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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ    ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   

Ζέρβας Γεώργιος     Πολυσίου Μόσχος  

Καραμάνος Ανδρέας   

Νυχάς Γεώργιος 

Λυριντζής Γεώργιος 

Ευστράτογλου Σοφία  

Καμάρη Γεωργία 

   

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

πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με την πρόσκληση της 17ης /12/2020. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

1. Ανακοινώσεις 

2. Προγραμματισμός εκδηλώσεων (Ημερίδων) Ε.Γ.Α.  

3. Οικονομικά θέματα Ε.Γ.Α. 

4. Διάφορα θέματα 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Ο Πρόεδρος κ. Ζέρβας ενημέρωσε το Δ.Σ. για την αγορά Η/Υ και την εγκατάστασή του 

στο γραφείο της ΕΓΑ, την κλοπή του στη συνέχεια και την αντικατάστασή του από την 

Πρυτανεία του ΓΠΑ. Το  ΔΣ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Πρύτανη και μέλος της 

Ε.Γ.Α. κ. Σπ. Κίντζιο. 

Επίσης, ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Α. ενημέρωσε το Δ.Σ. για την ενέργεια του κ. Α. Σιδερίδη 

να αναθέσει το σχεδιασμό της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Α. στον κ. Αλ. Λεκατσά, υπαλλήλου στο 

Τμήμα Δικτύου-Διαδικτύου του Γ.Π.Α. Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Γ.Α. κ. Νυχάς ανακοίνωσε 

ότι προσφέρει την παροχή του δικτύου τηλεδιασκέψεων για τα τρία επόμενα χρόνια δωρεάν 

στην Ε.Γ.Α. Η δυνατότητα αυτή θα καθιστά εφικτή τη σύνδεση οιουδήποτε μέλους της Ε.Γ.Α. 

που θέλει να συμμετάσχει στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. εξέφρασε τις 

ευχαριστίες του προς τον κ. Γ. Νυχά. 



ΘΕΜΑ 2ο  

Ο Πρόεδρος κ. Ζέρβας ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πρόταση του κ. Τσομώκου, συνεργάτη 

της Προέδρου κ. Γ. Αγγελοπούλου για τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας, μέσω 

του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπ. Κίντζιου, για εκπόνηση μελέτης 

από την Ε.Γ.Α. που θα αφορά στις προοπτικές εξέλιξης της Ελληνικής Γεωργίας το έτος 2040. 

Σε τηλεδιάσκεψη μελών της Ε.Γ.Α. με τον κ. Τσομώκο διευκρινίστηκε ότι η σύνταξη μελέτης 

δεν είναι εφικτή. Μπορεί, όμως, να οργανώσει μια Ημερίδα με θέμα που θα αποφασίσει το Δ.Σ. 

της Ε.Γ.Α. 

Σε επόμενη προσωπική συνάντηση του κ. Τσομώκου με τον κ. Πρύτανη (γραφείο κ. 

Πρύτανη), ο κ. Τσομώκος εξήγησε ότι έχει προγραμματιστεί μία εκδήλωση στο Ζάππειο  (19 

έως 21/10/2021),  στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των μελετών που θα 

εκπονηθούν από μια σειρά φορέων, μεταξύ των οποίων και το ΓΠΑ. Από μέρους της ΕΓΑ 

διατυπώθηκε η άποψη ότι μέλη της θα μπορούσαν να βοηθήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από το 

ΓΠΑ. 

Η άλλη εκδήλωση, που ανέφερε ο κ. Τσομώκος, θα γίνει στους ΔΕΛΦΟΥΣ  (12 έως 

16/5/2021)  παρουσία 3.000 συνέδρων, εκ των οποίων οι 900 θα είναι από άλλες χώρες. Στα 

πλαίσια αυτής της εκδήλωσης η Ε.Γ.Α. θα μπορούσε να προβληθεί με οργάνωση  μιας 

Ημερίδας. Η εν λόγω εκδήλωση θα έχει πολλές παράλληλες συνεδρίες (sessions) την 

παρακολούθηση των οποίων θα επιλέγει ο κάθε σύνεδρος. 

