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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 6/2015 Σ.Δ. Ε.Ο.Π.Ε. της 11
ης

.10.2015 

*	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  	  

	  

Στην Αθήνα σήµερα, την 11
η
 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Κυριακή και ώρα 17.00 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:  

“Διορισµός Εντεταλµένου Συµβούλου στη Διοικούσα Επιτροπή Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.” 

 

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 εσωτερική οργάνωση που ορίζει το Καταστατικό και 

β) οµόφωνα και παµψηφεί αποφάσισε σύµφωνα µε τα άρθρα 24, 26, 31, 32 και 33 του Καταστατικού το 

διορισµό Εντεταλμένου	  Συμβούλου	  στη	  Διοικούσα	  Επιτροπή	  Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε., ύστερα από πρόταση του Προέδρου, κ. 

Συµεών Σιδηρόπουλου.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 1, κεφ. Γ του Καταστατικού του ΕΟΠΕ, προτάθηκε και ψηφίστηκε οµόφωνα 

ως Εντεταλµένο Μέλος της Δ.Ε. ΕΟΝΕΠΕ εκ του Συµβουλίου Διοίκησης o Ειδικός Γραµµατέας του Συµβουλίου 

Διοίκησης και Ιδρυτικό Μέλος, κ. Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος. 

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΟΝΕΠΕ ΕΚ ΤΟΥ Σ.Δ. ΕΟΠΕ 

 

κ. Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος 

	  
Παρατείθεται κείµενο του Καταστατικού (άρθρα 31, 32 & 33 κεφ. Γ’) 

“Τα νεανικά µέλη του Σωµατείου οργανώνονται και λειτουργούν ως η νεολαία του Σωµατείου υπό τον διακριτικό τίτλο 

«Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.», Ελληνικός Οργανισµός Νέων Πολιτικών Επιστηµόνων, ο οποίος παραπέµπει ουσιαστικά στο ιστορικό 

όνοµα Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε., Επιστηµονικός Όµιλος Νέων Πολιτικών Επιστηµόνων της ιδρυτικής πράξης.  

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. αποτελείται από επτά (7) νεανικά µέλη, τα οποία εκλέγονται από την Συνέλευση 

του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. και ένα (1) ιδρυτικό ή τακτικό εντεταλµένο µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, το οποίο ορίζεται απευθείας. 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, έναν Γραµµατέα και δύο µέλη 

που προέρχονται από τα νεανικά, συν το εντεταλµένο µέλος του Συµβουλίου Διοίκησης, το οποίο δεν δύναται να λάβει 

κάποιον από τους διακριτικούς τίτλους. Οι ιδιότητες αυτές δεν µπορούν να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Μαζί µε τα επτά 

(7) µέλη εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη από την Συνέλευση του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε..  

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. διαχειρίζεται τα ζητήµατα που αφορούν τα νεανικά µέλη και µόνο. Η διαχείριση 

των ζητηµάτων αυτών υπόκειται στον έλεγχο του Σ.Δ..  

Ειδικότερα η Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε. έχει τις ακόλουθες ενδεικτικές αρµοδιότητες:  

• Διοικεί σύµφωνα µε τις εξουσίες που του έχουν προσφερθεί από το Συµβούλιο Διοίκησης το σύνολο των νεανικών 

µελών.  

• Ελέγχει την δραστηριότητα των νεανικών µελών. 

• Συστήνει την εγγραφή νέων νεανικών και δόκιµων µελών στο Συµβούλιο Διοίκησης.  

• Καταρτίζει κατάλογο δραστηριοτήτων που αφορούν τα νεανικά µέλη και τον υποβάλει για έγκριση στο Συµβούλιο 

Διοίκησης.  

• Εκτελεί δραστηριότητες που έχουν εγκριθεί από το Συµβούλιο Διοίκησης.  

• Προωθεί ζητήµατα που άπτονται της φοιτητικής κοινότητας.  

• Εκπροσωπεί τη νεανική κοινότητα του Οργανισµού στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, σε όλες τις εξωτερικές της 

σχέσεις και σε περιπτώσεις που το έχει ζητήσει το Συµβούλιο Διοίκησης.”  
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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 


