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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Αρθρον 1ον 
Επωνυμία και Εδρα 

 
Ιδρύθηκε αυτοτελές Σωματείο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικό, με επωνυμία Σώμα Ελληνίδων 
Οδηγών, το οποίο μετονομάζεται σε Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Έδρα του Σωματείου είναι η 
Αθήνα. 
Το Σ.Ε.Ο. είναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών και Κοριτσιών Προσκόπων (WAGGGS). 
 
 

Αρθρον 2ον 
Σκοπός και Μέσα 

 
1. Σκοπός: Σκοπό έχει να συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των 

νέων, κοριτσιών και αγοριών, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους 
πολίτες, φορείς δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου. 

 
2. Μέσα: Ο σκοπός επιτυγχάνεται με σύγχρονα παιδαγωγικά και δημιουργικά προγράμματα που 

βασίζονται στους άξονες: Προσωπική Ανάπτυξη, Κοινωνική Συμμετοχή και Ζωή στη Φύση. 
 
Ειδικός Οργανισμός και Εσωτερικοί Κανονισμοί, που συντάσσονται και τροποποιούνται εκάστοτε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα κανονίζουν κάθε λεπτομέρεια σχετική με την επιδίωξη του ως άνω 
σκοπού. Ο Οργανισμός και οι Εσωτερικοί Κανονισμοί, εφ’ όσον δεν αντιβαίνουν προς το παρόν 
Καταστατικό και τους Νόμους του Κράτους, είναι υποχρεωτικοί για τα μέλη του Σ.Ε.Ο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΜΕΛΗ 

 
Άρθρο 3ο 

Ιδιότητες Σωματείου - Μέλη: Κατηγορίες - Εισδοχή - Δικαιώματα – Παραίτηση 
 
1. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικό με παιδαγωγικό, 
κοινωφελή και πολιτιστικό χαρακτήρα. Τα Μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
διακρίνονται σε τακτικά, λόγω ιδιότητας εντός του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και 
«επί θητεία». 
 
2. Τακτικά Μέλη: Τα τακτικά Μέλη εκλέγονται, μετά από γραπτή πρόταση τριών 
Μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων σε κοινή συνεδρίαση υπό την προεδρία της/του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την εκλογή απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 
του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής 
Υποβολής Υποψηφιοτήτων. Τα εκλεγόμενα Μέλη δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα 10 
ετησίως, εκτός αν δοθή σχετική ειδική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. 
 
Μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού που εκλέγονται μέλη του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της WAGGGS γίνονται αυτοδικαίως τακτικά 
Μέλη της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 
 
 



3. Μέλη λόγω ιδιότητας:  
Τα Μέλη λόγω ιδιότητας εντός του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού είναι οι Έφοροι 
Κλάδου και οι Περιφερειακοί Έφοροι του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, εφόσον δεν 
είναι ήδη τακτικά Μέλη.  
Τα Μέλη λόγω ιδιότητας είναι Μέλη για όσο διάστημα διαρκεί η ιδιότητά τους, 
αποχωρούν δε  αυτοδικαίως μόλις αυτή λήξει.   Κατ’ εξαίρεση Μέλη λόγω ιδιότητας 
που έχουν εκλεγεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού γίνονται αυτοδικαίως τακτικά Μέλη μόλις εκλεγούν μέλη στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 
4. Μέλη «επί θητεία». 
Ι. Ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  για θητεία 2 
ετών εκλέγονται ενεργά μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, που δεν είναι 
Τακτικά Μέλη ή Μέλη Λόγω Ιδιότητας από τις παρακάτω κατηγορίες: 
α. Αρχηγοί με Δίπλωμα και Εντολή. 
β. Αρχηγοί με Δίπλωμα Κατασκηνώτριας/τη και Εντολή. 
γ. Αρχηγοί με Εντολή και διετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία που έχουν ολοκληρώσει 
την εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο Εκπαίδευση. 
δ. Εκπαιδεύτριες/ές με Δίπλωμα και Εντολή. 
ε. Έφοροι Τοπικών Τμημάτων με Εντολή και πλήρη συμμετοχή σε Εκπαίδευση και 
Συνέδριο Εφόρων και Μελών Τοπικών Συμβουλίων.  
 
