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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 7/2016 Σ.Δ. Ε.Ο.Π.Ε. της 23
ης

.02.2016 

*	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  *	  	  

	  

Στην Αθήνα Αττικής σήµερα, την 23
η
 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20.15 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:  

“Ανακήρυξη Επίτιµου Μέλους” 

 

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. 

	  



BDD-7.1/2016 
	  

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

	  

2	  

	  

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 4, 24 και 26 του Καταστατικού την ανακήρυξη 

του Καθηγητή, κυρίου Αθανάσιου Βοζίκη σε Επίτιµο Μέλος του Ε.Ο.Π.Ε., ύστερα από πρόταση του Προέδρου 

Ε.Ο.Π.Ε., κ. Συµεών Σιδηρόπουλου, της Γενικής Διευθύντριας, κας Βασιλικής Τσάµη, του Γενικού Γραµµατέα, κ. 

Σταύρου Τασιόπουλου, του Ειδικού Γραµµατέα, κ. Θεόδωρου Φίλιππου Σωτηρόπουλου, Προέδρου του Νεανικού 

Τµήµατος (Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.), κ. Ευάγγελου Σπανού, και των αν. Επικεφαλής τηε Επιστηµονικής Διεύθυνσης κ.κ. 

Δηµήτριο Αντώνογλου και Παρασκευής Κουφοπούλου. 

 

Η διαδικασία ανακήρυξης ως προτάθηκε και αποφασίστηκε: 

 

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ – κ. Αθανάσιος Βοζίκης 

 

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ως ανέφερε ο Πρόεδρος κ. Σιδηρόπουλος: “Σύµφωνα µε το αρθ. 5 παρ. ε του ΚΕΦ. Β' του Καταστατικού σας καλώ να 

υπερψηφίσετε την ανακήρυξη του Καθηγητή, κυρίου Αθανάσιου Βοζίκη σε Επίτιµο Μέλος του ΕΟΠΕ. Τα προτείνοντα 

µέλη που προβλέπει το Καταστατικό είναι οι κύριοι, Συµεών Σιδηρόπουλος, Βασιλική Τσάµη, Σταύρος Τασιόπουλος, 

Θεόδωρος Φίλιππος Σωτηρόπουλος, Ευάγγελος Σπανός, Δηµήτριος Αντώνογλου και Παρασκευή Κουφοπούλου. Η 

πρόταση κατατείθεται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας µε το υποψήφιο επίτιµο µέλος στην οποία ο κ. Βοζίκης ανέφερε 

πως αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για τον ίδιο η επικείµενη πρόταση. Μελετήθηκε διεξοδικά το βιογραφικό του Καθηγητή. 

 

Τµήµα Βιογραφικού Καθηγητή, κου Αθανάσιου Βοζίκη 

 
Ο Αθανάσιος Βοζίκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, µε 

ειδίκευση στα Οικονοµικά της Υγείας και τα Πληροφοριακά Συστήµατα. 

 

Διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς στα Οικονοµικά της Υγείας και τα Πληροφοριακά Συστήµατα, κάτοχος 

Μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) του Πανεπιστηµίου Αθηνών στην Πληροφορική της Υγείας (HealthInformatics) και 

πτυχιούχος του Τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστηµίου. 

 

Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πρώην µέλος του Εθνικού Συµβουλίου Δηµόσιας 

Υγείας και έχει συµµετάσχει σε επιτροπές ως εµπειρογνώµονας ανασχεδιασµού διαδικασιών, επιχειρησιακού και 

στρατηγικού σχεδιασµού και ανάπτυξης συστηµάτων του τοµέα υγείας, δηµόσιων οργανισµών και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. Έχει επίσης διατελέσει µέλος ερευνητικών οµάδων σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εγχώρια projects και µέλος 

επιτροπών υλοποίησης και αξιολόγησης έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

 

Έχει διδάξει µαθήµατα σε προπτυχιακό και σε µεταπτυχιακό επίπεδο και έχει δηµοσιεύσει µεγάλο αριθµό ερευνητικών 

εργασιών και µονογραφιών σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.  

 

Εγκρίθηκε οµόφωνα η πρόταση και ο κύριος Αθανάσιος Βοζίκης ανακηρύσσεται Επίτιµο Μέλος.  

 

Παρατείθεται κείµενο του Καταστατικού (άρθρο 5, κεφ. Β) 

“Επίτιµα Μέλη: Επίτιµα µέλη µπορεί να είναι οιοιδήποτε, ικανοί προς δικαιοπραξία, ανεξάρτητα από το αν εµπίπτουν στις 

προϋποθέσεις εγγραφής, αρκεί να έχουν ειδική και διακεκριµένη επιστηµονική ή κοινωνική προσφορά όσον αφορά στους 

σκοπούς του Σωµατείου. Για την ανακήρυξη µέλους ως επίτιµου απαιτείται απόφαση του Συµβουλίου Διοίκησης κατόπιν 

προτάσεως τριών µελών”  
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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 

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ  


