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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 20/2016 Σ.Δ. Ε.Ο.Π.Ε. της 17
ης

.05.2016 

*	*	*	*	*	*	*	*	*		

	

Στην Αθήνα σήµερα, την 17
η
 Μαΐου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 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:  

“Απόφαση ανακήρυξης του Προέδρου, κ. Συµεών Σιδηρόπουλου, ως Αριστίνδην Μέλους, ανώτατος τιµητικός τίλτος 

Μέλους, για την έως σήµερα προσφορά του στον Οργανισµό” 

 

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. 

 

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, οµόφωνα και παµψηφεί αποφάσισε σύµφωνα µε τα άρθρα 24, 26 και το άρθρο 5 του 

Καταστατικού την ανακήρυξη του Προέδρου, κ. Συµεών Σιδηρόπουλου, ως Αριστίνδην Μέλους, ανώτατος τιµητικός 

τίλτος Μέλους, για την έως σήµερα προσφορά του στον Οργανισµό. Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε µε 

πρωτοβουλία του Ειδικού Γραµµατέα και µε τις προτάσεις των Αναπληρώτριας Προέδρου και Γενικού Γραµµατέα 

του Ε.Ο.Π.Ε. 

 

Ο Ειδικός Γραµµατέας του Σ.Δ., κ. Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος ανέφερε: “Πιστεύω ότι έχει φτάσει η 

στιγµή, 8 χρόνια µετά την ίδρυση του Οργανισµού, να αναγνωρίσουµε τη συνεισφορά και τη διαρκή προσπάθεια του 

Ιδρυτή και Προέδρου του ΔΣ, κ. Συµεών Σιδηρόπουλου και να του αποδώσουµε την υψηλότερη διάκριση που µπορεί να 

αποδοθεί σε ενεργό µέλος, την ιδιότητα του Αριστίνδην Μέλους. 

Καλώ, ώστε να τηρηθεί το γράµµα του καταστατικού, την Αναπληρώτρια πρόεδρο κα Μαρία Γαβριέλλα 

Αναγνωστοπούλυου ή τον Γενικό Γραµµατέα κ. Σταύρο Τασιόπουλο να συνυπογράψουν την πρόταση ώστε να 

προχωρήσει για ψηφοφορία.” 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Ε. απάντησε:“Φίλιππε µε τιµάς µε την πράξη σου αυτή, όποια και αν είναι η απόφαση. 

Έχω δώσει και συνεχίζω να δίνω όλο µου το "είναι" στο Οργανισµό που οραµατίστηκα και µου κάνατε την τιµή να 

συνυπογράψετε την ιδρυτική πράξη. Μεταξύ των οποίων και ο Χάρης Δεληµαργάς, ο Αριστείδης Γιαννόπουλος και 

η  Νικολίτσα Πολυζωγοπούλου το 2008. Τώρα ο Οργανισµός µε απλά λόγια αρχίζει να θερίζει του καρπούς των σπόρων 

που ρίζωσαν από τότε και από την συνέχεια της ιστορίας του. Ακόµα και σηµερα που οι υποχρεώσεις ειναι πολύ 

διαφορετικές από τότε, ο χρόνος πολύ περιορισµένος και οι απαιτήσεις τεράστιες προσπαθώ και πιστεύω το καταφέρνω 

να αποδίδω πάνω από το µέτρο των δυνατοτήτων µου στον Οργανισµό και του οποίου όλοι εσείς που διοικείται τώρα 

αποτελείτε το παρόν και µαζί χτίζουµε το µέλλον του. Για έναν οργανισµό που σύντοµα θα έχει επαγγελµατικές δοµές και 

αξιόλογες υποδοµές. Ευχαριστώ και πάλι τον Ειδικό Γραµµατέα από καρδιάς για την πρόταση και όσους αγκαλιάζουν 

αυτή την προσπάθεια. Τιµή µου!” 

Το αναπληρωµατικό Μέλος του Σ.Δ., κα Νικολίτσα Πολυζωγοπούλου σηµείωσε: “Δική µας τιµή Πρόεδρε 

που βρεθήκαµε συνοδοιπόροι στο όραµά σου!” 

Η Ανπληρώτρια Πρόεδρος, κα Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου τόνισε: “Φυσικά την υποστηριζω αυτη 

την πρόταση. Ο Πρόεδρος εχει αφιερώσει χρόνο, πόρους και την ψυχή του για αυτό τον Οργανισµό και τον έχει φέρει 

µαζί µε τους συνεργατες του στο πιο δυναµικό του σηµείο. Σε ευχαριστούµε για όλα και συνεχίζουµε δίπλα σου” 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Ε. απάντησε στην κα. Αναγνωστοπούλου πως τον έχει τιµήσει επανειληµµένως και 

τον ίδιο και τον Οργανισµό και την ευχαρλιστησε γι’αυτό. 

Ο Ειδικός Γραµµατέας σηµείωσε πως από τη στιγµή που υπάρχει και η υποστήριξη της Αναπληρωτριας 

Προέδρου µπορεί το σώµα να προχωρήσει σε ψηφοφορία. Κάλεσε λοιπόν τα Μέλη να υπερψηφίσουν ή να 

καταψηφίσουν.  

Οι Σύµβουλοι προχώρησαν στην άµεση υπερψήφιση της πρότασης οµόφωνα και παµψηφεί, µε τον Γενικό 

Γραµµατέα να σηµειώνει ότι συνυπογράφει την πρόταση. Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Ε., κ. Συµεών 

Σιδηρόπουλος, ανακηρύσσεται Αριστίνδην Μέλος του Ε.Ο.Π.Ε.. 

 

 



BDD-20.1/2016 
	

	www.hapsc.org,	www.haypsc.org,	e-mail:	info@hapsc.org	

	

3	

 

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 Ε.Ο.Π.Ε. 

 