ΙΙ. Κάθε χρόνο εκλέγονται έως 50 «επί θητεία» Μέλη ανάμεσα στα ενεργά Στελέχη που 
αναφέρονται στους πίνακες του Τμήματος Αναπτύξεως, του Τμήματος Εκπαιδεύσεων 
και του Τμήματος Κατασκηνώσεων και έχουν τα παραπάνω προσόντα.  
Κάθε Περιφέρεια εκλέγει με ψηφοφορία από τους καταλόγους που της αντιστοιχούν 
από 1 έως 3 Μέλη της για διετή θητεία. Ο αριθμός των «επί θητεία» Μελών που εκλέγει 
κάθε Περιφέρεια είναι ανάλογος με το συνολικό αριθμό των ταμειακώς εντάξει μελών 
Ομάδων, Στελεχών και μελών Τοπικών Συμβουλίων της συγκεκριμένης Περιφέρειας.   
Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν οι Περιφερειακοί Έφοροι, οι Πρόεδροι και οι 
Έφοροι Τοπικών Τμημάτων, καθώς και όλα τα εκλόγιμα μέλη όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 παραγρ. 4.Ι. Για την εκλογή απαιτείται σχετική απαρτία και σχετική 
πλειοψηφία. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στη/στον Γενική/ό Γραμματέα και 
επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Λεπτομέρειες της διαδικασίας των 
εκλογών ορίζονται στον Οργανισμό του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εκλογή «επί θητεία» Μελών σε μία 
Περιφέρεια, τα «επί θητεία» Μέλη αναδεικνύονται με κλήρο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
Η θητεία των Μελών της παρούσης παραγράφου αρχίζει την επομένη από την εκλογή 
τους Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα «επί θητεία» Μέλη είναι Μέλη της 
Γενικής Συνέλευσης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού , εφόσον βρίσκονται εν 
ενεργεία, και αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις χάσουν την ιδιότητά τους. Κατ’ εξαίρεση, 
Μέλη «επί θητεία» που κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκλέγονται μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται αυτοδικαίως τακτικά Μέλη (από την εκλογή τους στο 
Διοικητικό Συμβούλιο). 
Τα «επί θητεία» Μέλη έχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των Τακτικών Μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  
 
ΙΙΙ. Τα «επί θητεία» Μέλη εκλέγονται για μία διετία και μπορούν, εφόσον εξακολουθούν 
να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, να εκλεγούν και πάλι Μέλη «επί θητεία» αφού 
περάσει ένας χρόνος από τη λήξη της θητείας τους. 
 
 
 
 



IV. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν εκλεγεί ή δεν υπάρχουν Μέλη «επί θητεία», 
η Γενική Συνέλευση λογίζεται ότι συνέρχεται κανονικά και το κύρος της δεν επηρεάζεται 
από την ανυπαρξία ή έλλειψη των μελών αυτών.  
 

 

5. Εκλογή Μελών λόγω ιδιότητας ή «επί θητεία» ως Τακτικών Μελών: Τόσο τα 
Μέλη λόγω ιδιότητας όσο και τα «επί θητεία» Μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  
μπορούν να εκλεγούν Τακτικά Μέλη οποτεδήποτε, με τη διαδικασία της παραγρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. 
 
6. Δικαιώματα: Τα Μέλη (τακτικά, λόγω ιδιότητας ή «επί θητεία»), με την είσοδό τους 
στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. 
Μέλη όμως που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς 
το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού όπως τις ορίζει το Καταστατικό δεν έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις. 
 
7. Παραίτηση: Μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού που επιθυμούν να 
αποχωρίσουν υποβάλλουν γραπτή παραίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  
 
8.Συνδρομή Μελών:  
Ι. Όλα τα Μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού καταβάλλουν ετήσια συνδρομή το 
ύψος της οποίας ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 
  
ΙΙ. Μέλος που καθυστερεί την καταβολή των συνδρομών δύο συνεχών ετών, αν και 
ειδοποιήθηκε από την/τον Ταμία στη διάρκεια του τελευταίου διμήνου του δευτέρου 
έτους να τις πληρώσει, λογίζεται ότι παραιτήθηκε από την ημέρα συνόδου της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης του επομένου της διετίας έτους, εάν δεν καταβάλει τις οφειλόμενες 
συνδρομές μέχρι και την ημέρα αυτή. 
 

Άρθρο 4 
Διαγραφή 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με δικαιολογημένη απόφασή του, να διαγράφει 
τακτικά Μέλη, τα οποία έχουν παύσει να ενδιαφέρονται για το Σώμα Ελληνικού 
Οδηγισμού και επιπλέον αδικαιολόγητα δεν έλαβαν μέρος σε τρεις συνεχείς Γενικές 
Συνελεύσεις. Επίσης, μπορεί να διαγράφει Μέλη, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
Νόμου. Κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαγραφής το Μέλος 
που έχει διαγραφεί μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που 
ακολουθεί τη διαγραφή. Κατά της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που επικυρώνει 
τη διαγραφή το Μέλος μπορεί να ασκήσει την κατά το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα 
προσφυγή. Η άσκηση αυτών των προσφυγών και η προθεσμία για την άσκησή τους 
δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Άρθρο 5  

Σύγκληση 
 

1. Τακτική: Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μία 
φορά τον χρόνο και μάλιστα μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους. 
 
