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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (Ε.Γ.Α.)  

 
(2ο Σχέδιο 15 Απριλίου 2021) 

 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Γ.Α. προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος α) του Καταστατικού της και αποσκοπεί στον προσδιορισμό των 
ειδικότερων όρων που αφορούν στη λειτουργία της, τη σύνθεση και συγκρότηση των 
Τμημάτων της και της Επιτροπής της Ακαδημίας, στην οργάνωση των δημοσίων και 
εσωτερικών της συνεδριάσεων και της εκλογικής διαδικασίας των μελών της. 
Συντάσσεται από το Δ.Σ. σε συνεργασία με την Επιτροπή της Ακαδημίας και 
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Ακαδημίας. 

 
ΤΙΤΛΟΣ   Ι 

 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 
Α.  Οργάνωση των δημοσίων συνεδριάσεων της Ακαδημίας 
 
Άρθρο  1ο 

 

Η Ακαδημία συνέρχεται την πρώτη (1η) Τετάρτη εκάστου μηνός εκτός των μηνών 
Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, στην έδρα της Ακαδημίας: Ιερά Οδός 75, 
Βοτανικός, Αθήνα. Η ημερομηνία και ο τόπος των συνεδριάσεων μπορεί να 
τροποποιηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
 
Άρθρο  2ο 
 

Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις αποστέλλονται εγκαίρως σε όλα τα Τακτικά, 
Ομότιμα,  Αντεπιστέλλοντα και Επίτιμα μέλη της Γεωργικής  Ακαδημίας. 
 
Άρθρο  3ο 
 
Οι συνεδριάσεις της Ακαδημίας είναι ανοικτές στα μέλη της. 
 
Άρθρο  4ο 
 
Κατά γενικό κανόνα, προτάσεις προς ανακοίνωση από μέλη της και  πεπραγμένα 
εργασιών της Ακαδημίας ή των Τμημάτων της, αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα 
της Ε.Γ.Α, δύο εβδομάδες τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή ημερομηνία  
ανακοινώσεώς τους στα μέλη της. 
 
 
Άρθρο  5ο 
 
Οι συνεδριάσεις προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και αν απουσιάζει από 
τον Αντιπρόεδρο, και σε περίπτωση αδυναμίας και των δύο, από έναν πρώην 
Πρόεδρο. 
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Β.  Οργάνωση των εσωτερικών συνεδριάσεων της Ακαδημίας 
 
Άρθρο  6ο 
 
Όταν υπάρχει περίπτωση εξετάσεως από την Ακαδημία ζητημάτων που αφορούν 
στην εσωτερική οργάνωση ή στην οικονομική διαχείριση, αυτή συνέρχεται σε 
διοικητική συνεδρίαση παρουσία μόνο των Τακτικών μελών. 
 
 
Άρθρο  7ο 
 
Προκειμένου η Ακαδημία να εξετάσει τις υποψηφιότητες, οι οποίες της διαβιβάζονται 
από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή, συνέρχεται σε συνεδρία κεκλεισμένων των θυρών 
στην οποία καλούνται μόνο τα Τακτικά μέλη. 
 
 
Άρθρο  8ο 
 
Οι διοικητικές και οι συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών προεδρεύονται  από τον 
Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο. Τα συμπεράσματά τους 
δεν δημοσιεύονται στα Πρακτικά, αλλά τίθενται σε γνώση από το Γενικό Γραμματέα 
της Ακαδημίας στα Τακτικά μέλη. 
 
 
Γ.  Οργάνωση των Τμημάτων και της Επιτροπής της Ακαδημίας 
 
 
 Άρθρο  9ο 
 
Τα Τμήματα απαρτίζονται από  τα Τακτικά μέλη που έχουν ήδη εκλεγεί σε αυτά. 
 
Στις εργασίες των Τμημάτων μπορούν να συμμετέχουν, εκτός των Τακτικών μελών, 
και: 
 
α)   Τα Ομότιμα μέλη του Τμήματος   
β) Τα Τακτικά μέλη  άλλων Τμημάτων που κατόπιν αιτήσεώς τους  τοποθετήθηκαν 

σε ένα ορισμένο Τμήμα από το Δ.Σ.  
γ) Τα Αντεπιστέλλοντα μέλη που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να 

ειδοποιούνται για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων. 
 
