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Ελληνικός	  Οργανισμός	  Πολιτικών	  Επιστημόνων	  

Οργανισμός	  με	  Ειδική	  Συμβουλευτική	  Ιδιότητα	  στο	  Οικονομικό	  και	  Κοινωνικό	  Συμβούλιο	  του	  Ο.Η.Ε.	  

 

ΠΡΑΚΤΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤOY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ   

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» 

_____________________________________________ 

Απόφαση 2/2016 Σ.Δ. Ε.Ο.Π.Ε. της 01
ης

.02.2016 

*	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  	  

	  

Στην Αθήνα Αττικής σήµερα, την 1
η
 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 µ.µ., συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Συµβούλιο Διοίκησης του σωµατείου µε την επωνυµία “Ελληνικός Οργανισµός Πολιτικών 

Επιστηµόνων” και τον διακριτικό τίτλο “Ε.Ο.Π.Ε” (ηλεκτρονική συνεδρίαση σύµφωνα µε παρ. 6, άρθρο 24, κεφ. Γ΄ 

Κατ).  

 

Το Συµβούλιο Διοίκησης συνήλθε κατά τα ανωτέρω και σύµφωνα µε το Κεφ. Γ, άρθρο 24 του 

καταστατικού, συνεδρίασε υπό την επιµέλεια του Προέδρου, ήτοι του κ. Συµεών Σιδηρόπουλου, για να συζητήσει και 

να λάβει σχετική απόφαση επί του κατωτέρω θέµατος της ηµερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

“Εξουσιοδοτήσεις Προέδρου και Μελών Σ.Δ.” 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα εκλεγέντα κάτωθι αναφερόµενα µέλη του Συµβουλίου Διοίκησης: 

 

Ο Πρόεδρος  

1. Συµεών Σιδηρόπουλος  

για την Εκτελεστική Γραµµατεία  

2. Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου  

3. Δηµήτριος Κρήτας  

4. Σταύρος Τασιόπουλος  

για το Ιδρυτικό Συµβούλιο 

5. Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος  

6. Αριστείδης Γιαννόπουλος  

7. Χαράλαµπος Δεληµαργάς 

 

Το εκλεγέν αναπληρωµατικό µέλος , ήτοι Νικολίτσα Πολυζωγοπούλου δεν παραστάθηκε. 

 

Διαπιστωθείσας της κατά νόµον και σύµφωνα µε το καταστατικό του Οργανισµού απαρτίας, δεδοµένου ότι 

παρίστανται άπαντες οι διορισθέντες σύµβουλοι, ο Πρόεδρος, κ. Συµεών Σιδηρόπουλος, κάλεσε τα µέλη του Σ.Δ. να 

λάβουν αποφάσεις επί του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
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Επί του θέµατος της ηµερησίας διάταξης: 

 

Κατόπιν της κατά νόµον τροποποίησης του Καταστατικού (αρ. διατ. 320/2015) του Επιστηµονικού 

Σωµατείου µε την επωνυµία “Ελληνικός Οργανισµός Πολιτικών Επιστηµόνων” και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Ο.Π.Ε.», 

το οποίο αναγνωρίστηκε µε την 7999/19/12/2008 απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε 

µε αυξ. αριθµ. 27710 στο βιβλίο Σωµατείων, το Συµβούλιο Διοίκησης που εκλέχθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 

22 του Καταστατικού, 

α) προχωρά στην συστηµατική προώθηση των σκοπών του Σωµατείου, µέσω συντονισµένων κινήσεων της 

Διοίκησης του Οργανισµού. 