2. Έκτακτη: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλει στην/στον Πρόεδρο 
το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού αριθμού των Μελών του Σώματος Ελληνικού 



Οδηγισμού , εφόσον τα Μέλη που υποβάλλουν την αίτηση έχουν εκπληρώσει τις 
οικονομικές υποχρεώσεις τους. 
 
 
 

Άρθρο 6 
Συμμετοχή και Απαρτία 

  
1. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν 
μόνον τα Μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού  οικονομικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το Καταστατικό. 
 
2. Απαρτία: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού με τις 
οποίες ορίζεται αυξημένη απαρτία, η συνέλευση λογίζεται σε απαρτία εφόσον τα Μέλη 
τα οποία παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα παραπάνω 
είναι περισσότερα από το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των Μελών του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  
 
3. Έλλειψη απαρτίας: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση 
συνέρχεται την αντίστοιχη ημέρα της επομένης εβδομάδας, την ίδια ώρα και στον ίδιο 
τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση. Κατά την επαναληπτική αυτή σύνοδο η Συνέλευση 
λογίζεται σε απαρτία οσαδήποτε Μέλη και εάν παρίστανται. 
 

Άρθρο 7 
Αρμοδιότητες 

 
Πέραν από τα λοιπά κατά τον Νόμο και το Καταστατικό θέματα, στην αρμοδιότητα της 
Γενικής Συνέλευσης ανήκουν: α) Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, β) η έγκριση του ετήσιου Ισολογισμού, διαχειριστικού 
Απολογισμού και Προϋπολογισμού και η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, γ) η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής 
Επιτροπής από κάθε ευθύνη, δ) η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 10, ε) η εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής για το 
αρξάμενον έτος, στ) η εκλογή των μελών της επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων, 
και ζ) η συζήτηση και λήψη αποφάσεων για κάθε άλλο θέμα που αναγράφεται στην 
ημερήσια διάταξη. 
 

Άρθρο 8 
Προεδρείο 

 
Πριν προχωρήσει στην ημερήσια διάταξη, η Γενική Συνέλευση εκλέγει, από τα 
παριστάμενα Μέλη, το Προεδρείο της, δηλαδή Πρόεδρο, δύο Γραμματείς και τρείς 
ψηφολέκτες. Οι Γραμματείς συντάσσουν τα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από όλα 
τα Μέλη του Προεδρείου. 
 

Άρθρο 9 
Λειτουργία 

 
1. Ψηφοφορίες: Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση είναι φανερές (με ανάταση του 
χεριού). Εάν υποβληθεί ένσταση κατά ψηφοφορίας, η ψηφοφορία αυτή 
επαναλαμβάνεται με ονομαστική κλήση. Για προσωπικά ζητήματα (όπως π.χ. η 
εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, θέματα εμπιστοσύνης, πειθαρχικά θέματα 
κλπ.) οι ψηφοφορίες είναι μυστικές (με ψηφοδέλτια).  
 
2. Πλειοψηφίες: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού 
με τις οποίες ορίζεται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Σε περίπτωση εκλογής 



προσώπου για οποιοδήποτε αξίωμα ή ιδιότητα απαιτείται μόνο σχετική πλειοψηφία. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή επαναλαμβάνεται μεταξύ αυτών που 
συγκέντρωσαν τον ίδιο αριθμό ψήφων, εάν πρόκειται για την εκλογή ενός μόνο 
προσώπου ή για την τελευταία θέση. 
 
3. Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων: Η Γενική Συνέλευση εκλέγει μεταξύ των 
Μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  πέντε (5) Μέλη, τα οποία αποτελούν την 
Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων, καθώς και τρία (3) αναπληρωματικά Μέλη. 
Έργο της Επιτροπής είναι η συμμετοχή της στην εκλογή νέων τακτικών Μελών του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και, στην επόμενη μετά την εκλογή της Επιτροπής 
Τακτική Γενική Συνέλευση ή Έκτακτη με θέμα εκλογές, η υποβολή καταλόγου Μελών, 
τα οποία προτείνει ως κατάλληλα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή 
Υποβολής Υποψηφιοτήτων. Η πρόταση αυτή δεν είναι υποχρεωτική για τη Γενική 
Συνέλευση. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων αρχίζει με 
την εκλογή της και λήγει κατά την επομένη Τακτική Γενική Συνέλευση. Μέλος της 
Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να επανεκλεγεί μέλος της, ούτε του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της θητείας του. Η 
Επιτροπή λειτουργεί με βάση κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Άρθρο 10 

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
1. Σύνθεση και εκλογή: Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού διοικείται από δωδεκαμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών της. 
 
2. Συγκρότηση σε σώμα: Κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του 
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενική/ό Γραμματέα, Γενική/ό Έφορο και Ταμία. 
 
3. Διάρκεια θητείας Μελών: Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
τετραετής. Κάθε χρόνο ανανεώνεται το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού των 
μελών του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα της 
Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία εκλέγονται, λήγει δε μετά την εκλογή νέων μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται μετά 
τετραετία. 
 

