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Ετήσιος απολογισμός Η Υπόσχεση των Οδηγών:

Υπόσχομαι να προσπαθήσω
με πίστη στον Θεό, να αγαπώ την πατρίδα μου
και να υπερασπίζομαι την ειρήνη και την ελευθερία,
να βοηθώ παντού και πάντοτε
και να κάνω τρόπο ζωής τις αξίες του Οδηγισμού.

Οδηγικός Νόμος:

Οι Οδηγοί:
• είναι ειλικρινείς και δίκαιοι,
• σέβονται τα δικαιώματα των άλλων και τηρούν τους νόμους,
• είναι δημιουργικοί, πρόθυμοι και συμμετέχουν
 στο κοινωνικό σύνολο,
• ανακαλύπτουν και καλλιεργούν τις δυνατότητες τους,
• είναι καλοί φίλοι, πρόσχαροι και ευγενικοί με όλους,
• αγαπούν και προστατεύουν την φύση και το περιβάλλον,
• είναι εργατικοί, συνεπείς και υπεύθυνοι,
• έχουν θάρρος, ψυχραιμία και αισιοδοξία,
• αγαπούν και φροντίζουν την οικογένεια τους,
• είναι αξιοπρεπείς και ελέγχουν τις σκέψεις, τα λόγια
 και τις πράξεις τους.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ελένη Γεωργοπούλου (έως 19/3)
Σόφη Μπέλμπα (από 20/3)

Το 2022 ξεκίνησε με πολλή αισιοδοξία. Αφενός μεν το ΣΕΟ 
μπήκε στα 90 χρόνια της ζωής και της δράσης του, αφετέρου 
δε η επιδημία του κορωνοϊού άρχισε να υποχωρεί. Μπορού-
σαμε πια να οργανώσουμε συναντήσεις δια ζώσης!!

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έβαλε υπό την Αιγίδα της 
τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 90 μας χρόνια. Η Γενική 
Έφορος με ολόκληρο το Τμήμα Αναπτύξεως και η Επιτροπή 
Δημοσίων Σχέσεων τέθηκαν επικεφαλής της πανελλήνιας 
κινητοποίησης, ενώ ταυτόχρονα όλα τα Τμήματα Κεντρικής 
Διοίκησης ανάλογα με την αρμοδιότητά τους συμμετείχαν και 
αυτά στην προετοιμασία του εορτασμού.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο προετοίμασε προτάσεις 
προς την Γενική Συνέλευση για κάποιες αλλαγές του Καταστα-
τικού. Το 2020 είχε μπει στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της τριε-
τίας η αλλαγή του καταστατικού με καταστατική Συνέλευση 
το 2022, αφού στην προηγούμενη καταστατική Συνέλευση το 
2019 δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί η συζήτηση και η 
ψηφοφορία όλων των αλλαγών που είχαν προταθεί τότε.

Μια εξαμελής επιτροπή από τέσσερα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και δύο ακόμη έμπειρα μέλη του ΣΕΟ μελέτησε το 
ισχύον καταστατικό καθώς και τις αλλαγές που προτάθηκαν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο το 2019. Επίσης συνεργάστηκε 
με το λογιστικό μας γραφείο καθώς και με τον νομικό μας 
σύμβουλο. Οι προτάσεις της επιτροπής συζητήθηκαν στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, ψηφίστηκαν από τα μέλη του και ενσω-
ματώθηκαν στα αντίστοιχα άρθρα του Καταστατικού. Οι σημα-
ντικότερες αλλαγές αφορούσαν στην αύξηση των επί θητεία 
Μελών της Γενικής Συνέλευσης, στην αντιμετώπιση Μελών 
που έχουν πλήξει την δημόσια εικόνα του ΣΕΟ και σε οικο-
νομικά θέματα, όπως η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
και η εναρμόνιση του καθεστώτος λειτουργίας του Οδηγικού 
Πρατηρίου με τα απαιτούμενα από τον νόμο.

Η Γενική Συνέλευση του Μαρτίου δεν είχε την απαιτούμενη 
από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για αλλαγή του 
καταστατικού και δεν πραγματοποιήθηκε.

Ελένη Γεωργοπούλου
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αγαπητά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης,
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού κλείνει εφέτος τα 90 χρόνια 
δυναμικής παρουσίας, δράσης και προσφοράς στην κοινωνία 
και στους νέους. Είναι η γιορτή των 90 Χρόνων, η συνέχεια 
μιας ιστορίας με παρελθόν και ιστορία, δυναμικό παρόν και 
ελπίδα για το μέλλον. Είναι μια γιορτή, που έθεσε υπό την 
αιγίδα της η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, τιμώντας στο πιο υψηλό επίπεδο το ιστο-
ρικό μας Σωματείο.

