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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 17/2016 Σ.Δ. Ε.Ο.Π.Ε. της 01
ης

.04.2016 

*	*	*	*	*	*	*	*	*		

	

Στην Αθήνα σήµερα, την 01
η
 Απριλίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 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:  

“Συνδροµές Μελών” 

 

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 παραστάθηκε. Επίσης παραστάθηκαν η 

Γενική Διευθύντρια, κα Βασιλική Τσάµη, ο αν Γενικός Διευθυντής, κ. Αθανάσιος Βενιτσανόπουλος, οι Κεντρικοί 

Ταµίες, Νικόλαος Μπαρµπαγιάννης και Ευαγγελία Αµπελιώτη, ο Πρόεδρος του Νεανικού Τµήµατος, κ. Ευάγγελος 

Σπανός και η Γραµµατέας, κα Ζωή Μαντζούρη. 
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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. 

	

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, οµόφωνα και παµψηφεί αποφάσισε σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 11, 19, 20, 24, 26 και 

το άρθρο 30 του Καταστατικού το ύψος των συνδροµών των Μελών, την Κοινωνική Πολιτική του Οργανισµού και 

τις διαδικασίες πληρωµής των συνδροµών.  

 

Ο Πρόεδρος ανέφερε πως η παρούσα συνεδρίαση του Συµβουλίου Διοίκησης είναι ανοιχτή και συµµετέχουν 

σε αυτή η Γενική Διευθύντρια και οι αναπληρωτές της, οι Κεντρικοί Ταµίες, και οι δύο εκπρόσωποι της Δ.Ε. του 

νεανικού τµήµατος, Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. Τόνισε πως δικαίωµα ψήφου έχουν όλοι αλλά για την απόφαση του Συµβουλίου 

Διοίκησης θα υπολογιστούν µόνο οι ψήφοι των Μελών του Συµβουλίου Διοίκησης. Επίσης πληροφόρησε το Σώµα 

ότι ενεργοποιήθηκε ο λογαριασµός του Ε.Ο.Π.Ε. στη Τράπεζα Πειραιώς. Όπως ανέφερε τα Μέλη του Συµβουλίου 

Διοίκησης ψηφίζουν µε ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑ. Τα υπόλοιπα Στελέχη µε ΣΥΜΦΩΝΩ-ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ.  

Δύναται µε απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης να καθορίζονται και ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων επί της 

συνδροµής για ευπαθείς οµάδες µελών, όπως λ.χ. ΑΜΕΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, κατόπιν αιτήσεώς 

τους και µε την προσκόµιση αποδεικτικών εγγράφων. Ένα µέλος δύναται να έρθει σε διακανονισµό µε το Συµβούλιο 

Διοίκησης ως προς τις ταµειακές του υποχρεώσεις. Αυτό το µέλος θα θεωρείται ταµειακώς ενήµερο. Το Συµβούλιο 

Διοίκησης θα µπορεί να καταρτίζει κατάλογο ειδικών προϋποθέσεων διακανονισµών. 

Σύµφωνα µε το αρθ. 5 του ΚΕΦ. Β' του Καταστατικού, περί Μελών και Οικονοµικών Υποχρεώσεων αυτών 

κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν για τις ετήσιες συνδροµές και το ποσό εγγραφής των νέων µελών. Όπως ανέφερε, 

µετά από συζήτηση που είχε µε τον Εξουσιοδοτηµένο Κεντρικό Ταµία, κ. Μπαρµπαγιάννη και την Κεντρική Ταµία, 

κα Ευαγγελία Αµπελιώτη κατέληξε στην παρακάτω τιµολογιακή πολιτική και κάλεσε τα Μέλη να την υπερψηφίσουν.  

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Ιδρυτικά Μέλη - 30 € 

Τακτικά Μελή - 25 € 

Νεανικά Μέλη - 20 € 

Δόκιµα Μελή - 15 € 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Κάθε Ιδιότητας - 10 € 

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Άνεργοι - 25% 

Μακροχρόνια Άνεργοι - 50% (άνω των δύο ετών) 

Πολύτεκνοι - 25% 

Τέκνα αυτών - 25% 

ΑΜΕΑ - 50% 
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Το Συµβούλιο Διοίκησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να εξετάζει έως και την απαλαγή µέλους από την 

υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδροµής. 

 

Όλες οι συνδροµές και οι εγγραφές θα καταβάλλονται στη Τράπεζα εκτός σοβαρής αδυναµίας του οφειλέτη. 

 

Η πρόταση υπερψηφίστηκε επί της αρχής και ακολούθησε συζήτηση επί εξειδικευµένων ζητηµάτων. 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας, κ. Σταύρος Τασιόπουλος, πρότεινε η έκπτωση για τους ανέργους να ανέρχεται στο 

50% και για τους µακροχρόνια ανέργους (άνω τους ενός έτους) η συνδροµή να είναι µηδενική 0 €.  

Στην πρόταση του Γενικού παρατέθηκαν τρεις αντιπροτάσεις των Προέδρου, Αντιπροέδρου και Ειδικού 

Γραµµατέα.  