 
Άρθρο  10ο 

 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του έτους, το Δ.Σ. της Ακαδημίας εκλέγει σε κάθε Τμήμα 
μεταξύ των Τακτικών μελών του,  έναν αντιπρόσωπο στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή, ο 
οποίος  λειτουργεί και ως Γραμματέας του Τμήματος. 
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Άρθρο  11ο 

 

Τα Τμήματα έχουν ως αρμοδιότητες: 
 
α) να προτείνουν θέματα προς ανάλυση,  την οργάνωση εξειδικευμένων 

συνεδριάσεων, να διαβιβάζουν στο Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας θέματα 
προς ανακοίνωση, να μελετούν τα ζητήματα που τους θέτει η Ακαδημαϊκή 
Επιτροπή, η οποία μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία πολλών Τμημάτων επί 
των θεμάτων. 

β) να προτείνουν στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή και στο Δ.Σ. τους επαίνους που θα 
απονείμει  η Ακαδημία. 

 
 
Άρθρο  12ο  
 
α) Η Επιτροπή της Ακαδημίας υποβοηθά το έργο του Δ.Σ. και αποτελείται από τους 
διατελέσαντες Προέδρους της Ακαδημίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
δέκα Τακτικά μέλη της Ακαδημίας, που εκλέγονται ένα από κάθε Τμήμα, τον 
Ιανουάριο κάθε έτους με ετήσια θητεία και εκπροσωπούν τα επιμέρους Τμήματα της 
Ακαδημίας.  
 
β) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και σε 
περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος. Για τη συνεδρίαση της Επιτροπής 
απαιτείται απαρτία του ημίσεως πλέον ενός των μελών της, οι δε αποφάσεις 
λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Μέλη τα οποία αδυνατούν να 
παρίστανται τακτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, δηλώνουν τούτο εγγράφως 
προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ., οπότε αποκλείονται από την σύνθεσή της και δεν 
υπολογίζονται για την απαρτία της.  
 
γ) Η Επιτροπή μελετά τους φακέλους των υποψηφίων μελών, παρουσιάζει τις 
υποψηφιότητες και εισηγείται σχετικά προς τη Γενική Συνέλευση. 
 
 
Άρθρο  13ο 
 
Οι  αντιπρόσωποι κάθε Τμήματος ορίζουν τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων των 
Τμημάτων εντός του έτους. Κάθε Τμήμα συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον δύο φορές το 
χρόνο. Συμπληρωματικές συνεδριάσεις γίνονται κατόπιν γραπτής αιτήσεως της 
πλειοψηφίας των μελών ενός Τμήματος προς την Επιτροπή της Ακαδημίας. 
 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  AD HOC 

 
Άρθρο  14ο 
 
Όταν ζητηθεί από την Ακαδημία να διατυπώσει  γνώμη ή όταν προτίθεται να 
διατυπώσει αυτή τη γνώμη εφ’ εαυτής ή όταν αποφασίσει να προβεί σε βαθύτερη 
εξέταση ενός προβλήματος, ορίζεται Επιτροπή ad hoc από Τακτικά, Ομότιμα, 
Επίτιμα και Αντεπιστέλλοντα μέλη. Ο εισηγητής  της επιτροπής ad hoc εκθέτει τα 
συμπεράσματά της στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή. Η τελευταία μπορεί να αποφασίσει 
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αν θα διαβιβασθούν τα συμπεράσματα σε όλα τα μέλη της Ακαδημίας ή στα μέλη των 
Τμημάτων που τα αφορούν περισσότερο, σε χρόνο κατάλληλο πριν την συνέλευση 
σε ολομέλεια της Ακαδημίας. Οι γραπτές παρατηρήσεις που υπεβλήθησαν στο 
Γενικό Γραμματέα της  Ακαδημίας διαβιβάζονται στον εισηγητή τον επιφορτισμένο να 
τις εκθέσει σε συνεδρίαση της. 
 
Με την επιφύλαξη των παρατηρήσεων που εκφράσθηκαν με τον παρόντα 
Κανονισμό, κάθε Τμήμα είναι ελεύθερο να οργανώσει κατά βούληση τις εργασίες του. 
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων δίδονται, μετά από κάθε συνεδρίαση, στο Γενικό 
Γραμματέα της Ακαδημίας και τηρούνται στο αρχείο της Ακαδημίας. 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ 
 

ΕΚΛΟΓΕΣ 
 

Αναγγελίες κενών θέσεων – Υποψηφιότητες – Εκλογές 
 

Κατά τις συνεδριάσεις των Τμημάτων, οι οποίες αφιερώνονται στις υποψηφιότητες, 
προσκαλούνται μόνο τα Τακτικά μέλη του Τμήματος και σε συνεργασία με το Δ.Σ.  
αποφασίζονται οι κενές θέσεις και η προκήρυξή τους σύμφωνα με το Καταστατικό 
της. 
 