Στη εφετινή μας Τακτική Γενική Συνέλευση εκθέτουμε με 
χαρά και υπερηφάνεια τις συντονισμένες προσπάθειες του 
Δ.Σ. να εκσυγχρονίσει το πρόσωπο του Σωματείου μας σε 
διοικητικό, αναπτυξιακό και επικοινωνιακό επίπεδο. Μετά 
από μία δύσκολη περίοδο, λόγω πανδημίας, έχουμε καταφέρει 
με σταθερά βήματα να βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, με την 
ελπίδα ότι όλα επανέρχονται στην κανονικότητα.

Στο κείμενο του απολογισμού που ακολουθεί αναλύονται οι 
ενέργειες και τα αποτελέσματα αυτών, προϊόντα του στρα-
τηγικού σχεδιασμού και σκληρής δουλειάς αφοσιωμένων 
ανθρώπων.

Αναλυτικότερα:
Κατά τη διάρκεια του 2022, στον Τομέα Ανάπτυξης, υπό την 
ευθύνη και τον συντονισμό της Γενικής μας Εφόρου και με την 
στενή συνεργασία της με τους Εφόρους Κλάδων, Εκπαιδεύ-
σεων και Κατασκηνώσεων, τους Περιφερειακούς Εφόρους 
αλλά και με τους επικεφαλής των άλλων Τμημάτων και 
Επιτροπών, όπως του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας του ΣΕΟ 
και του νεοσύστατου Τμήματος Ομάδων συν+, προσφέρθηκαν 
ιδέες και εκπονήθηκαν προγράμματα ενδυνάμωσης του Οδηγι-
σμού στη βάση του. Εκτός από τις καθιερωμένες δράσεις 
Τμημάτων και Κλάδων, ενέργειες πανελλήνιας εμβέλειας και 
μεγάλης συμμετοχής πραγματοποίησε η Ομάδα της Γενικής 
Εφορίας με αφορμή τον Εορτασμό των 90 χρόνων. Τα αποτε-
λέσματα της δουλειάς αυτής θα βρείτε αναλυτικά παρακάτω 
στον απολογισμό της Γενικής Εφόρου.

Στον Τομέα Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης: Ο Οδηγισμός 
εκπροσωπήθηκε, τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε παγκόσμιο 
επίπεδο, με ενέργειες αντάξιες της ενενηντάχρονης πορείας 
του. Η Επιτροπή Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων μετεξε-
λίχθηκε σε Τμήμα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πολλές και 
ξεχωριστές δράσεις αναγνωρισιμότητας. Εναρκτήρια ενέρ-
γεια υπήρξε η γιορτή των 90 χρόνων στο Μουσείο Μπενάκη, 
που ήταν αφιερωμένη σε όλους όσους έχουν υποστηρίξει 
(χορηγούς, δωρητές, φορείς) διαχρονικά το έργο και τη δράση 
του Ελληνικού Οδηγισμού. Ακολούθησαν: η παρουσίαση της 
έκδοσης των συλλεκτικών γραμματοσήμων, μια συνεργασία 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με τα Ελληνικά Ταχυδρο-
μεία, και η έκδοση του συλλεκτικού αναμνηστικού μεταλλίου 
από το Υπουργείο Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος και 
το Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων & Αξιών (ΙΕΤΑ). 
Από τις ενέργειες αυτές προέκυψαν αφ’ ενός συνεργασίες 
που έφεραν τον Ελληνικό Οδηγισμό στο προσκήνιο, αφετέρου 
απέδωσαν οικονομικά οφέλη, ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον 
χορηγών.

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 90 χρόνων του Ελληνικού 
Οδηγισμού (1932-2022) και γενικότερα της ανάγκης προώ-
θησης θεμάτων του Σωματείου, πραγματοποιήθηκε μια σειρά 
συναντήσεων, συγκεκριμένα:

• Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

• Με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων 
κ. Χαράλαμπο Αθανασίου.

• Με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 
κ. Σοφία Βούλτεψη.

• Με το Γ. Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
κ. Δημήτρη Σκάλκο.

• Με τον Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
κ. Αθανάσιο Στάβερη-Πολυκαλά

• Με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα
• Με το Δήμαρχο Μαραθώνα κ. Σ. Τσίρκα
• Με τον Διευθυντή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

κ. Παπαλεξίου
• Με την Πρόεδρο Επιτροπής "Ελλάδα 2021" κα Γιάννα Αγγελοπούλου.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είχε εξαιρετική παρουσία στο 17ο 
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Περιοχής WAGGGS, όπου η Ελλάδα 
κατόρθωσε να εκλέξει την Αντωνία Πάτα ως μέλος της εξαμε-
λούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εκλογή αυτή επιβεβαιώνει και 
συμπληρώνει την άξια εκπροσώπηση του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού σε θέσεις ευθύνης της Παγκόσμιας Οργάνωσης.