4. Δυνατότητα επανεκλογής: Τα εξερχόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
επανεκλέξιμα, αφού περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από τη λήξη της θητείας τους. 
 

5. Πλήρωση κενών θέσεων: Οι θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που 
κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία πριν να λήξει η θητεία τους πληρούνται από τη 
Γενική Συνέλευση. Εάν  οι θέσεις που κενώθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν είναι 
περισσότερες από τρεις, τις συμπληρώνει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική 
Συνέλευση. Ως τότε  το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζεται νόμιμα συγκροτημένο με τα  
μέλη που απομένουν. Εάν οι θέσεις που κενώθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω  είναι  
περισσότερες από τρεις, συγκαλείται για την πλήρωσή τους έκτακτη Γενική Συνέλευση. 
Μέχρι τότε το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζεται νόμιμα συγκροτημένο, εφόσον τα 
απομένοντα μέλη  είναι τουλάχιστον επτά. 
 
6. Διάρκεια θητείας αντικαταστατών: Χρόνος της θητείας κάθε νέου μέλους που 
εκλέγεται κατά την προηγούμενη παράγραφο είναι ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας 
του μέλους το οποίο το νέο μέλος διαδέχθηκε. Αν ο χρόνος αυτός είναι μόνον ένα έτος, 



τότε το νέο μέλος που εξελέγη για τη συμπλήρωση της κενής θέσης είναι άμεσα 
επανεκλέξιμο, κατ’ εξαίρεση των όσων αναφέρονται στην παρ. 4. 
 
 
 
7. Ανακατανομή αξιωμάτων: Μετά από κάθε ανανέωση των μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας τους κατά την παράγρ. 3 ή λόγω ύπαρξης κενής 
θέσης κατά την παράγρ. 5, καθώς και μετά από κάθε παραίτηση οποιουδήποτε μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου από το αξίωμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 
εάν θα προχωρήσει σε νέα από την αρχή ανακατανομή των κατά την παράγραφο 2 
αξιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
8. Απαγορεύσεις: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να παρέχουν 
στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού εξαρτημένη εργασία με αμοιβή ή να κάνουν μαζί του 
συμφωνίες που συνεπάγονται αμοιβή για την παροχή άλλων υπηρεσιών ή  που 
αποβλέπουν σε κέρδος μέσω της ανάληψης έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε 
άλλης παροχής στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού 
 

Άρθρο 11 
Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου 

 
1. Συνεδριάσεις: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το μήνα, 
μετά από πρόσκληση της/του Προέδρου, έκτακτα δε όποτε το νομίζει αναγκαίο η/ο 
Πρόεδρος ή όποτε το ζητήσουν τρία  από τα μέλη του. 
 
2. Απαρτία: Το Διοικητικό Συμβούλιο λογίζεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται επτά 
τουλάχιστον μέλη του συμπεριλαμβανομέ-νης/ου της/του Προέδρου ή της/του 
Αντιπροέδρου που την/τον αναπληρώνει. 
 
3. Ψηφοφορίες: Οι ψηφοφορίες στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι φανερές (με ανάταση 
του χεριού). Για προσωπικά όμως ζητήματα (ως π.χ. η εκλογή νέων Μελών του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, η συγκρότηση σε σώμα, πειθαρχικά θέματα κλπ.) οι 
ψηφοφορίες είναι μυστικές (με ψηφοδέλτια). 
 
4. Πλειοψηφίες: Για να λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο απόφαση, απαιτείται  τα μέλη 
που ψήφισαν υπέρ της προτάσεως να είναι περισσότερα από τα υπόλοιπα μέλη που 
είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν μεν πρόκειται για φανερή ψηφοφορία, 
η ψήφος της/του Προέδρου λογίζεται διπλή, όταν δε πρόκειται για μυστική ψηφοφορία, 
το θέμα λύεται με κλήρο. 
 

Άρθρο 12 
Ευθύνες Διοικητικού Συμβουλίου: 

 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για τις αποφάσεις που ελήφθησαν 
σε συνεδρίαση στην οποία δεν παραβρέθηκαν ή αν παραβρέθηκαν διαφώνησαν και η 
διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά. 
 

Άρθρο 13 
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
1. Αρμοδιότητες: Εκτός από τα υπόλοιπα κατά τον Νόμο και το Καταστατικό θέματα, 
το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και τις εξής αρμοδιότητες: 
α) Μεριμνά για την ευόδωση του σκοπού του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού , β) 
διοικεί και διαχειρίζεται γενικά τα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και της 
περιουσίας του, γ) ιδρύει και διαλύει Τοπικά Τμήματα και διορίζει και παύει Τοπικά 
Συμβούλια, δ) διορίζει και παύει τις/τους Βαθμοφόρους του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού, ε) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, αλλά και ορίζει τους ειδικούς 



Συμβούλους του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού , δηλαδή τον Νομικό Σύμβουλο, τον 
Τεχνικό Σύμβουλο κλπ., στ) υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση μέσα στο πρώτο 
τρίμηνο κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων, Ισολογισμό και διαχειριστικό Απολογισμό 
του έτους που έληξε καθώς και Προϋπολογισμό του έτους που άρχισε, και ζ) με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1, εγκρίνει τον Οργανισμό και τους 
Εσωτερικούς Κανονισμούς. 