Άρθρο  15ο 
 
Από τη στιγμή που υπάρχει μόνιμη αδυναμία παρουσίας ενός Τακτικού μέλους στις 
συνεδριάσεις της Ακαδημίας, το μέλος αυτό με  απόφαση του Τμήματος και του Δ.Σ. 
εντάσσεται στην κατηγορία των Ομότιμων μελών και η θέση κηρύσσεται κενή από 
την Επιτροπή της Ακαδημίας και το Δ.Σ. Η κενή θέση αναγγέλλεται και 
προκηρύσσεται προς πλήρωση στα επιστημονικά περιοδικά τα σχετικά με το 
αντίστοιχο Τμήμα, καθώς και σε άλλα σχετικά επιστημονικά περιοδικά και μέσα. 
Επίσης, αναφέρεται και στα πρακτικά της Ακαδημίας. 
 
 
Άρθρο  16ο 
 
Στην περίπτωση αιτήσεως προκήρυξης θέσης Τακτικού και Αντεπιστέλλοντος 
μέλους, η συγκατάνευση της Ακαδημίας σημαίνει αυτομάτως την κενότητα της θέσης 
και αυτό αναγγέλλεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 15. 
 
Άρθρο  17ο      
 
Από τη στιγμή της προκήρυξης μιας θέσης, οι υποψήφιοι διαθέτουν προθεσμία (3) 
τριών μηνών για να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο Γενικό Γραμματέα της 
Ακαδημίας, υποψηφιότητα που πρέπει να περιέχει μεταξύ των άλλων και τη 
δέσμευσή τους να συμμετέχουν στις εργασίες της Ακαδημίας. Ο Γενικός Γραμματέας 
διαβιβάζει στον Πρόεδρο τις υποψηφιότητες και ορίζεται τριμελής εισηγητική 
επιτροπή αποτελούμενη από Τακτικά  μέλη του Τμήματος ή και συμπληρωματικά 
μέλη από άλλα Τμήματα να εξετάσει το σύνολο των υποψηφιοτήτων που έχει λάβει.  
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Παρουσίαση υποψηφιοτήτων 
 
Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή του Τμήματος υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα 
Εισηγητική Έκθεση σχετικά με τους υποψηφίους. Η εισηγητική έκθεση της τριμελούς 
επιτροπής εξετάζεται σε κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. και των Τακτικών μελών του 
Τμήματος και εκλέγεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για την προϋπόθεση 
της πλειοψηφίας, υπολογίζονται μόνο οι ψήφοι των παρόντων Τακτικών μελών του 
Τμήματος, καθώς κάθε Τακτικό μέλος δεν μπορεί να δικαιούται πέραν της μίας 
ψήφου.  
Τα Τμήματα πρέπει να φροντίζουν ώστε η σύνθεσή τους, ει δυνατόν, να αντιστοιχεί 
όσον ακριβέστερα γίνεται προς το σύνολο των ειδικοτήτων του κάθε Τμήματος, χωρίς 
πάντως να απαιτείται συνέχεια στην αντιπροσώπευση μιας ειδικότητας ή να μην 
εκλέγεται ο κατά ομολογία καλύτερος, έστω και εάν για την ίδια ειδικότητα υπάρχει 
ήδη Τακτικό μέλος. 
 
Άρθρο  18ο     
 
Για την αποδοχή των υποψηφιοτήτων, υπενθυμίζεται ότι ο έχων την Ελληνική 
Ιθαγένεια, ακόμη και αν διαμένει στο εξωτερικό, μπορεί να γίνει Τακτικό μέλος ή 
Αντεπιστέλλον μέλος, ενώ ο μη έχων την Ελληνική Ιθαγένεια,  ακόμη και αν διαμένει 
στην Ελλάδα, δεν μπορεί να εκλεγεί παρά ως Αντεπιστέλλον μέλος. 
 