Στον Τομέα των Οικονομικών και της Διαχείρισης, με την 
φροντίδα στραμμένη στην αξιοποίηση της ακίνητης περιου-
σίας, την απόκτηση νέας, την αναθεώρηση παλαιών συμφω-
νιών, την αναβάθμιση γενικότερων υποδομών, πετύχαμε ταχύ-
τερη και αποτελεσματικότερη αποτύπωση των οικονομικών 
μας. Το Οδηγικό Πρατήριο, με νέα διευρυμένη επιτροπή, νέα 
υπάλληλο, νέους προμηθευτές και προϊόντα και νέα επαγγελ-
ματική νοοτροπία, έχει αυξήσει θεαματικά τις πωλήσεις του.
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Επαφές και ενέργειες αναγνωρισιμότητας βοήθησαν στην 
εντεταμένη προσπάθεια εξεύρεσης στρατηγικών χορηγών, η 
οποία έχει αποφέρει αποτελέσματα.

Το ΣΕΟ βραβεύτηκε για την ενενηντάχρονη εθελοντική του 
δράση από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Edu4all, ανάμεσα 
σε φορείς όπως η Ακαδημία Αθηνών, ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός κ.α.

Η Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής διοργάνωσε την Χριστουγεν-
νιάτικη Εορταγορά 2022, που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 
στο Ζάππειο με μεγάλη επιτυχία. Στο πλαίσιο της Εορταγοράς 
απονεμήθηκε το "Έπαθλο Ειρήνη Καλλιγά" στο Τ.Τ. Ραφήνας 
από τον εγγονό της ιδρύτριάς μας κ. Παύλο Γερουλάνο.

Σε αυτήν την Συνέλευση, όπως ορίζεται από το καταστατικό 
μας, θα εκλεγούν τρία νέα Μέλη για την πλήρωση θέσεων των 
τριών Μελών του Δ.Σ. που αποχωρούν. Επίσης θα εκλεγούν 
πέντε μέλη για την Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων.

Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τη Σοφία 
Θειάδου, την Έρη Παπαδοπούλου και τη Νανώ Παπαϊωάννου, 
που με όλες τους τις δυνάμεις δούλεψαν σκληρά, η κάθε μια 
στον τομέα της. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία. Αποχωρί-
ζομαι από το ΔΣ τρία μέλη, αλλά προσθέτω τρεις νέες φίλες:

• την Έρη Παπαδοπούλου, μια νέα δυναμική γυναίκα, με 
γνώσεις και όραμα, που εισέφερε την πολύτιμη εμπειρία της 
από την θητεία της στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής περιοχής 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης. Ξεχώρισε για την αναλυτική, 
διεισδυτική και καθαρή της σκέψη μέσα στο Δ.Σ. και υπό την 
καθοδήγησή της πετύχαμε την εκλογή της Αντωνίας Πάτα 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τη γενικότερη διεθνή 
αναγνώριση, που μεταφράστηκε σε νέες συνεργασίες και 
προοπτικές. Χαίρομαι που για μια ακόμη μία φορά ο Οδηγι-
σμός έφερε στη ζωή μου έναν σπουδαίο άνθρωπο.

• Με την καθοριστική συμβολή της Σοφίας Θειάδου το Σωμα-
τείο κατάφερε να εκσυγχρονίσει και να χρησιμοποιήσει νέες 
μεθόδους και νέα εργαλεία που καθιστούν την οικονομική 
διαχείριση έξυπνη και διαυγή. Ο δυναμικός της χαρακτήρας, 
η εκρηκτική της προσωπικότητα και η ισχυρή θέλησή της 
αποτέλεσαν έναν εξαιρετικό συνδυασμό, που προώθησε τα 
θέματα του Σωματείου γρήγορα και αποτελεσματικά. Είμαι 
ευτυχής που οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν και πάλι μετά 
από πολλά χρόνια.

• Αποχαιρετώ από το Δ.Σ τη Γενική μας Έφορο, Νανώ Παπαϊω-
άννου, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να τη βγάλω από τη σκέψη 
και την καρδιά μου. Μαζί πορευτήκαμε έναν δύσκολο δρόμο, 
ήταν πάντα εκεί για μένα, αλλά κυρίως ήταν πάνω από όλα 
και πρωτίστως εκεί για τον Οδηγισμό, μια Οδηγός, η πιο 
αυθεντική. Διέθεσε όλες της τις δυνάμεις, έκανε μεγάλες 
θυσίες, άκουσε, συνεργάστηκε με όλους, προσπέρασε και 
ξεπέρασε καταστάσεις, κοπίασε, ένωσε, συνδύασε, συγχώ-
ρησε. Η μεγάλη της καρδιά και η λαμπρή της προσωπικότητα 
με δίδαξαν πολλά. Σας ευχαριστούμε Έρη, Νανώ Σοφία. Ο 
Ελληνικός Οδηγισμός σας ευχαριστεί.

Η Οδηγική κίνηση, ναι είναι πολύ παλιά, ναι είναι πολλά τα 90 
χρόνια, ναι έρχεται από το μακρινό 1932 αλλά η ουσία και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων μας οδηγεί τα παιδιά, τους 
νέους, τους ενήλικες εθελοντές διαχρονικά σε ό,τι πιο νεωτε-
ρικό, πιο φρέσκο, πιο καινοτόμο. Το μέλλον ανήκει στα παιδιά 
και στους νέους, η νέα γενιά το διαμορφώνει.

