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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 1/2016 Σ.Δ. Ε.Ο.Π.Ε. της 24
ης

.01.2016 

*	*	*	*	*	*	*	*	*		

	

Στην Αθήνα Αττικής σήµερα, την 24
η
 Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Κυριακή και ώρα 14.00 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, σε ανοιχτή 

συνεδρίαση, για να συζητήσει και να λάβει σχετική απόφαση επί του κατωτέρω θέµατος της ηµερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

“Έκδοση Ψηφίσµατος Ε.Ο.Π.Ε. για το Ασφαλιστικό” 

 

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 

 

Παραστάθηκαν επίσης οι κ.κ. Ευάγγελος Σπανός, Μαρία Μαλαφή, Ζωή Μαντζούρη, Θεόδωρος Φούσκας, 

Ευαγγελία Αµπελιώτη, Νικόλαος Μπαρµπαγιάννης, Βασιλική Τσάµη, Αθανάσιος Βενιτσανόπουλος και Μαρία 

Αγγελή. 
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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. 

	

	

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, µέσω συντονισµένων κινήσεων της 

Διοίκησης του Οργανισµού. 

β) συζήτησε σύµφωνα µε τα άρθρα 2, 3 και 19 του Καταστατικού περί της έκδοσης ψηφίσµατος για το 

ασφαλιστικό ζήτηµα της Χώρας:  

 

Κατά την συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Ε. κ. Σιδηρόπουλος κάλεσε τα παρόντα Μέλη του Σ.Δ. να 

υπερψηφίσουν ή να κατάψηφίσουν την πρόταση την πρόταση των µελών του Νοµικού Συµβουλίου µας, την οποία 

επιµελήθηκαν ακολούθως η κα. Αγγελή Μαρία, Επικεφαλής Νοµικού Συµβουλίου και Αν. Γενική Δντρια και ο 

υποφαινόµενος. Κάλεσε επίσης τα υπόλοιπα παρόντα Μέλη να σχολιάσουν την πρόταση. Ο κ. Σιδηρόπουλος τόνισε 

πως αρχικά ως Πρόεδρος έλαβε ολοκληρωµένη πρόταση από τον κ. Πιτένη Γιάννη, Τοµεάρχη Βορείου Ελλάδας 

Ε.Ο.Π.Ε., από την οποία αξιοποιήθηκαν σκέψεις, από τους συγγραφείς του κειµένου.  

 

Το κείµενο ως έχει: 

Αθήνα, 22/01/2016 

Ψήφισµα 

Τις παρούσες ηµέρες η Πατρίδα µας ζεί στο ρυθµό των κινητοποιήσεων πλήθους πολιτών, οι οποίοι, µε 

διάφορους τρόπους, διαµαρτύρονται για το προς κατάθεση στη Βουλή νοµοσχέδιο περί του «ασφαλιστικού» ζητήµατος. 

Η πάνδηµη αυτή διαµαρτυρία είναι προφανές πως πηγάζει από το γεγονός ότι οι πολίτες νιώθουν να θίγονται 

κατοχυρωµένα και προστατευόµενα δικαιώµατά τους από τις προς ψήφιση ρυθµίσεις. 

Ο Οργανισµός µας, ως εκ της συγκρότησής του, από επιστήµονες, αλλά και του σκοπού του, ο οποίος εκτός των 

άλλων είναι η παραφυλακή της συνταγµατικής νοµιµότητας, είναι προφανές ότι δεν µπορεί να µείνει αµέτοχος κι απαθής 

µπρος σ’ αυτές τις εξελίξεις, αλλά οφείλει να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση: 

Οφείλει κανείς να παρατηρήσει εξ’ αρχής ότι το «ασφαλιστικό» είναι ένα ζήτηµα που ταλανίζει το δηµόσιο βίο 

και σειρά κυβερνήσεων, όλων των αποχρώσεων και συνθέσεων- επί µακρότατο χρονικό διάστηµα, δίχως ωστόσο να 

έχει καταστεί δυνατή η επίτευξη βιώσιµης λύσης, κατά την οµολογία όλων των εµπλεκόµενων διαχρονικά στα 

κυβερνητικά πράγµατα. Το γεγονός αυτό από µόνο του σηµατοδοτεί πρωτοφανή για ευνοµούµενη χώρα αδιαφορία και 

αδράνεια για την επίλυση του προβλήµατος. 

Δεύτερη παρατήρηση, αναγκαία από τον Οργανισµό µας και τα µέλη του, δηλαδή, Πολιτικούς και Νοµικούς 

κατά κύριο λόγο επιστήµονες, είναι το παράδοξο επίσης, για ευνοµούµενη χώρα, γεγονός του ότι δεν έχουν παραδοθεί 

στη δηµοσιότητα κρίσιµα για το ζήτηµα στοιχεία, τα οποία θα βοηθούσαν τον κάθε γνώστη των πραγµάτων να εξάγει 
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ασφαλές συµπέρασµα για το µέγεθος και είδος του προβλήµατος: διαχρονικά οι κυβερνώντες τηρούν σε µερική αφάνεια 

τις αναλογιστικές µελέτες, δηλαδή, εκείνο το εργαλείο που απαιτείται για να κατανοηθεί και προσεγγισθεί το πρόβληµα 

του ασφαλιστικού ζητήµατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εκφράζονται πλήθη απόψεων, η κάθε επαγγελµατική οµάδα 

και οι τάξεις εντός αυτής να προσεγγίζουν διαφορετικά το πρόβληµα και να καταλήγουµε τελικά σε όχι δηµοκρατικές 

απλουστεύσεις και συνθηµατολογία του είδους «κόκκινη γραµµή», «να πληρώσουν αυτοί ή εκείνοι» κλπ., πράγµατα που 

όµως, ούτε το πρόβληµα λύνουν, αλλά ούτε και βοηθούν παντοιοτρόπως στη λύση του. 