 
Άρθρο  19ο     
 
Την ημέρα της εκλογής, τα μέλη του Δ.Σ. και τα παρόντα Τακτικά μέλη υπογράφουν 
απέναντι από το όνομά τους στον κατάλογο των μελών των Εκλεκτόρων. Γίνεται το 
ίδιο όσον αφορά τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν από απόντα Τακτικά μέλη και που 
κατατίθενται στη Γραμματεία. 
Με τη λήξη της συνεδρίασης Εκλογής, ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας 
διαπιστώνει αν ο κατάλογος των παρόντων έχει την υπογραφή του ημίσεως συν ένα 
του αριθμού των εκλεκτόρων που αναγράφονται γι’ αυτήν την ημερομηνία στον 
Πίνακα της σύνθεσης της Ακαδημίας. Αν συμβαίνει αυτό, αρχίζει η διαλογή των 
ψήφων. Σε αντίθετη περίπτωση μία καινούργια ημερομηνία ορίζεται για τον δεύτερο 
γύρο. 
 
Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας βοηθούμενος από δύο διαλογείς, που ορίζει η 
Ακαδημία μεταξύ των Τακτικών μελών, αρχίζει τη διαλογή, συντάσσει το πρακτικό και 
αναγγέλλει το αποτέλεσμα. Αυτό αναγγέλλεται στη συνεδρίαση που ακολουθεί την 
εκλογή. Αν δεν έχει επιτευχθεί η πλειοψηφία, γίνεται δεύτερος γύρος σε μία ορισμένη 
από την Ακαδημία συνεδρίαση. Αν οι υποψηφιότητες είναι περισσότερες των δύο, 
στο δεύτερο γύρο συμμετέχουν οι δυο πλειοψησίσαντες υποψήφιοι εκ των οποίων 
θα εκλεγεί αυτός που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία. 
 
 
Άρθρο  20ο     
 
Τα ονόματα των υποψηφίων που εξελέγησαν, ως ανωτέρω,  καταγράφονται στα 
Πρακτικά της Ακαδημίας και ο Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει τη νομική 
ενσωμάτωσή τους, καθώς και τη δημοσιότητα. 
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Όταν λήξει η διαδικασία της Νομιμοποίησης, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας προσκαλεί 
τα εκλεγέντα μέλη να του γνωρίσουν τη διαθεσιμότητά τους για τη Συνεδρία 
Υποδοχής τους, πριν από την οποία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες 
της Ακαδημίας. Επίσης, τους γνωστοποιεί το ημερολόγιο των συνεδριάσεων του 
Τμήματός τους. 
 
 
Άρθρο  21ο     
 
Εάν δεν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις των Τακτικών μελών, που  προβλέπονται σε 
κάθε Τμήμα, τα Τακτικά μέλη που υπηρετούν σε ένα Τμήμα αποφασίζουν εάν και 
πόσες κενές θέσεις θα προκηρύξουν. Τις αποφάσεις τους αυτές τις κοινοποιούν 
μέσω του αντιπροσώπου του Τμήματος στο Δ.Σ και στην Επιτροπή της Ακαδημίας 
μέσω του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας. Με απόφαση της Επιτροπής της 
Ακαδημίας η θέση  προκηρύσσεται και ακολουθεί τα βήματα των άρθρων 15 έως 21. 
 
 
Άρθρο  22ο     
 
Αν ένα Τακτικό μέλος ενός εκ των Τμημάτων ζητήσει να περάσει στο Τμήμα 
Ομότιμων, με απόφαση του Τμήματος και του Δ.Σ. γίνεται η αλλαγή κατηγορίας. Η 
κενή θέση που δημιουργείται έτσι, φέρεται σε γνώση των ενδεχομένων υποψηφίων 
σύμφωνα με το άρθρο 15. 
 
 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Ακαδημίας συντάχθηκε στο πλαίσιο του 
Καταστατικού της από το Δ.Σ. (άρθρο 3), μελετήθηκε από τα Μέλη της Ακαδημαϊκής 
Επιτροπής και εν συνεχεία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Ακαδημίας που 
συνεδρίασε την ……………… (π.χ. 10 Απριλίου 2021) 
 
 

Τα Μέλη του Δ.Σ. 
 
 
Ο Πρόεδρος   Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας            Ο Ταμίας 

 

 

 Γ. Ζέρβας           Α. Καραμάνος                    Γ. Νυχάς                  Γ. Λυριντζής  

                 

Τα  Μέλη 

 

 

1. Σ. Ευστράτογλου  2.  Μ. Πολυσίου  3. Γ. Καμάρη 