Ο Οδηγισμός εξελίσσεται, αφουγκράζεται, ανανεώνεται, 
προχωρά, σεβόμενος πρωτίστως την ιστορία του και τους 
ανθρώπους του που κοπιάζουν διαχρονικά. Γιορτάζουμε, όλοι 
μαζί ενωμένοι, με τους ανθρώπους που εμπνεύστηκαν, υλοποί-
ησαν, οργάνωσαν, διέθεσαν όλες τους τις δυνάμεις για τους 
σκοπούς του Οδηγισμού. Μαζί θα πορευτούμε και στα επόμενα 
90, γιατί τα ιδανικά μας ενώνουν, γιατί οι οδηγικές μας αξίες 
εμπνέουν, γιατί μαζί προχωρούμε έναν ατέλειωτο δρόμο, ένα 
ταξίδι ζωής, που με τη βοήθεια, τη στήριξη, την αγάπη, την 
συμπαράσταση όλων σας συνεχίζεται, με στρατηγικό σχεδι-
ασμό που υλοποιείται βήμα-βήμα, με τα παιδιά και τους νέους 
ανθρώπους δίπλα μας. Γιατί το μέλλον είμαστε εμείς.
Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά.

Σόφη Μπέλμπα
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ΕΦΟΡΟΣ

Καθώς η εορταστική χρονιά των 90 χρόνων κλείνει, η αποτί-
μησή της φέρνει έντονα συναισθήματα χαράς και υπερηφά-
νειας. Χαράς για όσα ονειρευτήκαμε και ζήσαμε και υπερη-
φάνειας για όσα καταφέραμε. Για το ανοικτό μας κίνημα που 
χωρά όλον τον κόσμο, για το μοίρασμα της γνώσης και της 
εμπειρίας, για την τόλμη να ανοιχτούμε στο "καινούριο" και 
την έμπνευση που προσφέρει ο Οδηγισμός στην κοινωνία! 
Με πίστη στη μαγεία της Οδηγικής ιδέας, ακολουθώντας τον 
στρατηγικό μας σχεδιασμό, δουλέψαμε με πάθος δράσεις για 
την ανάπτυξη, που ήταν επί τούτου στενά συνδεδεμένες με την 
εικόνα και την προβολή του Οδηγισμού.

Ο Οδηγισμός είναι η απάντηση στις κοινωνικές συνθήκες που 
κάθε χρόνο γίνονται πιο απαιτητικές και γίνεται έμπνευση 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο INO, με το έργο του "taken over", 
σαφώς εμπνευσμένο από το παιδαγωγικό μας έργο, απεικό-
νισε ένα κορίτσι που είναι καθόλα "Αστέρι" κι έχει τη δύναμη 
ν’ αλλάξει τον κόσμο. Πάμπολλα Τοπικά Τμήματα σε όλη την 
Ελλάδα "έκαναν τον Οδηγισμό εικόνα", εικόνα που ισοδυναμεί 
με χίλιες λέξεις, εικόνα Οδηγισμού που εξαπλώθηκε ταχύτατα 
μέσα στις πόλεις!

Οι 4 Κλάδοι, δουλεύοντας ενδιαφέροντα προγράμματα και 
συνδυάζοντας με άνεση την δια ζώσης και διαδικτυακή μέθοδο, 
προσπάθησαν και κατόρθωσαν να κρατήσουν τα Στελέχη σε 
κίνηση, παλεύοντας με αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη 
της μετά-Covid εποχής και τον απρόσμενο αντίκτυπό της. Το 
πιο δύσκολο στοίχημα απ’ όλα ίσως ήταν να κρατήσεις τα 
Στελέχη που θα κρατήσουν τα παιδιά. Προγράμματα συναισθη-
ματικής ενδυνάμωσης και συναντήσεις, ηλεκτρονικά έντυπα 
και περιοδικά με νέα συμμετοχική φιλοσοφία, σχεδιασμός 
νέων βοηθημάτων για Στελέχη και παιδιά, σεμινάρια και διεξα-
γωγή διαγωνισμών, δράσεις ευαισθητοποίησης και συμπερί-
ληψης παιδιών κι ενηλίκων μελών!

Για τις Ειδικές μας Ομάδες, οι οποίες τη χρονιά που διανύσαμε 
δεν κατόρθωσαν να δουλέψουν, ορίσαμε ως έδρα στην Αττική 
μια Εστία στο Π. Ψυχικό. Εκεί, πέρα από την δουλειά μας στα 
Ιδρύματα, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες θα φιλοξενούνται 
προγράμματα για παιδιά από τις Ειδικές Ομάδες.

