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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Α. 

Σιδερίδης Αλέξανδρος 

Δαλέζιος Νικόλαος 

 

Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. συνεδρίασε, σύμφωνα με την πρόσκληση της 30ης /6/2020, 

στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) το 

οποίο οργάνωσε την εν λόγω συνεδρίαση μέσω SKYPE. Τα μέλη της Ε.Γ.Α. κ.κ. Γ. 

Ζέρβας, Α. Καραμάνος και Αλ. Σιδερίδης συμμετείχαν με φυσική παρουσία, ενώ τα 

μέλη κ.κ. Σ. Ευστράτογλου, Γ. Καμάρη και Ν. Δαλέζιος συμμετείχαν μέσω Skype. Τα 

μέλη της Ε.Γ.Α. κ.κ. Γ. Νυχάς και Γ. Αράπης, παρά την επιθυμία τους να συνδεθούν 

μέσω Skype, τελικά για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατόν.  

 

ΘΕΜΑΤΑ 

1. Προγραμματισμός έργου Ε.Γ.Α. 

2. Οικονομικά θέματα Ε.Γ.Α. 

3. Διάφορα θέματα 

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Λόγω του προβλήματος της πανδημίας COVID-19 οι προγραμματισμένες 

ομιλίες των νέων μελών της Ε.Γ.Α. κ.κ. Δ. Μπουράνη και Γ. Αράπη αναβάλλονται για 

το Φθινόπωρο. 

Συζητήθηκε εκ νέου η οργάνωση Ημερίδας από την Ε.Γ.Α. στο πλαίσιο του 

εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Γ.Π.Α. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου 



τον προσεχή Σεπτέμβριο από το Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. για να οριστικοποιηθεί η θεματολογία 

και να οριστούν ομιλητές. Ο κ. Δαλέζιος εξέφρασε την επιθυμία να είναι ομιλητής για 

το θέμα της κλιματικής αλλαγής. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Ο Ταμίας της Ε.Γ.Α. κ. Γ. Λυριντζής, ο οποίος λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο Δ.Σ., ενημέρωσε με επιστολή του (e-

mail) για τα έσοδα (450 ευρώ) και τα έξοδα (μηδέν ευρώ) που πραγματοποιήθηκαν το 

1ο εξάμηνο του έτους 2020.  Η κ. Φανού, με επιστολή της (e-mail), ενημέρωσε το Δ.Σ. 

ότι θα υποβάλει την φορολογική δήλωση για το έτος 2019 της Ε.Γ.Α. την προσεχή 

εβδομάδα (13 – 17/7/2020) υποβάλλοντας ταυτόχρονα συγκεντρωτική κατάσταση 

τιμολογίων. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

▪ Με πρωτοβουλία του κ. Σπ. Κίντζιου, Πρύτανη του Γ.Π.Α. η Ε.Γ.Α. απέκτησε 

δική της ηλεκτρονική διεύθυνση (haa@aua.gr ), με την οποία θα γίνεται εφεξής 

η επικοινωνία μεταξύ των μελών της. Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τον κ. Πρύτανη 

και μέλος της Ε.Γ.Α. 

▪ Η κ. Ευστράτογλου ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι ο κ. Κ. Παπαγεωργίου, τακτικό 

μέλος της Ε.Γ.Α., δεν επιθυμεί να συμμετέχει στις εργασίες της Ακαδημίας. Ως 

εκ τούτου, η κ. Ευστράτογλου προτείνει ο κ. Παπαγεωργίου να ενταχθεί στα 

Ομότιμα Μέλη της Ακαδημίας. Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. αποφάσισε ομόφωνα, και 

σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Γ.Α., την ένταξη του κ. Παπαγεωργίου στα 

Ομότιμα Μέλη της Ε.Γ.Α. 

▪ Η κ. Ευστράτογλου είχε προτείνει τον κ. Τάσο Χανιώτη, διακεκριμένο 

διευθυντικό στέλεχος της ΕΕ, να ανακηρυχθεί Επίτιμος Διδάκτορας από το 

Γ.Π.Α. με πρωτοβουλία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

Όμως, ο κ. Χανιώτης έχει ήδη ανακηρυχθεί Επίτιμος Διδάκτορας από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ως εκ τούτου διατυπώθηκαν 

επιφυλάξεις  από τον κ. Α. Καραμάνο για τη σκοπιμότητα της ανακήρυξής του 

από το Γ.Π.Α. Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Α., κατόπιν εκτενούς συζήτησης, αποφάσισε να 

εξετάσει την υποψηφιότητα του κ. Χανιώτη ως Επίτιμου Μέλους της Ε.Γ.Α., 

αφού λάβει γνώση του βιογραφικού του το οποίο θα εξασφαλίσει η κ. 

Ευστράτογλου. 
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▪ Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Α. μετά από συζήτηση αποφάσισε να προτείνει στον κ. 

Πρύτανη του Γ.Π.Α. κ. Σπ. Κίντζιο τα ακόλουθα: 

o Πρόσκληση προς τον Παναγιότατο Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο να 

δώσει ομιλία για το Περιβάλλον στα πλαίσια του εορτασμού των 100 

χρόνων του Γ.Π.Α. 

o Διεξαγωγή Ημερίδας διάρκειας πέντε (5) περίπου ωρών από την Ε.Γ.Α., 

όπως είχε συζητηθεί στο Δ.Σ. της 11ης /3/2020 (αναφέρθηκε ήδη στο 1ο 

Θέμα) 

o Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την πρόταση (προς χρηματοδότηση) που 

υπέβαλε ο κ. Σιδερίδης, εκ μέρους της Ε.Γ.Α., στο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ 

ΓΕΝΙΑ. Η πρόταση πέρασε ήδη επιτυχώς το πρώτο στάδιο 

αξιολόγησης. 

o Το Δ.Σ. εξέφρασε τις ευχαριστίες στο μέλος της Ε.Γ.Α. κ. Αλ. Σιδερίδη 

και τον Ομ. Καθηγητή κ. Κ. Γιαλούρη για την οργάνωση της 

Συνεδρίασης του Δ.Σ. μέσω Skype. 

 

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  

                          (απών)   (απών) 

 

Τα  Μέλη 

 

 

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

                                   (απών) 

 

 


