μεταβατικής Διοίκησης να 
συζητηθούν οι εσωτερικοί κανονισμοί  για να θεσμοθετηθεί  οίκοθεν 
βραβείο για νέο επιστήμονα. 
 

Ø Ενέργειες: Μεταβατική Διοίκηση- Μαρία Παπαπολυβίου 
 

5. Ίδρυμα Νέμιτσα 
 
Ο Ακαδημαϊκός και Πρόεδρος του Ιδρύματος Τάκη και Λούκη Νέμιτσα, 
Καθηγητής Σωτήρης Καλογήρου, ενημέρωσε την Ολομέλεια για την 
επικείμενη εκδήλωση του Ιδρύματος στο Προεδρικό, στις 3 Οκτωβρίου 
2022, για το βραβείο στη Φυσική που θα απονεμηθεί στον Καθηγητή 
Παρασκευά  Σφήκα. 
Παράλληλα διατύπωσε την πρόταση να τιμηθεί σε ειδική εκδήλωση το 
ζεύγος Τάκη και Λούκη  Νέμιτσα. Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα από την 
Ολομέλεια. 
  

 
Ø Ενέργειες: Πρόεδρος Ακαδημίας- Πρόεδρος Ιδρύματος 

Νέμιτσα- Μαρία Παπαπολυβίου 
 

Η επόμενη Τακτική Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ακαδημίας θα 
γίνει την Τετάρτη  19 Οκτωβρίου 2022, ώρα 17.00 στα γραφεία της 
Ακαδημίας. 
 

 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γενικός Γραμματέας 
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    Ανδρέας  Δημητρίου                                      Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης 