Το Τμήμα Κατασκηνώσεων, με την επαναλειτουργία του, 
φέρνει ελπίδα για την χαμένη ζωή στη φύση! Με πρώτη 
δυναμική παρουσία την διοργάνωση δύο εργαστηρίων στην 
Τετρακλαδική Συνάντηση στα Κονάκια, συνεχίζοντας με Κατα-
σκηνώσεις που είχαν ως βασικό μέλημα την επανεκκίνηση 
του κατασκηνωτικού βιώματος για όλους (Στελέχη-παιδιά 
& εφήβους-γονείς) και τέλος, με την υλοποίηση 34 κατασκη-
νώσεων όλων των Κλάδων και τους κατασκηνωτές μας να 
επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον!

Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων προχώρησε σε αξιολόγηση του 
τρέχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο τον επανα-
προσδιορισμό τόσο του περιεχομένου, όσο του συστήματος και 
των μεθόδων εκπαίδευσης. Έτσι διοργάνωσε διήμερο Forum 
με εργασίες δια ζώσης και εξ αποστάσεως, με μεγάλο αριθμό 
συμμετοχής! Οι εκπαιδευτές, επιτέλους ξανά μαζί, δούλεψαν 
εξαιρετικά σε ομάδες εργασίας, καταθέτοντας πρωτοπορι-
ακές και ρεαλιστικές συγχρόνως ιδέες.
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Δημιουργία Πιλοτικού Τμήματος ΣΥΝ:

Η προσφορά του Οδηγισμού στην ελληνική κοινωνία εξαπλώ-
νεται σε άτομα 18 ετών +. Νεαροί και νεαρές που αναζη-
τούν τα πατήματά τους, που επιθυμούν να παραμένουν στον 
Οδηγισμό ακόμα κι αν επιλέξουν να μην γίνουν Στελέχη, έχουν 
από εφέτος τη δυνατότητα να ωφελούνται και να εξελίσσο-
νται μέσα από την συμμετοχή τους σ’ ένα καινούριο Τμήμα 
του Τομέα Ανάπτυξης, το Τμήμα των Ομάδων Συν. Οι ομάδες 
απευθύνονται σε νέους/νέες 18-24 ετών αλλά και σε φίλους 
τους που δεν υπήρξαν ποτέ Οδηγοί, νέους ανθρώπους που 
θα γίνουν πρεσβευτές του αξιακού πλαισίου του Οδηγισμού, 
εμπλουτίζοντας το δυναμικό των Εθελοντών μας! Οι Ομάδες 
συν+ λειτουργούν πιλοτικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή 
και Χανιά, πόλεις επιλεγμένες με πανεπιστήμια, με επόμενο 
στόχο να εξαπλωθούν σε περισσότερα μέρη της χώρας.

Το Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας Σ.Ε.Ο. συνεχίζει ακούραστα 
το έργο του, εμπνέοντας όλο και περισσότερα Τοπικά Τμήματα 
να συμμετέχουν σε αυτό. Εφέτος, με μικρότερης εμβέλειας 
αλλά πιο στοχευμένες δράσεις παροχής βοήθειας αλλά και 
εκπαιδευτικού τύπου, δυναμώνει τα μέλη του και προσφέρει 
όπου χρειάζεται. Έτσι, βραβεύτηκε κεντρικά για το έργο του 
στο πλαίσιο της Ημέρας Εθελοντισμού τόσο στην Περιφέρεια 
Αττικής όσο και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Περιφερειακή Διοίκηση:
Δυνατή Περιφέρεια σημαίνει δυνατός Οδηγισμός! Συνεχίζο-
ντας το κτίσιμο της ενδυνάμωσης και καλύτερης διοικητικής 
λειτουργίας των Περιφερειών μας, έχουμε σήμερα συνολικά 
δέκα Περιφέρειες. Ο διαχωρισμός κι επομένως ο μικρότερος 
αριθμός Τοπικών Τμημάτων που τους αναλογούν, κάνουν 
τις Περιφέρειες πιο ευέλικτες και τη λειτουργία τους πιο 
εύρυθμη. Ο χωρισμός αυτός δίνει και στον/στην Π.Ε. τη δυνα-
τότητα να ασχολείται σε βάθος με κάθε Τοπικό Τμήμα, δίνο-
ντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξή τους. Άμεσος στόχος 
είναι η αριθμητική αύξηση των Τοπικών Τμημάτων, με έμφαση 
σε ποιοτικά κριτήρια λειτουργίας.

