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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (Ε.Γ.Α.) 

ΤΗΣ 18ΗΣ /3/2021 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ    ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   

Ζέρβας Γεώργιος     Πολυσίου Μόσχος  

Καραμάνος Ανδρέας   

Νυχάς Γεώργιος 

Λυριντζής Γεώργιος 

Ευστράτογλου Σοφία  

Καμάρη Γεωργία 

 

ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Γ.Α. 

Σιδερίδης Αλέξανδρος 

 

Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας 

Zoom, σύμφωνα με την πρόσκληση της  16ης /3/2021. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

1. Ιστοσελίδα της Ε.Γ.Α.  

2. Εκδήλωση ΖΑΠΕΙΟΥ-ΔΕΛΦΩΝ (Σάββατο 15/5/2021) 

3. Πρόταση αναγόρευσης του κ. Άγγελου Ζαχαρόπουλου σε Επίτιμο μέλος της Ε.Γ.Α. 

4. Διάφορα θέματα 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Ο κ. Σιδερίδης ανέλυσε διεξοδικά τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της 

Ε.Γ.Α. σε σχέση με τις δύο υποβληθείσες προσφορές.  Μετά την ανάλυση ακολούθησε 

συζήτηση του θέματος και ομόφωνη απόφαση για την ανάθεση του έργου στον κ. Στέφανο 

Γκίκα, υπάλληλο του Τμήματος Δικτύων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. εξουσιοδότησε τους κ.κ. Α. Σιδερίδη και Γ. Λυριντζή, με τη 

συμμετοχή και του Προέδρου της Ε.Γ.Α. κ. Γ. Ζέρβα, να συντάξουν το συμφωνητικό με τις 

προδιαγραφές της ιστοσελίδας και τους όρους της Σύμβασης με τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας του Γ.Π.Α. για την ανάθεση και παραλαβή του έργου από τον κ. Στ. Γκίκα 
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εντός ενός μηνός από σήμερα. Συνεστήθη, επίσης, τριμελής τεχνική και καλλιτεχνική επιτροπή 

αποτελούμενη από τον (εκάστοτε) Πρόεδρο της Ε.Γ.Α., τον κ. Σιδερίδη και την κ. Καμάρη για 

την παρακολούθηση και την επιμέλεια της ιστοσελίδας. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Για την προγραμματισμένη εκδήλωση των ΔΕΛΦΩΝ αποφασίστηκε τελικά, λόγω της 

πανδημίας COVID-19, να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15/05/2021 διαδικτυακά στο 

ΖΑΠΕΙΟ. Οι τρείς  ομιλητές, μέλη της Ε.Γ.Α., θα κάνουν την παρουσίαση στην ελληνική 

γλώσσα με ταυτόχρονη προβολή slides στην αγγλική. 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Γ.Α. κ. Α. Καραμάνος παρουσίασε το βιογραφικό του κ. 

Άγγελου Ζαχαρόπουλου στο Δ.Σ.  και πρότεινε την αποδοχή του ως Επίτιμο Μέλος της Ε.Γ.Α. 

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. τοποθετήθηκαν εξαιρετικά θετικά για τον κ. Ζαχαρόπουλο, οπότε 

αποφασίστηκε ομόφωνα να προταθεί  στη Γ.Σ. της Ε.Γ.Α.  η αποδοχή του ως επίτιμο μέλος. 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

• Ο Ταμίας  κ. Λυριντζής παρουσίασε τα οικονομικά  της Ε.Γ.Α. και πρότεινε να σταλεί 

επιστολή τόσο στα μέλη (3) που οφείλουν  υψηλό ποσό, όσο και στα μέλη (7) που 

οφείλουν το 2020 και το 2021. Η πρόταση έγινε δεκτή από το Δ.Σ. 

• Η κ. Ευστράτογλου πρότεινε να γίνουν διαδικτυακά  οι δύο ομιλίες των νέων μελών  

(κ.κ. Δ. Μπουράνη και Γ. Αράπη)  που εκκρεμούν λόγω της πανδημίας COVID-19 με 

πρόσκληση συμμετοχής όλων των μελών της Ε.Γ.Α.  Η πρόταση έγινε αποδεκτή από 

το Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. 

• Τέλος, συζητήθηκε η συμπλήρωση των κενών θέσεων  που υπάρχουν στα Τμήματα της 

Ε.Γ.Α.  με ανάλογη προκήρυξη και η διεύρυνση αυτών με νέα αντικείμενα. Το θέμα 

αυτό αποφασίστηκε να συζητηθεί σε προσεχές Δ.Σ. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας            Ο Ταμίας 

 

 Γ. Ζέρβας           Α. Καραμάνος                       Γ. Νυχάς                  Γ. Λυριντζής  
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Τα  Μέλη 

 

 

1. Σ. Ευστράτογλου   2.  Μ. Πολυσίου (απών)               3. Γ. Καμάρη 