Το Δ.Σ., κατόπιν εκτενούς συζήτησης του θέματος, απεφάσισε ομόφωνα την οργάνωση 

μιας Ημερίδας στους ΔΕΛΦΟΥΣ με το γενικό τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Γεωργία στο Μέσο 

του Αιώνα: Επιπτώσεις και Τρόποι Αντιμετώπισης». Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει επτά 

εισηγήσεις σε θέματα που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή, τη βιοποικιλότητα, τον 

αγροδιατροφικό τομέα, τους εδαφικούς και υδάτινους πόρους και τις αναμενόμενες κοινωνικο-

οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής Γεωργίας, με προτεινόμενους ομιλητές 

τους κ.κ. Α. Καραμάνο, Γ. Ζέρβα, Γ. Καμάρη, Γ. Νυχά, Θ. Λέκκα, Κ. Κοσμά και Σ. 

Ευστράτογλου. 

Οι τίτλοι των επί μέρους εισηγήσεων, με μια σύντομη αδρή περιγραφή του περιεχομένου 

τους, θα υποβληθούν στο Δ.Σ. το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου 2021 και θα 

οριστικοποιηθούν από το Δ.Σ. εντός του δεύτερου 15ημέρου του Ιανουαρίου 2021. Κατά τη 

συζήτησε προέκυψε να διευκρινιστεί σε ποια γλώσσα θα γίνει η όλη εκδήλωση και προτάθηκε 

να υπάρχει περίληψη στην αγγλική γλώσσα για κάθε εισήγηση λόγω της παρουσίας και μελών 

από άλλες χώρες. Προτάθηκε, επίσης, η προβολή (slides) να είναι στην αγγλική και η ομιλία 



στην ελληνική. Οι ομιλίες θα συμπεριληφθούν σε ειδικό τόμο που θα εκδοθεί μετά την 

εκδήλωση. 

 

ΘΕΜΑ   3ο 

Ο Ταμίας της Ε.Γ.Α. κ. Γ. Λυριντζής ανέλυσε τις  οικονομικές υποχρεώσεις τις Ε.Γ.Α. 

(εξόφληση Γραμματέως, Λογιστή, Η/Υ, κ.λ.π.) για την τακτοποίηση των οποίων πρέπει να 

προβεί σε ανάληψη από τον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Γ.Α. Κατόπιν αυτού, το Δ.Σ. ενέκρινε 

ομόφωνα την ανάληψη του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ από τον κ. Λυριντζή από το 

λογαριασμό της Ε.Γ.Α. που τηρείται στην ALPHA BANK. Ανέθεσε, επίσης στον κ. Λυριντζή 

να υποβάλει αίτημα για χορήγηση πιστωτικής κάρτας με όριο ημερήσιας ανάληψης τα 500 

ευρώ. 

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συζήτησε το θέμα της καταβολής της ετήσιας συνδρομής από τα 

μέλη της και απεφάσισε να σταλεί μετά τις γιορτές, μέσω e-mail, προς όλα τα μέλη μία 

ενημερωτική επιστολή για την τακτοποίηση της συνδρομής του 2020 και  προσωπική επιστολή 

προς τα μέλη που οφείλουν συνδρομές παρελθόντων ετών. Οι συνδρομές θα κατατεθούν 

απευθείας από τα μέλη στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Γ.Α. 

 

ΘΕΜΑ  4ο 

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Α. κ. Γ. Ζέρβας διάβασε στα μέλη του Δ.Σ. την επιστολή του μέλους 

κ. Δ. Μπουράνη με την οποία, όπως αναφέρει, ζήτησε και έλαβε κλειδί του γραφείου της Ε.Γ.Α. 

το οποίο θα χρησιμοποιεί για κάποιες ημέρες. Στην επιστολή αυτή αναφέρει την πρόθεσή του 

να αναρτήσει και πινακίδα με ωράριο λειτουργίας του γραφείου της Ε.Γ.Α. Το Δ.Σ. εξέφρασε 

τη γνωστή άποψή του για τη χρήση του εν λόγω γραφείου από τα μέλη της Ε.Γ.Α. όταν το 

χρειάζονται, αλλά απέρριψε την ανάρτηση της πινακίδας με ωράριο λειτουργίας δεδομένου ότι 

δεν υπάρχουν συναλλαγές με κοινό. 

 

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  

                 

 

 



Τα  Μέλη 

 

 

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

     

 

 