Τριλογία δράσεων για τον εορτασμό 
των 90 χρόνων-Οδηγισμός ένα παιχνίδι χωρίς τέλος

Δράση αρ.1: Κουτί 90 χρόνων, γεμάτο ιδέες για παιχνίδι 
& αφορμές για εμπειρίες με νόημα
Με μια εξαιρετική συνεργασία πολλών μελών μας παλαιό-
τερων και νεότερων, ετοιμάστηκε ένα "κουτί" σε διττή μορφή, 
υλική και άυλη, που περιείχε διάφορα χρήσιμα "εργαλεία". Με 
υλικό για: την συνειδητοποίηση του νοήματος και της σημα-
σίας του ΟΠΠ, με επιτραπέζιο παιχνίδι ενδυνάμωσης των 
μελών των Τοπικών Τμημάτων, με υλικό για τη διοργάνωση 
της γιορτής 90 χρόνων-πρόγραμμα (Μ. Π.) για παιδιά-υλικό 
διακόσμησης χώρου-τραγούδι 90 χρόνων, και ποικίλο εκπαι-
δευτικό υλικό ενημέρωσης σχετικά με την αιμοδοσία.

Δράση αρ.2: Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών/Εκπαι-
δευτών/Κατασκηνωτών & Μεγάλων Οδηγών. Κονάκια 29.04-
01.05.2022. Σε ένα εξαιρετικά εορταστικό κλίμα, στον ανανε-
ωμένο κατασκηνωτικό μας χώρο στα Κονάκια, τωρινά Στελέχη 
και Μεγάλοι Οδηγοί, τα Στελέχη του μέλλοντος, διεύρυναν 
τους ορίζοντές τους με δραστηριότητες και εργαστήρια 
στημένα τόσο από τους 4 Κλάδους όσο και από Τμήματα της 
Ανάπτυξης (Εκπαιδεύσεων-Κατασκηνώσεων-Δίκτυο Πολι-
τικής Προστασίας) και ειδικούς συνεργάτες. Συνδύασαν τη 

γιορτή με την προσφορά καθώς προχώρησαν σε αιμοδοσία σε 
συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Λαϊκό αλλά και 
προσφορά στον κατασκηνωτικό χώρο, χόρεψαν και τραγού-
δησαν στη βραδινή γιορτή, βραβεύτηκαν σε διαγωνισμό φωτο-
γραφίας κι έγιναν μια ανοικτή αγκαλιά. Υπήρξε μεγάλος ενθου-
σιασμός και χαρά σε μια συνάντηση που μας ένωσε και πάλι 
μετά από δυο χρόνια απομόνωσης.

Δράση αρ. 3: Ήμερα Οδηγισμού: "Κάνε τον Οδηγισμό Εικόνα" 
μια δράση με εξαιρετικά αποτελέσματα, εφέτος διήμερης 
διάρκειας, σε δύο άξονες με θέμα "Κάνε τον Οδηγισμό εικόνα". 
Με εναρκτήρια ενέργεια το μεγάλο έργο του καλλιτέχνη 
INO στο κέντρο της Αθήνας, διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της 
Ημέρας Οδηγισμού σε όλη την Ελλάδα πάμπολλες μικρές 
και μεγαλύτερες καλλιτεχνικές δημιουργίες σε εξωτερι-
κούς δημόσιους χώρους, όπως σχολεία, υπόγειες διαβάσεις, 
πλατείες και πεζόδρομους, διακοσμήσεις καφάο (κιβωτίων 
καλωδίων ΟΤΕ). Συγχρόνως, και για ολόκληρο το Σαββατο-
κύριακο, παιδιά, νέοι, Στελέχη, μέλη Τοπικών Συμβουλίων, 
Ομάδων Συνεργασίας αλλά και παλαιότερα μέλη της Οδηγικής 
οικογένειας, στο πλαίσιο του θέματος "Είμαστε πολλοί και 
είμαστε παντού", κυκλοφόρησαν και φωτογραφήθηκαν με το 
μαντήλι τους, ενδυναμώνοντας την εικόνα του Οδηγισμού σε 
όλη την Ελλάδα!

Τα Συνέδρια
Με αφοσίωση στους δημοκρατικούς θεσμούς του Οδηγισμού 
όπως αυτοί αναδεικνύονται μέσα από τα Συνέδρια, ξεκίνησαν 
οι εργασίες των Προεδρείων που θα δουλέψουν τόσο για το 
29ο Συνέδριο Εφόρων και Μελών που θα πραγματοποιηθεί 
στην Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 2022 όσο και για το 
14ο Συνέδριο Αρχηγών που θα πραγματοποιηθεί το 2024.
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ΓΕΝΙΚΗ
ΕΦΟΡΟΣ

Το ΣΕΟ και το WWF, συνέχισαν τη δυναμική τους συνεργασία 
και τη χρονιά που πέρασε, κτίζοντας το 2023 με στόχο ενέρ-
γειες για την προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο εκπαί-
δευσης πολιτών, όπως η "Ώρα της Γης", αλλά και παροχή εθελο-
ντικής εργασίας από μέλη μας σε περιοχή που έχει υιοθετηθεί 
για αναδάσωση.

