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Ίδρυµα Τάκης & Λούκη Νέµιτσας 

Εσωτερικοί  Κανονισµοί  και  ∆ιατάξεις  

 

1. Η Γραµµατεία µελετά και επιλέγει κάθε χρόνο τον τοµέα Βράβευσης και 

υποβάλλει την εισήγηση της στο ∆.Σ. στη συνεδρία που ορίζεται κάθε χρόνο, 

αµέσως πρίν ή µετά τη βράβευση κάθε έτους (Μεταξύ Σεπτεµβρίου και 

Νοεµβρίου κάθε χρόνου). 

 

2. Πριν από την υποβολή εισηγήσεων στο ∆.Σ. ή Γραµµατεία διαβουλεύεται µε τον 

Πρόεδρο του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου ό οποίος ζητά τις απόψεις και τις 

εισηγήσεις του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου για την επιλογή του τοµέα Βράβευσης 

και υποβάλει µέσω της Γραµµατείας έκθεση προς το ∆.Σ. 

 

3. Αν δεν υπάρξει έγκαιρη ανταπόκριση από το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο το ∆.Σ. 

µελετά και αποφασίζει για την επιλογή του τοµέα Βράβευσης µε βάση την 

εισήγηση της Γραµµατείας ή κάνει τη δική του επιλογή. 

 

4. Όταν ληφθεί τελική απόφαση για το τοµέα που θα βραβεύσουµε ή Γραµµατεία 

ενηµερώνει το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο και παρακαλεί για την επιλογή της 

Κριτικής Επιτροπής. 

 

5. Η Κριτική Επιτροπή επιλέγεται από το Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο ανάµεσα από 

∆ιεθνούς Κύρους Ακαδηµαϊκούς (κατά προτίµηση από τον Ευρωπαϊκό χώρο) 

 

6. Το ∆.Σ. µελετά την επιλογή του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου και εγκρίνει τη ∆ιεθνή 

Κριτική Επιτροπή ή οποία απαρτίζεται από τρείς ∆ιεθνείς προσωπικότητες στο 

τοµέα της βράβευσης ικανούς για την σωστή επιλογή του Κορυφαίου ή Άριστου 

Κύπριου επιστήµονα ή επιστηµόνων για να βραβευθεί. 

 

7. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από την 1
η
 µέχρι τη 30

η
 Απριλίου κάθε χρόνου. 

 

8. Η Γραµµατεία αξιολογεί τις αιτήσεις, τις καταχωρεί ηλεκτρονικά στο ειδικό για 

το σκοπό αυτό ηλεκτρονικό σύστηµα και τις θέτει στη διάθεση της Επιτροπής 

Κριτών. 

 

9. Η ∆ιεθνής Επιτροπή Κριτών, µελετά και αξιολογεί τις αιτήσεις, ερευνά και 

διασταυρώνει κάθε επίτευγµα, ανακάλυψη ή εφεύρεση των υποψηφίων και 

καταλήγει στην επιλογή του Κορυφαίου Επιστήµονα για Βράβευση τον οποίο 

ανακοινώνει στο ∆.Σ. του Ιδρύµατος µέσω του Προέδρου του Ακαδηµαϊκού 

Συµβουλίου, ό οποίος ενηµερώνει το ∆.Σ. µέσω του Συντονιστή και στη συνέχεια 

όλα τα µέλη του Ακαδηµαϊκού Συµβουλίου.  
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10. Η εργασία της ∆ιεθνούς Επιτροπής Κριτών ολοκληρώνεται σε διάστηµα 2-3 

µηνών από την 1
η
 Μαΐου έως την 30

η
 Ιουνίου ή την 30

η
 Ιουλίου το αργότερο. 

 

11. Όταν τα δύο σώµατα (Ακαδηµαϊκό & ∆ιοικητικό Συµβούλιο) επικυρώσουν την 

επιλογή, ανακοινώνεται και δηµοσιεύεται το όνοµα του επιστήµονα που θα 

βραβευθεί και αρχίζουν µεθοδευµένα και σύµφωνα µε τους κανονισµούς οι 

προετοιµασίες για τη τελετή Βράβευσης ή οποία γίνεται πάντα µεταξύ της 2
ης

 και 

10
ης

 Οκτωβρίου σε µέρα που ορίζει ο Πτ∆ στο Προεδρικό Μέγαρο.                              

 

 

 

                                                                 Ηµεροµηνία 18/12/2015 

 


