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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ       

Ζέρβας Γεώργιος      

Καραμάνος Ανδρέας       

Νυχάς Γεώργιος  

Ευστράτογλου Σοφία 

Λυριντζής Γεώργιος 

Καμάρη Γεωργία 

Πολυσίου Μόσχος 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Γ.Α. 

Ελευθεροχωρινός Ηλίας 

Παπαναστάσης Βασίλειος 

Διαμαντής Στέφανος 

 

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

Zoom, σύμφωνα με την πρόσκληση της 23ης /3/2022. 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

1. Αξιολόγηση Εισηγητικών Εκθέσεων των υποψηφίων νέων μελών της Ε.Γ.Α. 

2. Διάφορα θέματα 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. κ. Γ. Ζέρβας έδωσε το λόγο στον κ. Α. Καραμάνο, μέλος 

της Εισηγητικής Επιτροπής για τους (3) τρεις υποψηφίους του Τμήματος Φυτικής Γεωργικής 

Παραγωγής. Ο κ. Α. Καραμάνος τόνισε τα ιδιαίτερα προσόντα του καθενός εκ των τριών 

υποψηφίων και πρότεινε να γίνουν αποδεκτοί ως τακτικά μέλη και οι τρεις υποψήφιοι, διότι 

όλοι τους υπερπληρούν τις προϋποθέσεις. Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Η. Ελευθεροχωρινός, ο 

οποίος συμφώνησε απόλυτα με την πρόταση του κ. Καραμάνου. Ακολούθησε σχετική 

συζήτηση και αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνουν αποδεκτά ως Τακτικά μέλη της ΕΓΑ και οι 



τρεις υποψήφιοι “κατ’ εξαίρεση” δεδομένου ότι οι προκηρυχθείσες θέσεις ήταν για δύο μέλη. 

Τονίστηκε ότι και οι τρεις υποψήφιοι είναι πολύ αξιόλογοι και η αναμενόμενη συμβολή τους 

στις δραστηριότητες της ΕΓΑ θα είναι πολύ σημαντική. 

 Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Γ. Νυχάς, ως Εισηγητής της κ. Ε. Τσακαλίδου, υποψήφιας  

για το Τμήμα Επιστημών Τροφίμων, επισημαίνοντας τα κύρια σημεία του πλούσιου 

βιογραφικού της. Μετά από σχετική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή της κ. 

Τσακαλίδου ως τακτικό μέλος της Ε.Γ.Α. 

Ο κ. Νυχάς έκανε, επίσης, την εισήγηση για τον κ. Ζαχαρία Σκούρα, υποψήφιο του Τμήματος 

Βιοτεχνολογίας – Βιολογίας, τονίζοντας τα προσόντα του κ. Σκούρα από το βιογραφικό του. 

Μετά από την συζήτηση που ακολούθησε, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή του κ. 

Σκούρα ως τακτικού μέλους της ΕΓΑ. 

 Ακολούθησε η εισήγηση της κ. Ευστράτογλου για τον υποψήφιο του Τμήματος 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών κ. Κ. Τσιμπούκα επισημαίνοντας τη συμβολή του 

υποψηφίου στην επιστήμη και ιδιαίτερα την προσφορά του, ως Συμβούλου, στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σε διάφορα σχετικά θέματα. Μετά τη συζήτηση που 

ακολούθησε αποφασίστηκε ομόφωνα η αποδοχή του κ. Τσιμπούκα ως Τακτικό μέλος της ΕΓΑ. 

 Για τους δύο υποψηφίους του Τμήματος Δασών & Δασικών Προϊόντων, το λόγο πήρε ο 

κ. Στ. Διαμαντής, ο οποίος ανέπτυξε τα προσόντα των δύο υποψηφίων, της κ. Καλλιόπης 

Ραδόγλου και του κ. Ιωάννη Γήτα, καταλήγοντας ότι η Επιτροπή προτείνει και τους δύο με 

ιδιαίτερη ευχαρίστηση λόγω των προσόντων που διαθέτουν. Ακολούθησαν οι κ.κ. Β. 

Παπαναστάσης και Γ. Λυριντζής οι οποίοι συμφώνησαν απολύτως με την πρόταση του κ. 

Διαμαντή. Μετά τη σχετική συζήτηση το Δ.Σ.  αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή και των δύο 

υποψηφίων ως τακτικών μελών της ΕΓΑ. 

 Η συζήτηση του θέματος έκλεισε με την έκφραση ικανοποίησης των μελών της Ε.Γ.Α. 

για το υψηλό επίπεδο των υποψηφίων, και ως εκ τούτου της ομόφωνης αποδοχής τους. Κατόπιν 

αυτού το Δ.Σ. θα εισηγηθεί προς τη Γ.Σ. της Ε.Γ.Α. να γίνουν αποδεκτοί και οι (8) οκτώ 

υποψήφιοι ως τακτικά μέλη της ΕΓΑ. 

 

ΘΕΜΑ   2ο 

• Συζητήθηκε το θέμα των εκλογών του επόμενου Δ.Σ., οι οποίες αποφασίστηκε να γίνουν 

11/5/22, και της δυνατότητας συμμετοχής των μελών στην ψηφοφορία. Μετά από εκτενή 

συζήτηση του θέματος και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που έχουν προκύψει 

από την πανδημία λόγω του COVID-19, αποφασίστηκε να οργανωθεί από το μέλος της 



Ε.Γ.Α. κ. Α. Σιδερίδη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σχετική 

ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της Γ.Σ. και της εκλογικής διαδικασίας. 

• Επισημάνθηκε ότι με βάση το Καταστατικό, ο Αντιπρόεδρος της Ε.Γ.Α. κ. Α. Καραμάνος 

θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος και ο νυν Πρόεδρος κ. Γ. Ζέρβας θα συμμετάσχει ως 

Σύμβουλος στο Δ.Σ. Κατόπιν αυτού τόσο ο κ. Καραμάνος όσο και ο κ. Ζέρβας δεν θα 

συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους. Αυτό σημαίνει ότι με τις 

εκλογές θα αναδειχθούν πέντε νέα μέλη για το Δ.Σ. και δύο επιπλέον μέλη ως 

αναπληρωματικά. 

• Τέλος, η κ. Καμάρη επεσήμανε την αναγκαιότητα να σταλεί ενημερωτικό σημείωμα προς 

τα μέλη που να ζητά από τον καθένα να σημειώνει τα σημαντικά στοιχεία του βιογραφικού 

του που επιθυμεί να αναδεικνύονται στο σύντομο βιογραφικό του. 

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  3. Γ. Καμάρη 


