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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 35/2016 Σ.Δ. Ε.Ο.Π.Ε. της 15
ης

.09.2016 

*	*	*	*	*	*	*	*	*		

	

Στην Αθήνα Αττικής σήµερα, την 15
η
 Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 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:  

“Οικονοµικά θέµατα - Ινστιτούτα” 

 

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, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 

 

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: 

 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού κάλεσε τα µέλη του Σ.Δ. να υπερψηφίσουν την παρακάτω πρόταση και 

ανέφερε χαρακτηριστικά: “Αγαπητοί Συνάδελφοι σας καλώ να λάβουµε την παρακάτω απόφαση, ύστερα από εισήγηση 

του Γ.Γ., κ. Τασιόπουλου και δική µου σύµφωνη γνώµη. Μάλιστα την παρούσα συζήτηση την ενεργοποιώ και ύστερα από 

παρόµοιες εισηγήσεις παλαιών και εν ενέργεια διοικητικών στελεχών του Οργανισµού και πάντα σε πλήρη εναρµόνιση µε 

το Καταστατικό. 

Ο ΕΟΠΕ σύµφωνα µε το καταστατικό του (άρθρα 3 & 11), δύναται να λαµβάνει δωρεές και χορηγίες για την 

εκπλήρωση των σκοπών του. Για την υποστήριξη του έργου των τεσσάρων αυτοδιοίκητων επιστηµονικών Ινστιτούτων 

(σύσταση µε τις αποφάσεις: 26, 27, 28 & 29 Σ.Δ.), το Σ.Δ. αποφασίζει ότι κάθε δωρεά ή χορηγία που θα λάβει για την 

ενίσχυση των Ινστιτούτων, µέρος η το σύνολο αυτού και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, θα κατευθύνεται προς την 

πληρωµή του ερευνητικού προσωπικού (Μέλη ή µη) του κάθε Ινστιτούτου έπειτα από απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης 

του ΕΟΠΕ και έγκριση του Κεντρικού Ταµείου και πάντα µε βάση την παραγωγή ερευνητικού έργου, ανά συµµετέχοντα 

συγγραφικής οµάδας έρευνας, έπειτα από τη δεσµευτική εισήγηση του εκάστοτε Διευθυντή”.  

Ο Γενικός Γραµµατέας τόνισε: “Η θέσπιση των Ινστιτούτων, είναι µια ισχυρή κίνηση ώστε να προσέλθουν 

έσοδα ώστε να ενισχυθεί το ερευνητικό σκέλος των δραστηριοτήτων του Οργανισµού”. 

 

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη να υπερψηφίσουν την ως άνω διατυπωµένη πρόταση. Η πρόταση 

υπερψηφίστηκε οµόφωνα. 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  


