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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 

ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 
 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ  
ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 
  «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» 

 
(ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
Ή ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ  Ή ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ) 

 
 
 

1. Ο Πρόεδρος της Τάξης των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών  
Επιστημών της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και 
Τεχνών, δυνάμει  του Κανονισμού 11(2) των περί της λειτουργίας 
της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών 
Κανονισμών του 2019, 

 
προκηρύσσει 

 
μία (1) θέση στην κατηγορία των Τακτικών  Μελών 

 
στο γνωστικό πεδίο  

 
«Διεθνείς Υποθέσεις» 

 
(Διοίκηση ή Διεθνείς Σχέσεις 

 
 ή Διεθνές Δίκαιο ή Διεθνής Στρατηγική) 

 



2. Τα Τακτικά Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο  16-(1)  του περί της Κυπριακής 
Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Νόμου του 2017,είναι πολίτες της 
Δημοκρατίας και μόνιμοι κάτοικοι αυτής, έχουν δικαίωμα ψήφου και φέρουν τον 
τίτλο του «Ακαδημαϊκού». (2) Η εκλογή Τακτικού Μέλους στην Ακαδημία συνιστά 
αποκλειστική αναγνώριση των πολιτών της Δημοκρατίας που διακρίθηκαν στις 
επιστήμες, τα γράμματα ή τις τέχνες με σπουδαία επιστημονικά ή λογοτεχνικά ή 
καλλιτεχνικά έργα και υψηλής προσφοράς που κρίνονται ως τέτοια από την 
Ακαδημία. 
 

 

3. Υποψήφιος/α δύνανται να υποβάλει υποψηφιότητα ή να  προταθεί 
από οποιοδήποτε πρόσωπο νοουμένου ότι ο/η υποψήφιος/α είναι 
ενήμερος/η για την υπόδειξη της υποψηφιότητάς του/της. Η υποβολή 
υποψηφιοτήτων γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Ακαδημίας και πρέπει να υποστηρίζεται από 
αιτιολογημένη έκθεση, λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική 
ή και αγγλική γλώσσα και τυχόν άλλα υποστηρικτικά έγγραφα. 

 

4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να υποβάλουν την υποψηφιότητά 
τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@academyofcyprus.cy 
συνοδεύοντάς την με τα απαραίτητα στοιχεία/έγγραφα τριάντα (30) 
ημέρες από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης, 
ήτοι μέχρι  19/03/2022 και ώρα 18:00. 

 
Υποβολή υποψηφιότητας που δεν συνοδεύεται από τα στοιχεία/έγγραφα, 
που προβλέπονται, δεν θα λαμβάνεται υπόψη.  
 
Έργα που δεν μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, να αποσταλούν 
ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 
 
Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών 
P.O. BOX 22554 
1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Τηλ. επικοινωνίας:  22410064  -  99217761 

 

Σταύρος  Σ. Φωτίου 

 

Πρόεδρος  
             Τάξης  

Ηθικών, Οικονομικών  
και Πολιτικών Επιστημών 