 
2. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων: Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει 
ορισμένες συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στην Εκτελεστική Επιτροπή, στα Τοπικά 
Συμβούλια, σε μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, σε άλλα όργανα του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού  και σε Βαθμοφόρους του. 
 

Άρθρο 14 
Εκτελεστική Επιτροπή 

 
1. Σύνθεση: Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από την/τον Πρόεδρο, την/τον 
Αντιπρόεδρο, την/τον Γενική/ό Γραμματέα, την/τον Γενική/ό Έφορο και την/τον Ταμία 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
2. Συνεδριάσεις: Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το 
δεκαπενθήμερο, μετά από πρόσκληση της/του Προέδρου, έκτακτα δε όποτε το νομίζει 
αναγκαίο η/ο Πρόεδρος. 
 
3. Απαρτία: Η Εκτελεστική Επιτροπή λογίζεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τρία 
τουλάχιστον μέλη της. 
 

4. Αναπλήρωση μελών που απουσιάζουν ή κωλύονται: Εάν μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί σε περισσότερες από 
τρεις συνεδριάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει προσωρινή/ό αναπληρώτρια/τή 
από τα λοιπά μέλη του. Αναπληρώτρια/τής της/του Γενικής/ού Εφόρου ορίζεται κατά 
προτίμηση μία/ένας από τους Βοηθούς της/του, εφόσον είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Εάν αναπληρώτρια/τής της/του Γενικής/ού Εφόρου δεν ορισθεί μία/ένας 
από τις/τους Βοηθούς της/του, η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να καλέσει μία/έναν 
από αυτούς να παραστεί κατά τη συνεδρίαση χωρίς ψήφο. 
 

Άρθρο 15 
Πρόεδρος 

 
Η/Ο Πρόεδρος α) καταρτίζει μαζί με την/τον Γενική/ό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη 
των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, β) διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 
της Εκτελεστικής Επιτροπής και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, γ) υπογράφει τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, τα διπλώματα των Βαθμοφόρων, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  εκτός από εκείνα των οποίων την υπογραφή 
αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της/του Προέδρου, σε άλλο 
μέλος του ή σε άλλα όργανα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού , ή Βαθμοφόρους 
του, δ) υπογράφει τις εντολές (εντάλματα) για είσπραξη ή πληρωμές και αναλήψεις 
χρημάτων και χρεογράφων από Τράπεζες, ε) φροντίζει να τηρείται επακριβώς ο 
Οργανισμός και οι Εσωτερικοί Κανονισμοί, στ) εκπροσωπεί το Σώμα Ελληνικού 
Οδηγισμού ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και όλων των Δικαστικών και άλλων 
Αρχών, καθώς και έναντι όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων στις σχέσεις και 
τις συναλλαγές του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  μαζί τους, υπογράφοντας για τους 
παραπάνω σκοπούς, κάθε είδους ιδιωτικές ή συμβολαιογραφικές συμβάσεις, γενικά 
συμβολαιογραφικές πράξεις και κάθε γενικά σχετικό έγγραφο, όπως π.χ. αιτήσεις, 
δηλώσεις, εξοφλήσεις, εγγυητικές επιστολές κλπ., και ζ) ορίζει και ανακαλεί 
πληρεξουσίους δικηγόρους. 



 
 
 
 

Άρθρο 16 
Αντιπρόεδρος 

 
Εάν δεν υπάρχει Πρόεδρος, απουσιάζει ή κωλύεται, την/τον αναπληρώνει η/ο 
Αντιπρόεδρος, που έχει τα ίδια με την/τον Πρόεδρο δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αν 
η/ο Αντιπρόεδρος δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, την/τον αναπληρώνει άλλο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο διορίζεται από αυτό. 
 