β) οµόφωνα και παµψηφεί αποφάσισε σύµφωνα µε τα άρθρα 2, 3, 19, 24 και 26 του Καταστατικού την 

εξουσιοδότηση του Προέδρου και Μελών του Σ.Δ. ως κάτωθι:  

 

Κατά την συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Ε. κ. Σιδηρόπουλος 

 

Α) ζήτησε εξουσιοδότηση από το Σ.Δ. µε την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου του Οργανισµού και υπό 

την ιδιότητα του Προέδρου για α) την εκκίνηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών για την λήψη συµβουλευτικής 

ιδιότητας από την UNESCO, β) την εισδοχή του ΕΟΠΕ στην παγκόσµια συνδιάσκεψη NGOs µε συµβουλευτική 

ιδιότητα στο ΟΗΕ, CONGO και γ) την εισδοχή του ΕΟΠΕ στην παγκόσµια ένωση NGOs, WANGO. 

 

Β) κάλεσε τα Μέλη να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο, κ. Σιδηρόπουλο για την υπογραφή και την επιµέλεια, 

τον Αντιπρόεδρο κ. Κρήτα, και την Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου, κα Αγγελή για την σύνταξη των 

Προγραµµατικών Συµβάσεων που θα υπογραφούν µε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α και Β βαθµού). Στις 

προγραµµατικές θα προβλέπεται η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών ορισµένου χρόνου και χωρίς αντιµισθία. 

Στόχος η ανάπτυξη των σχέσεων του Οργανισµού µε την Τ.Α.. Δευτερευόντως θα ερευνηθεί εάν δύναται ο 

Οργανισµός να προχωρήσει σε συµβάσεις µε αµειβόµενες υπηρεσίες. Οι συµβουλές θα αφορούν τις θεµατικές της 

νεολαίας, της εκπαίδευσης και της επιστήµης. Σηµειώθηκε από τον Πρόεδρο, ότι ο κ. Κρήτας έχει επιµεληθεί του 

προσχεδίου και η κα Αγγελή το επεξεργάζεται πριν το παραλάβει ο ίδιος για την τελική µορφή του. Επίσης ο κ. 

Κρήτας έχει ήδη ενεργήσει σχεδόν σε τελικό στάδιο ως προς την υλοποίηση αυτού του σχεδίου σε περιοχή της 

Περιφέρειας, όπως και η κυρία Αγγελή. Ο υποφαινόµενος έχει έρθει σε επαφή µε τρεις επίσης Δήµους. Σε αυτή την 

κατεύθυνση καλούνται να συµβάλουν η Αναπληρώτρια Πρόεδρος, κα. Αναγνωστοπούλου και ο Γενικός Γραµµατέας, 

κ. Τασιόπουλος, αµφότεροι Δηµοτικοί Σύµβουλοι. Προσεχώς και µετά την εξουσιοδότησή του παρόντος Σ.Δ. θα 

πραγµατοποιηθεί η υπογραφή των Προγραµµατικών Συµβάσεων. 

 

Γ) ζήτησε την τυπική εξουσιοδότηση του ιδίου για την απονοµή των ιδιοτήτων εκπροσώπησης του 

Οργανισµού στο ECOSOC για το έτος 2016. 

 

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη του Συµβουλίου Διοίκησης να ψηφίσουν Υπέρ ή Κατά για κάθε µία από 

τις ως άνω αιτήσεις εξουσιοδότησης όπως χωρίζονται στις τρεις θεµατικές. 

 

Τα Μέλη προχώρησαν σε ψηφορία και οµόφωνα και παµψηφεί αποφάσισαν την εκχώρηση εξουσιοδότησης 

στα προαναφερθέντα θεσµικά πρόσωπα.  
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Δεδοµένου ότι η συζήτηση έλαβε τέλος και ελήφθη απόφαση, συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται ως 

κατωτέρω για τον Ελληνικό Οργανισµό Πολιτικών Επιστηµόνων. 

 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

     Συµεών Σιδηρόπουλος 

 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου              Σταύρος Τασιόπουλος                      Δηµήτριος Κρήτας 

 

ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

 

 

     Αριστείδης Γιαννόπουλος                Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος       Χάρης Χαράλαµπος Δεληµαργάς 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ. 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΝΕΠΕ 

 


