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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 7/2015 Σ.Δ. Ε.Ο.Π.Ε. της 16
ης

.11.2015 

*!*!*!*!*!*!*!*!*!!

)

Στην Αθήνα σήµερα, την 16
η
 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 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:  

“Έγκριση Δοκίµων 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 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, προχωρά στην έγκριση Δοκίµων Μελών. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρα 5 & 6 κεφ. Β΄ και το άρθρο 19 κεφ. Γ ΄του Καταστατικού του ΕΟΠΕ, ο Αντιπρόεδρος του 

Συµβουλίου Διοίκησης, κ. Δηµήτριος Κρήτας πρότεινε στο Σ.Δ. να εγκρίνει τις αιτήσεις υποψήφιων µελών ως δοκίµων.  

 

Χαρακτηριστικά ανέφερε:  

 

“Λόγω έκτακτης και ιδιάζουσας περίπτωσης που έγκειται στη σύσταση Αντιπροσωπείας του Οργανισµού στην Ρόδο, µετά 

από συνεννόηση µε τον Πρόεδρο,  κ. Σιδηρόπουλο, σας επισυνάπτονται τα ονόµατα των υποψηφίων για τις θέσεις Δόκιµων 

Μελών, προς έγκριση. 

 

Υποψήφιο Δόκιµο Μέλος και εγκεκριµένο από τον Πρόεδρο για να λάβει την θέση του Ειδικού Γραµµατέα/Συντονιστή της 

Αντιπροσωπείας και το οποίο βρίσκεται σε απευθείας συνεννόηση µε τον υποφαινόµενο για τη σύσταση αντιπροσωπείας: 

-Φώτης Κατσιγιάννης του Ευαγγέλου 

 

Υποψήφια Δόκιµα Μέλη: 

-Παπαϊωσήφ Ανδρέας του Παύλου 

-Χαλίφα Ιωσήφ του Μωχάµετ  

-Κούρτελης Κωνσταντίνος του Φιλίππου 

-Παναγιώτης Ιορδανίδης του Γεωργίου 

-Χαρίτων Ζαχαριουδάκης του Νεκταρίου 

-Σπυρέλη Μαρία του Γεωργίου 

-Γεώργιος Κυριάκος Φράγκος του Παντελεήµονος 

-Άγγελος Αλαφογιάννης του Κωνσταντίνου 

-Βορροπούλου Αγγελική του Αποστόλου 

-Γενιτσαρίδης Βασίλειος του Νικολάου 

 

Εκ µέρους του Προέδρου, παρακαλώ προς έγκριση της ένταξης των Δόκιµων Μελών, καθώς και έκφρασης τυχόν 

επιφύλαξης, εάν τυχόν γνωρίζετε προσωπικά κάποιον από τα παραπάνω υποψήφια µέλη. Οι αιτήσεις εγγραφών θα 

παραδοθούν στην Γραµµατεία” 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

Το Συµβούλιο Διοίκησης οµόφωνα ενέκρινε όλες τις υποψηφιότητες και προσέφερε την ιδιότητα του Δοκίµου Μέλους 

στους αιτούντες πολίτες. 

!

!
Παρατείθεται κείµενο του Καταστατικού (άρθρα 5 κεφ. Β’) 

 

“Οι συµµετέχοντες πολίτες στο Σωµατείο διακρίνονται σε δύο (2) βασικές κατηγορίες. Σε αυτούς που έχουν την ιδιότητα 

µέλους και σε αυτούς που έχουν την ιδιότητα του αρωγού µέλους, δηλαδή του υποψήφιου µέλους. Ειδικότερα, τα µέλη 

διακρίνονται σε α) ιδρυτικά µέλη και β) σε τακτικά µέλη. Τα αρωγά µέλη διακρίνονται σε α) δόκιµα µέλη και β) σε νεανικά 

µέλη. Ανεξάρτητες κατηγορίες αποτελούν τα Επίτιµα µέλη, τα Συνδεδεµένα Μέλη, τα Αριστίνδην Μέλη και οι Φίλοι του 

Οργανισµού.  

Δόκιµα: Δόκιµα µέλη µπορούν να είναι πτυχιούχοι ή επί πτυχίω Πολιτικοί Επιστήµονες ή επιστήµονες άλλων σχολών 

συναφών µε την Πολιτική Επιστήµη ή φοιτητές των επιστηµών αυτών, εφόσον έχουν ζητήσει γραπτώς την ένταξή τους στο 

Σωµατείο µε ειδική αίτηση προς αυτό και οι οποίοι παραµένουν µε αυτήν την ιδιότητα από έξι µήνες έως δύο (2) έτη, µε 

µέσο χρόνο ενδεικτικά το ένα (1) έτος, ώστε να κριθούν για την απόκτηση της ιδιότητας του τακτικού µέλους ή νεανικού 

µέλους, εάν οι ίδιοι το επιθυµούν.” 
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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 

ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 