Αιμοδοσία & Οδηγισμός
Μια ακόμα προσφορά στην κοινωνία αποτελεί η επαναλαμ-
βανόμενη διοργάνωση αιμοδοσίας, με στόχο όχι μόνο την 
συλλογή αίματος αλλά κυρίως την ευαισθητοποίηση των 
νεότερων μελών μας να γίνουν αιμοδότες. Το "κουτί των 90 
χρόνων" ήταν γεμάτο από υλικό για τον σκοπό αυτό, διότι η 
ανάγκη αυτή προβλέπεται ότι θα γίνει εντονότερη στο μέλλον 
καθώς ο αιμοδοτικός πληθυσμός στη χώρα μας γερνά κι εμείς 
στον Οδηγισμό, έχοντας επίγνωση του δυσάρεστου αυτού 
γεγονότος, παίρνουμε θέση.

Έπαθλο Ειρήνη Καλλιγά:
Εφέτος, 20 χρόνια από την θεσμοθέτηση του τιμητικού επάθλου 
στην μνήμη της αείμνηστης ιδρύτριάς μας Ειρήνης Καλλιγά, σε 
εορταστική ατμόσφαιρα στο Ζάππειο Μέγαρο και με θέμα "Εγώ 
κι εσύ μαζί", συγκεντρώθηκαν 8 προτάσεις από 4 Περιφέρειες 
της Ελλάδας! Το έπαθλο απέσπασε το Τ.Τ. Ραφήνας για τη διορ-
γάνωση "μαθητικού φεστιβάλ", με εξαιρετικές συνεργασίες με 
τοπικούς φορείς και σχολεία ενώ έπαινοι για την ολοκληρω-
μένη δουλειά τους απονεμήθηκαν στο ΤΤ Π. Φαλήρου και στο 
ΤΤ Φαρσάλων. Η απονομή του Επάθλου Καλλιγά έγινε από τον 
κ. Παύλο Γερουλάνο, εγγονό της Ειρήνης Καλλιγά.
Συμμετοχές / Εκπροσωπήσεις:
• Συνεργασία με το υπουργείο Αθλητισμού στη διοργάνωση 

του EΚΟ Rally Acropolis (ΤΤ Λαμίας & Λουτρακίου)
• 3η Regatta παραδοσιακών σκαφών (ναυτικός αγώνας με τον 

Γραίγο Τ. Τ. Κηφισιάς και παράλληλη στεριανή δράση Τ.Τ. Π. 
Φαλήρου)

• Lamia Expo 2022 (δυναμική παρουσία ΤΤ Λαμίας.)
• Race for the Cure (πάρα πολλά ΤΤ από όλη την Ελλάδα).
• Αυθεντικός Μαραθώνιος 2022 (ΤΤ Ραφήνας).

Αποχαιρετήσαμε την χρονιά με κάλαντα:
Τη χρονιά αυτή ο Οδηγισμός προβλήθηκε από παιδιά κάθε 
ηλικίας και τα Στελέχη τους, όταν έψαλλαν τα κάλαντα των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στον Πρωθυπουργό της 
χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου και στον Δήμαρχο 
Αθήνας κ. Κ. Μπακογιάννη, με εικόνες στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης που έκαναν πραγματικά το γύρο της χώρας!

Νανώ Παπαϊωάννου, Γενική Έφορος

Βοηθοί Γενικής Εφόρου:
Δανιήλ Βεργιάδης
Βλάσης Κουτσός
Ελισάβετ Φουτσιτζόγλου
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
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ΚΛΑΔΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
• Κωνσταντίνα Καρυδάκη

ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
• Κατερίνα Βαρελά
• Κωνσταντίνος Βομπίρης
• Κατερίνα Γολεμάτη
• Ελένη Κοντού
• Χρήστος Λυκούσης
• Βασιλική Μαλιάτση
• Ζαχαρίας Πομώνης
• Αγγελική Σταμάτη

Στόχος του Κλάδου Αστεριών για τη χρονιά 
που πέρασε ήταν, αφ’ ενός η ενδυνάμωση 
των Στελεχών και των παιδιών αφ’ ετέρου η 
επαναφορά των συγκεντρώσεων στην ομαλή 
ροή. Έτσι, αναβαθμίζοντας το εκπαιδευτικό 
υλικό του, ο Κλάδος εκπόνησε ένα καινούριο 
Βοήθημα Στελεχών και το πλαισίωσε με δύο 
Ένθετα, των παιχνιδιών και των θεματικών 
συγκεντρώσεων. Παράλληλα δημιούργησε 
Πρόγραμμα χρονιάς με θέμα "βάλε στη ζωή 
σου δράση", σχετικά Μεγάλα Παιχνίδια, άλλες 
εκπαιδευτικές δράσεις, και συναντήθηκε με 
τα Στελέχη του σε πολλούς Γαλαξίες, τόσο σε 
δια ζώσης ανά την Ελλάδα όσο και σε διαδι-
κτυακές συναντήσεις

Ας πάρουμε μια γεύση από τις δράσεις αυτές 
μέσα από το ημερολόγιο ενεργειών του 
Κλάδου Αστεριών.

