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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 13/2016 Σ.Δ. Ε.Ο.Π.Ε. της 20
ης

.03.2016 

*	*	*	*	*	*	*	*	*		

	

Στο Δήµο Αθηναίων Αττικής σήµερα, την 20
η
 Μαρτίου 2016, ηµέρα Κυριακή και ώρα 15.00 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 υλοποίησης δράσης Ε.Ο.Π.Ε. σε συνεργασία µε άλλους Οργανισµούς” 

 

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 συστηµατική προώθηση των σκοπών του Σωµατείου.  

β) οµόφωνα και παµψηφεί αποφάσισε σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 2, 3, 24 και 34γ. του Καταστατικού την 

υλοποίση στοχευµένης δράσης (πρόγραµµα – παρέµβαση) για τους άστεγους συµπολίτες µας και το προσφυγικό 

(Πρόγραµµα το οποίο έχει προταθεί από τον Αντώνη Γκούρλια, Ειδικό Γραµµατέα - Συντονιστή Αθηνών). 

 

Ο Πρόεδρος του Οργανισµού παρέθεσε το κείµενο όπως το επιµελήθηκε ο κ. Γκούρλιας. 

"Βιώνουµε µία από τις µεγαλύτερες µετακινήσεις λαών στην ανθρώπινη ιστορία, και την πρώτη µεγαλύτερη 

µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Η µικρή σε γεωγραφικό πλάτος και µήκος Ελλάδα καλείται να λύσει το πλέον 

Παγκόσµιας διάστασης πρόβληµα. Δεν είναι στιγµή απόδοσης ευθυνών εντός ή εκτός συνόρων. 

Από τις τελευταίες στατιστικές της Υπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ ενηµερωνόµαστε για τα τραγικά γεγονότα. 

Αξίζει να αναφερθεί πως περισσότεροι από 34.000 πρόσφυγες παραµένουν εγκλωβισµένοι και διάσπαρτοι εντός της 

ελληνικής επικράτειας, µεταξύ Ειδοµένης, Λέσβου, Αθήνας,Κω, Ρόδου, Λέρου, Σάµου, Χίου, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, 

και Ορεστιάδας, ενώ για το δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου περισσότεροι από 130.000 πέρασαν στη χώρα, εκ των 

οποίων περί το 50% Σύριοι πρόσφυγες και το υπόλοιπο µεταξύ Αφγανών, Ιρανών, Ιρακινών, Μαροκινών, και 

Πακιστανών. 

Βέβαια κανένα νόηµα δεν έχει να οµιλούµε για αφηρηµένους αριθµούς. Το πρόβληµα βρίσκεται εκεί έξω, στους 

εκατοντάδες δεκάδες νεκρούς και αγνοούµενους, στα ασυνόδευτα παιδιά που βρίσκονται εντελώς µονά τους στο έλεος 

του Θεού και στις απίστευτες εικόνες που όλοι αντικρίζουµε στους δέκτες µας. 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Πολιτικών Επιστηµόνων και τα µέλη του, αρχικώς ως ανεξάρτητο και ελεύθερο 

σωµατείο, που δραστηριοποιείται και εδράζεται στην ελληνική επικράτεια, αναγνωρίζει και διακηρύσσει τη παγκόσµια 

διάσταση του Προσφυγικού προβλήµατος και της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα µας (και µέσω σχετικής 

αρθρογραφίας - πέραν της συµµετοχής του σε διεθνείς διαβουλεύσεις). 

Αναγνωρίζει την αδυναµία των ελληνικών υπηρεσιών και αρχων, λόγω του µεγέθους του προβλήµατος, να το 

αντιµετωπίσουν. Συνεχίζει να καταγγέλλει τη λαθραία µετακίνηση και τη φανερή λειτουργία των λαθρεµπόρων και 

διακινητών. Ακόµη, επισηµαίνει πως µε επίσηµες και ανεπίσηµες δηλώσεις αρχών και ιθυνόντων, που δεν 

αντιµετωπίζουν µε ψυχραιµία το ζήτηµα, προκαλούν σύγχυση που ως αποτέλεσµα έχει την άνοδο ακραίων 

συµπεριφορών και ρητορικής µίσους έναντι προσφύγων, ανθρώπων δηλαδή που έχουν µόνον σκοπό την επιβίωση τους. 

Τέλος, επισηµαίνει την απαράδεκτη στάση ευρωπαϊκών χωρών είτε κρατών - µελών της Ευρωπαΐκής Ενωσης 

είτε όχι κλείνοντας τα σύνορά τους, µια πρωτοφανής στάση στα ιστορικά δεδοµένα της Ενωσης, καθώς και την 

αδιάλειπτη καταπάτηση ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. 

Για τους ανωτέρω λόγους ο οργανισµός και τα µέλη του νιώθουν την υποχρέωση και επιθυµούν να παρέχουν 

ανθρωπιστική βοήθεια µε κατεύθυνση τις πληγείσες περιοχές και την αναζήτηση συνεργασιών µε φορείς και άλλους 

οργανισµούς µε τον ίδιο σκοπό. Είναι πρόθυµος στην ανάληψη κάθε διαχείρισης συναφών εργασιών επίλυσης του 

προβλήµατος. Επιπροσθέτως, ζητά την άµεση σύλληψη και τιµωρία διακινητών και λαθρεµπόρων αλλά και των 

φαινοµένων µαυραγοριτισµού και αισχροκέρδειας. Τέλος, συµπαρατάσσεται και επιθυµεί να συµµετέχει σε ένα κοινό 

πρόγραµµα επίλυσης εαν και εφόσον τεθεί σε ανοικτό διάλογο από την Κυβέρνηση." 

 

Αντώνης Γκούρλιας 

Ειδικός Γραµµατέας – Συντονιστής Αθηνών 

 

Από τον Οργανισµό θα συσταθεί ειδική οµάδα δράσης - επιτροπή για την εκτέλεση του παραπάνω 

προγράµµατος µε την υπερψήφιση της ως άνω δράσης. 

 

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη του Συµβουλίου Διοίκησης να ψηφίσουν Υπέρ ή Κατά για την ως άνω 

δράση. Τα Μέλη προχώρησαν σε ψηφορία και οµόφωνα και παµψηφεί αποφάσισαν την υλοποίησή της.  
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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 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΚΥΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΝΕΠΕ 

 