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος το δωρεάν δεν γίνεται αποδεκτό λόγω φιλοσοφίας του οργανισµού. Ο Οργανισµός 

ασκεί µε την τιµολογιακή του πολιτική κοινωνική πολιτική στα Μέλη του και ενισχύει την παραµονή οικονοµικά 

αδυνάτων σε αυτόν. Όπως επισήµανε, υπάρχει διάταξη του Καταστατικού που προβλέπει εξατοµίκευση 

διακανονισµού. Εξήγησε πως υπάρχουν άνεργοι µε φορολογικές δηλώσεις και καταθέσεις µεγάλων ποσών, αλλά 

υπάρχουν και άνεργοι µε µηδενικές φορολογικές δηλώσεις και εισοδήµατα. Η τιµολογιακή πολιτική του Οργανισµού, 

σηµείωσε ο Πρόεδρος, έχει προσαρµοστεί σε πολύ χαµηλά επίπεδα ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα 

ανταποκρισιµότητας. Ήδη το ότι το Ιδρυτικό Μέλος δίνει 30 € σε αντίθεση µε το Νεανικό που δίνει 20 € είναι λόγω 

εσωτερικής εκπτωτικής πολιτικής. Τόνισε πως συµφωνεί µε τις προθέσεις του Γενικού Γραµµατέα όµως είναι κάθετα 

αντίθετος µε την πολιτική του δωρεάν σε γενικό πλαίσιο. Μόνο µε την εξατοµίκευση του διακανονισµού µπορεί να 

προβλεφθεί περισσότερη κοινωνική πολιτική εκ µέρους της Διοίκησης, δεδοµένο που το Καταστατικό, το έχει 

προβλέψει και γι' αυτό ξεχωρίζει έναντι άλλων. Εξάλλου, προβλέπεται έως και αµνήστευση του οφειλόµενου ποσού.  

Έπειτα τον λόγω έλαβε ο Ειδικός Γραµµατέας, κ. Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος, ο οποίος τόνισε πως 

και από προσωπική εµπειρία δεν θεωρεί το ποσό των 15 ευρώ ετησίως για ένα µακροχρόνια άνεργο, µεγάλο. 

Αναλογικά, αντιστοιχεί σε λιγότερο από 1,5€ ανά µήνα.  

Τον λόγο έλαβε πάλι ο Γενικός Γραµµατέας, ο οποίος τόνισε πως συµφωνεί µε την εισοδηµατική 

διακύµανση των ανέργων όπως την εξηγεί ο Πρόεδρος. Προτείνει να είναι 50% έκπτωση για ανέργους ανεξαρτήτως 

χρόνου ανεργίας. Και σε ειδικές περιπτωσεις να αποφασίζει εξαιρετικά το ΣΔ, που εν δυναµει, µπορεί να είναι και 

συνολική απαλλαγή. Εκτίµησε ότι αυτή θα µπορούσε να είναι µια µέση λύση.  

Ακολούθησε ο Αντιπρόεδρος, κ. Δηµήτριος Κρήτας, ο οποίος ανέφερε πως όσον αφορά τουλάχιστον το 

δωρεάν, αυτό θα ήταν καλό να λειτουργεί κατά περίπτωση κατά τη κρίση του ΣΔ και όχι να αναφέρεται στην 

τιµολογιακή πολιτική. Όπως ανέφερε, κάνεις από τα Διοικητικά Στελέχη θέλει ή θα δεχόταν να στερήσει χρήµατα 

που έχει κάποιος ανάγκη, όµως επίσης, ότι δεν πρέπει να αναφέρεται και άλλωστε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. 

Επίσης, τόνισε ότι στους ανεργους δε συµπεριλαµβάνονται οι προπτυχιακοί φοιτητές (εκτός πολύ ειδικής περίπτωσης 

που όπως τονίστηκε κατά περίπτωση δύναται να αποφασίσει το ΣΔ).  

Ο Πρόεδρος τόνισε πως συνυπολογίζεται η πρόταση του Γενικού.  

Ο Γενικός ανέφερε, ύστερα από διαβουλεύσεις που συντονίστηκαν από τον Πρόεδρο, πως εκ της συζήτησης 

προκύπτει ότι οι εκπτωτική κοινωνική πολιτική διαµορφώνεται ως εξής: 25% για ανέργους, 40% πέραν του ενός 

έτους ανεργίας, 50% πέραν των δύο ετών, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις απαλλαγή έπειτα από απόφαση του Σ.Δ. 

και πως πρέπει να ψηφίσουν επ’αυτών.  

Υπερψηφίζοντας ο Πρόεδρος, τόνισε πως πρόκειται για ρεαλιστική προσέγγιση και κάλεσε όλα τα Μέλη να 

ψηφίσουν.  
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Οι Σύµβουλοι και τα Στελέχη προχώρησαν στην άµεση υπερψήφιση της πρότασης οµόφωνα και παµψηφεί. 

Ως εκ τούτου η τιµολογιακή πολιτική του Οργανισµού διαµορφώνεται ως εξής: 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Ιδρυτικά Μέλη – 30 € 

Τακτικά Μελή – 25 € 

Νεανικά Μέλη – 20 € 

Δόκιµα Μελή – 15 € 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Κάθε Ιδιότητας – 10 € 

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Άνεργοι – 25% 

Μακροχρόνια Άνεργοι – άνω του ενός έτους 40% Μακροχρόνια Άνεργοι – άνω των δύο ετών 50% 

Πολύτεκνοι – 25% 

Τέκνα αυτών – 25% 

ΑΜΕΑ – 50%  

 

Το Συµβούλιο Διοίκησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να εξετάζει έως και την απαλαγή µέλους από την 

υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδροµής. 

Όλες οι συνδροµές και οι εγγραφές θα καταβάλλονται στη Τράπεζα εκτός σοβαρής αδυναµίας του οφειλέτη. 

 

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 Ε.Ο.Π.Ε. 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΙΟΥ 

 