Παρότι, στην πλευρά µας και σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν έχει καταληφθεί ουσιαστική δυνατότητα να 

εισφέρουµε γνώση και άποψη επί των ειδικότερων ζητηµάτων του «ασφαλιστικού» δεν µπορούµε να µην 

παρατηρήσουµε ότι: 

- Το επωµιζόµενο από τους ελεύθερους επαγγελµατίες – αυτοαπασχολούµενους, µεγάλο µέρος των οποίων 

αποτελεί το επιστηµονικό προσωπικό της χώρας, βάρος, είναι όχι µόνο δυσανάλογο, αλλά και αντισυνταγµατικό, 

δοθέντος ότι η εκ των προτέρων υποχρέωση καταβολής ποσοστού ανώτερου του 80% του µικτού εισοδήµατος συνιστά 

κατ’ ουσίαν δήµευση της περιουσίας και απαλλοτρίωσή της, γεγονός απαράδεκτο για δηµοκρατική χώρα, προσιδιάζει δε 

περισσότερο σε συστήµατα λιγότερο δηµοκρατικά, στα οποία η ατοµική εργασία ασκείται όχι προς όφελος του ατόµου, 

αλλά προς όφελος κάποιου οµιχλώδους κι απροσδιόριστου «συστήµατος». 

- Η υπερφορολόγηση, µε τη µορφή φορολογίας και εισφορών, οδηγεί αναγκαστικά στην απαγόρευση άσκησης 

ατοµικού επαγγέλµατος, όταν ο επαγγελµατίας δεν καταφέρνει να πετύχει τόσο υψηλό µικτό εισόδηµα (τζίρο) ώστε το 

εναποµένον µετά τη φορολόγησή του εισόδηµα να επαρκεί για την αξιοπρεπή διαβίωσή του. Αυτό, συνιστά στην 

πραγµατικότητα, απαγόρευση άσκησης ατοµικού επαγγέλµατος ή µ’ άλλα λόγια η άσκηση αυτή είναι επιτρεπτή µόνο αν 

κάποιος πετυχαίνει ένα όριο εισοδήµατος γεγονός όµως, που σε συνδυασµό µε την πλήρη έλλειψη οποιασδήποτε 

αξιοκρατικής αξιολόγησης, οδηγεί σε βάναυσο ακρωτηριασµό του σώµατος των αυτοαπασχολούµενων και κυρίως των 

επιστηµόνων. 

- Οι επιστήµονες, δηλαδή, άνθρωποι που µε κόπο πέτυχαν να κατακτήσουν ένα ανώτερο επίπεδο γνώσης ως εκ 

του προορισµού τους είναι «αναγκασµένοι» να συµβάλλουν στην πρόοδο, τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της 

κοινωνίας, συνιστούν δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, κοινωνικό κεφάλαιο για το κράτος κι ως τέτοιοι θα έπρεπε να 

αντιµετωπίζονται. Θα έπρεπε µ’ άλλα λόγια να καταβάλει το κράτος, δηλαδή, η κάθε κυβέρνηση, προσπάθεια να 

βοηθήσει παντοιοτρόπως την έρευνα και εξέλιξη στην οποία οι επιστήµονες είναι αυτοί που θα συµβάλλουν κι όχι να 

διώκεται ο εξοβελισµός κι η εξαφάνισή τους από τον παραγωγικό χάρτη της χώρας, προς όφελος συµφερόντων τα 

οποία, αν έτσι συνεχίσουν τα πράγµατα, θα πετύχουν να συγκεντρώσουν σε λίγα χέρια το σύνολο της επαγγελµατικής 

ύλης των αυτοαπασχολούµενων επιστηµόνων. 

Μ’ αυτές τις σκέψεις ζητάµε να πρυτανεύσει η δηµοκρατική ευαισθησία: να δοθούν στην δηµοσιότητα τα 

κρίσιµα στοιχεία του όλου ζητήµατος, να διοργανωθεί ανοιχτή διαβούλευση για το ζήτηµα, να καθορισθούν 

δηµοκρατικά και δίκαια οι στόχοι και να επιλεγεί λύση µακροχρόνια, σταθερή και βιώσιµη συνυπολογίζοντας τόσο τη 

διεθνή θέση και τις υποχρεώσεις της Χώρας όσο και την ευηµερία του Λαού της. 

 

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

ψήφισµα. Τα Μέλη προχώρησαν σε ψηφορία και οµόφωνα και παµψηφεί αποφάσισαν την έγκριση του παραπάνω 

κειµένου και την έκδοσή του. Επίσης καταγράφηκαν θετικά σχόλια από τα παρόντα µη διοικητικά Μέλη. Όπως 

τονίστηκε το ως άνω κείµενο πριν την επίσηµη έκδοσή του θα τεθεί σε διαβούλευση στο Σώµα των Μελών του 

Οργανισµού.   
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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 Ε.Ο.Π.Ε. 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΝΕΠΕ 

 