Άρθρο 17 
Γενική/ός Γραμματέας 

 
1. Αρμοδιότητες: Η/Ο Γενική/ός Γραμματέας α) κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει 
τις υπηρεσίες του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού , μέσω της Διευθύντριάς του ή των 
άλλων οργάνων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού . ή Βαθμοφόρων του που ορίζει 
το Διοικητικό Συμβούλιο, β) φροντίζει τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, 
συνυπογράφοντας με την/τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα, εκτός από τα θέματα 
για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τα έργα αυτά σε άλλα μέλη του ή σε 
άλλα όργανα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  ή Βαθμοφόρους του, γ) φροντίζει τη 
σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής, συνυπογράφοντάς τα με την/τον Πρόεδρο, δ) φροντίζει τη 
σύνταξη και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχεδίου της ετήσιας έκθεσης 
πεπραγμένων, ε) φροντίζει την τήρηση και φύλαξη των βιβλίων και αρχείων, εκτός από 
εκείνα για τα οποία το έργο τούτο ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε άλλα μέλη 
του ή σε άλλα όργανα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  ή Βαθμοφόρους του, στ) 
φροντίζει τη φύλαξη της σφραγίδας του Σ.Ε.Ο,. και ζ) φροντίζει τη διαδικασία 
σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής. 
 
2. Αναπλήρωση: Εάν δεν υπάρχει Γενική/ός Γραμματέας, απουσιάζει ή κωλύεται, το 
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα υπόλοιπα μέλη του για να την/τον 
αναπληρώσει προσωρινά. 
 

Άρθρο 18 
Ταμίας 

 
1. Αρμοδιότητες: Η/Ο Ταμίας α) έχει την ευθύνη να κατευθύνει, να παρακολουθεί και 
να ελέγχει τη γενικότερη διαχείριση και διαφύλαξη της περιουσίας του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού , β) διενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές από οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με βάση 
τις σχετικές εντολές (εντάλματα) της/του Προέδρου, υπογράφοντας και τις σχετικές 
αποδείξεις είσπραξης, γ) ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα που υπάρχουν στο 
Ταμείο, καθώς έχει την υποχρέωση να καταθέτει σε λογαριασμό ή λογαριασμούς του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  που τηρούνται σε Τράπεζα ή Τράπεζες που εκλέγει 
το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε ταμειακό υπόλοιπο πέρα από το ποσό το οποίο 
καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο (και πάντως πέρα από το όριο που προβλέπει ο 
Νόμος) και έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει με βάση σχετική εντολή της/του 
Προέδρου, τα χρήματα και τα χρεόγραφα που έχουν κατατεθεί στις Τράπεζες, δ) 
φροντίζει την καλή τήρηση και φύλαξη των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων που 
προβλέπονται εκάστοτε από το Νόμο ή καθορίζονται επιπλέον από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και ε) υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά μέν το τέλος κάθε μήνα 
κατάσταση όπου φαίνεται η διαχείριση του Ταμείου, κατά δε το τέλος κάθε έτους σχέδιο 
του ετήσιου Ισολογισμού και του ετήσιου διαχειριστικού Απολογισμού του έτους που 
λήγει καθώς και σχέδιο Προϋπολογισμού του επομένου έτους. 



 
2. Αναπλήρωση: Εάν η/ο Ταμίας δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, το Διοικητικό 
Συμβούλιο ορίζει ένα από τα υπόλοιπα μέλη του για να την/τον αναπληρώσει 
προσωρινά. 
 

Άρθρο 19 
Γενική/ός Έφορος 

 
1. Αρμοδιότητες: Η/Ο Γενική/ός ‘Έφορος α) προΐσταται ιεραρχικά όλων των 
Βαθμοφόρων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού , καθώς διευθύνει και επιβλέπει όλη 
την τεχνική και πειθαρχική λειτουργία του, και β) ασκεί τη γενική εποπτεία όπου 
υπάρχουν Ελληνίδες/Έλληνες Οδηγοί και έχει τα ειδικότερα δικαιώματα που της/του 
παρέχει ο Οργανισμός. 
 
2. Αναπλήρωση: Εάν δεν υπάρχει Γενική/ός Έφορος, απουσιάζει ή κωλύεται, το 
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα υπόλοιπα μέλη του (κατά προτίμηση μία/έναν 
Βοηθό της/του Γενικής/ού Εφόρου), για να την/τον αναπληρώσει προσωρινά. 
 

Άρθρο 20 
Έφορος Διεθνών Σχέσεων 

 
Η/Ο Έφορος Διεθνών Σχέσεων εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των 
Μελών του. Κύριο ρόλο έχει την επικοινωνία με την Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών 
και Κοριτσιών Προσκόπων (WAGGGS), το Παγκόσμιο Γραφείο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή της WAGGGS. Προάγει τη διεθνή υπόσταση του Οδηγισμού μέσα στην 
Εθνική Οργάνωση και προβάλλει τον Ελληνικό Οδηγισμό στο εξωτερικό. Επικοινωνεί, 
επίσης, με Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και με διεθνείς και αλλοδαπές μη 
κυβερνητικές Οργανώσεις. 
 

Άρθρο 21 
Τμήματα Διοίκησης 

 
1. Ίδρυση και Διεύθυνση: Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις ανάγκες που 
αναφύονται, έχει τη δυνατότητα να ιδρύει Τμήματα Διοίκησης με καθορισμένες 
αρμοδιότητες, οι Πρόεδροι των οποίων εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
2. Αποφάσεις: Οι αποφάσεις των Τμημάτων Διοίκησης υποβάλλονται για να 
εγκριθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Άρθρο 22 

Ελεγκτική Επιτροπή 
 
1. Εκλογή και αποστολή: Η Γενική Συνέλευση εκλέγει διμελή Ελεγκτική Επιτροπή (με 
δύο αναπληρωτές) για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού , δηλαδή των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν, των πηγών τους, των 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κλπ. 
 
2. Εξουσίες: Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των λογιστικών 
βιβλίων και κάθε άλλου στοιχείου αναγκαίου για την εκτέλεση του έργου της. 
 
3. Έκθεση ελέγχου: Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετική με τον έλεγχο 
που πραγματοποίησε και η οποία παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση. 
 



 
 
 
 

Άρθρο 23 
Πόροι και Περιουσία 

 
1. Διάκριση Πόρων: Οι πόροι του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  διακρίνονται σε 
τακτικούς και έκτακτους. 
 
2. Τακτικοί πόροι: Τακτικοί πόροι είναι οι συνδρομές των μελών, οι κάθε είδους 
εισπράξεις από τη λειτουργία των διαφόρων Τμημάτων και γενικά από τις εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού , καθώς και τα έσοδα από την 
περιουσία του.  
Το ύψος της συνδρομής των μελών της Οδηγικής Κίνησης και το χρονικό διάστημα για 
το οποίο καταβάλλεται η συνδρομή καθορίζονται με γενικές αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
3. Το σωματείο προς εξυπηρέτηση των καταστατικών του σκοπών και προς πορισμό 
των αναγκαίων υλικών μέσων μπορεί, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να 
ιδρύει ή/και να μετέχει σε μη κερδοσκοπικές αστικές εταιρείες καθώς και  σε εμπορικές 
εταιρείες των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς με τους σκοπούς του ή 
υποστηρικτικές των σκοπών του.  
Η συμμετοχή του Σωματείου ως ομορρύθμου εταίρου σε προσωπικές εταιρείες δεν 
επιτρέπεται. Σε όλες τις ως άνω εταιρείες το Σωματείο δεν μπορεί να μεταβιβάζει κατά 
κυριότητα ακίνητά του. 
 
4. Έκτακτοι πόροι: Έκτακτοι πόροι είναι οι έκτακτες συνεισφορές, οι δωρεές, οι 
επιχορηγήσεις, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες και γενικά κάθε άλλο έσοδο. 
 
5. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων: Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που 
προβλέπονται από το Καταστατικό. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 24 

Οργανισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί 
 
1. Έγκριση: Θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού ρυθμίζονται με Εσωτερικούς Κανονισμούς, που 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον απαιτείται κατά τον Νόμο τέτοια έγκριση. 
Κατά τα λοιπά, οι λεπτομέρειες εκτέλεσης του Καταστατικού και γενικότερα οι 
λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  και των 
Υπηρεσιών του ρυθμίζονται με Οργανισμούς και Εσωτερικούς Κανονισμούς, που 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
2. Υποβολή: Αντίγραφο των Εσωτερικών Κανονισμών που εγκρίνονται από τη Γενική 
Συνέλευση σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο κατατίθεται χωρίς 
καθυστέρηση στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 

Άρθρο 25 
Σφραγίδα 

 
Το Σωματείο έχει σφραγίδα όπου αναγράφεται «Σ.Ε.Ο. 1932». 
 



 
 
 
 

Άρθρο 26 
Διάλυση 

 
1. Απόφαση διάλυσης: Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού διαλύεται με απόφαση 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται ειδικά για αυτόν το σκοπό. Για να 
ληφθεί απόφαση απαιτείται τα Μέλη που παρίστανται νόμιμα να είναι περισσότερα 
από τα απόντα και να ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης τα τρία τέταρτα (3/4) των Μελών 
που παρίστανται νόμιμα κατά τα πιο πάνω. 
 
2. Εκκαθάριση και διάθεση περιουσίας: Η Συνέλευση εκλέγει ταυτόχρονα και 
πενταμελή Επιτροπή με σκοπό την εκκαθάριση της περιουσίας του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού, η οποία διατίθεται, κατά τους ορισμούς της απόφασης για 
διάλυση της Γενικής Συνέλευσης, υπέρ άλλου Σωματείου που εξυπηρετεί παρεμφερή 
σκοπό. 
 

Άρθρο 27 
Τροποποίηση Καταστατικού: 

 
Το παρόν Καταστατικό επιτρέπεται να τροποποιηθεί, εκτός από το πρώτο και το 
δεύτερο άρθρο, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που καλείται ειδικά για 
αυτόν το λόγο. Για να ληφθεί απόφαση απαιτείται τα Μέλη που παρίστανται νόμιμα να 
είναι περισσότερα από τα απόντα και υπέρ της τροποποίησης να ψηφίσουν τα τρία 
τέταρτα (3/4) των Μελών που παρίστανται νόμιμα σύμφωνα με τα πιο πάνω. 
 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
Οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 ισχύουν από τη Γενική Συνέλευση του 2009. 
 
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2009 θα αποχωρήσουν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο τα πέντε (5) μέλη που συμπληρώνουν τριετή θητεία από την εκλογή τους 
(2006) και θα αντικατασταθούν από πέντε (5) νέα μέλη. Από τα πέντε νέα μέλη τα τρία 
(3) πρώτα θα εκλεγούν για τετραετή θητεία και τα άλλα δύο (2) για τριετή θητεία. 
 
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2010 θα αποχωρήσουν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο τα πέντε (5) μέλη που συμπληρώνουν τριετή θητεία από την εκλογή τους 
(2007) και θα αντικατασταθούν από τέσσερα (4) νέα μέλη. Από τα τέσσερα νέα μέλη 
τα τρία (3) πρώτα θα εκλεγούν για τετραετή θητεία και το τέταρτο μέλος για διετή θητεία. 
Μετά τη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι δεκατετραμελές. 
 
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2011 θα αποχωρήσουν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο τα πέντε (5) μέλη που συμπληρώνουν τριετή θητεία από την εκλογή τους 
(2008) και θα αντικατασταθούν από τρία (3) νέα μέλη τετραετούς θητείας. Μετά τη 
Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι δωδεκαμελές. 
 
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2012 θα αποχωρήσουν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο τρία μέλη (τα δύο μέλη που εξελέγησαν το 2009 για τριετή θητεία και το ένα 
μέλος που εξελέγη το 2010 για διετή θητεία) και θα αντικατασταθούν από τρία (3) νέα 
μέλη τετραετούς θητείας. 
 
Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 5 τα μέλη που αποχωρούν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
συμπληρώνοντας την πρώτη τους τριετή θητεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις του 2009, 
του 2010 και του 2011 είναι άμεσα επανεκλέξιμα. 



 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Το Καταστατικό αυτό αποτελεί κωδικοποίηση του Καταστατικού του Σωματείου με την 
αρχική επωνυμία «Σώμα Ελληνίδων Οδηγών», το οποίο εγκρίθηκε αρχικώς με την υπ’ 
αριθ. 2949/5.4.1934 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και κατεχωρήθη στα βιβλία 
Σωματείων του ιδίου  Δικαστηρίου  με αριθμό 3674/15.4.1934.  Το σωματείο  εν 
συνεχεία  διελύθη  με την υπ’ αριθ. 73434/11.10.1939 απόφαση του Υπουργού 
Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας,  η οποία εξεδόθη κατ΄ εφαρμογή του Α.Ν. 
1798/1939. (Γίνεται μνεία ότι, το Δ.Σ. με απόφασή του της 10.6.1939 είχε ήδη 
προηγουμένως αποφασίσει την αυτοδιάλυση του σωματείου). Το σωματείο συστάθηκε 
εκ νέου και το νέο Καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 4932/28.11.1944 
Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και ενεγράφη στο Βιβλίο Σωματείων του 
Πρωτοδικείου Αθηνών την 11.01.1945, με αριθ. Μητρώου 1545. 
Έκτοτε έγιναν τροποποιήσεις του Καταστατικού του που εγκρίθηκαν με Αποφάσεις του 
Πρωτοδικείου Αθηνών και ενεγράφησαν στο οικείο βιβλίο ως εξής: 
 

Αριθμός Απόφασης Ημ/νία Απόφασης Ημ/νία εγγραφής 

6084 21/07/1949 25/11/1949 

234 21/01/1953 11/03/1953 

10126 28/06/1957 19/11/1957 

773 10/02/1972 27/03/1972 

2994 30/06/1973 19/09/1973 

1902 08/06/1979 28/11/1979 

32 09/01/1987 27/03/1987 

4035 29/09/1995 18/07/1996 

2689 29/03/2001 12/07/2001 

1079 18/02/2005 16/05/2005 

1313 17/02/2009 15/04/2009 

7017 23/12/2011 21/06/2012 

 
Με την απόφαση 1079/18.02.2005 που καταχωρήθηκε στις 16.05.2005 
τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων και το άρθρο 1 του Καταστατικού και το Σωματείο 
μετονομάσθηκε από Σώμα Ελληνίδων Οδηγών σε Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, 
της 30.03.2019, το Καταστατικό του Σωματείου τροποποιημένο κωδικοποιήθηκε σε 
ενιαίο κείμενο ως ανωτέρω. 
 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019 
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Γεωργοπούλου Ελένη Αλεξοπούλου Μαρία 
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Λαρίσση Ιωάννα  
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Έφορος Διεθνών Σχέσεων 

Γιούτσου Μαρία 
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Παπαδοπούλου Ερασμία  
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