Ιανουάριος:
• Νέο Βοήθημα Στελεχών Κλάδου Αστεριών.
 Το νέο Βοήθημα Στελεχών, το σημαντικό-

τερο εργαλείο δουλειάς στους Γαλαξίες, 
είναι γεγονός! Ανανεωμένο ως προς το περι-
εχόμενο και τον τρόπο γραφής, ακολουθώ-
ντας συγχρόνως την παράδοση του Κλάδου.

• Διαδικτυακή Συνάντηση.
 Σε όμορφη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε 

η διαδικτυακή συνάντηση συνεργατών για 
ανταλλαγή απόψεων και κοπή πρωτοχρονιά-
τικης πίτας.

Φεβρουάριος:
• Διαδικτυακή Συνάντηση εορτασμού 

"Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης"
 Η Ημέρα Σκέψης είναι η ημέρα που οι 

Οδηγοί σε όλο τον κόσμο σκέπτονται ο ένας 
τον άλλον, αναλογιζόμενοι τη χαρά και τη 
δύναμη που προσφέρει η Παγκόσμια φιλία. 
Εκπαιδευτές, Κατασκηνωτές, Συνεργάτες 
και Στελέχη γιορτάσαμε όλοι μαζί την 
Ημέρα Σκέψης, εφαρμόζοντας και προτά-
σεις από το πρόγραμμα της WAGGGS.

Απρίλιος:
• Συνάντηση Στελεχών 4 Κλάδων 

στα Κονάκια 29/4-1/5/2022
 Με μεγάλη χαρά για το αντάμωμα μετά από 

πολύ καιρό διαδικτυακής επαφής, ο Κλάδος 
συμμετείχε στη Συνάντηση Στελεχών 4 
Κλάδων στα Κονάκια. Αφορμή στάθηκε ο 
εορτασμός των 90 χρόνων του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού, στην ουσία όμως ήταν 
μια εξαιρετική ευκαιρία να συναντηθούν και 
να αλληλεπιδράσουν Στελέχη απ’ όλη την 
Ελλάδα σε ατμόσφαιρα διαλόγου, χαράς και 
παιχνιδιού, πραγματοποιώντας ένα Μεγάλο 
Παιχνίδι επιβίωσης.

Μάιος:
• Μεγάλο Παιχνίδι Φύσης "Ελάτε να 

παίξουμε"
 Διοργάνωση δράσης πανελλήνιας εμβέλειας 

ως Μεγάλο Παιχνίδι Φύσης. Το παιχνίδι αυτό 
διοργανώθηκε σε τοπικό επίπεδο από τους 
Γαλαξίες μας και σε μια κοινή δράση για του 
Γαλαξίες της Αττικής. Η παναττική δράση 
διοργανώθηκε κεντρικά από τον Κλάδο και 
πραγματοποιήθηκε στον Εθνικό Κήπο.

 Στόχος της δράσης "Ελάτε να παίξουμε" 
ήταν, με αφορμή την έλευση της άνοιξης, 
τα Αστέρια να αναπτύξουν τις αισθήσεις 
τους, να αφουγκραστούν τη φύση και να 
γεμίσουν θετικά συναισθήματα . Η ανοιξιά-
τικη βλάστηση, τα ζώα, τα πουλιά και τα 
αρώματα της φύσης είναι αυτά που τους 
προσέφεραν την δυνατότητα αυτή. Ακολου-
θώντας τους σταθμούς του Μεγάλου Παιχνι-
διού, τα Αστέρια μας είχαν την ευκαιρία να 
αναπτύξουν το πνεύμα της συνεργασίας, 
της φιλίας αλλά και της υπευθυνότητας. Η 
εποχή της άνοιξης, με τα χρώματα και της 
μυρωδιές της, προσέφερε την ευκαιρία στα 
Αστέρια να κατανοήσουν την αξία της φύσης 
και να έρθουν πιο κοντά στην έννοια της 
προστασίας της.
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• Κυκλοφορία Ένθετου παιχνιδιών
 Ένα επιπλέον εργαλείο για τη δουλειά 

των Στελεχών στους Γαλαξίες αποτελεί 
το ένθετο παιχνιδιών που κυκλοφόρησε ο 
Κλάδος, το οποίον περιλαμβάνει παιχνίδια 
χωρισμένα σε κατηγορίες και διαθέτει 
μεγάλη ποικιλία. Το έντυπο δημιουργήθηκε 
στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης Στελεχών 
για ποιοτικότερες συγκεντρώσεις και εντά-
χθηκε στο "κουτί των 90 χρόνων"

Ιούνιος:
Χαρούμενα Ταξίδια και επισκέψεις σε αυτά:
Το καλοκαίρι αυτό οι κατασκηνωτές του 
Κλάδου Αστεριών επέστρεψαν στη φύση, 
προσφέροντας στα Αστέρια κάτι που επί δύο 
χρονιές είχαν στερηθεί. Έτσι, πραγματοποι-
ήθηκαν σε όλη την Ελλάδα οχτώ (8) Χαρού-
μενα Ταξίδια, στα οποία πήραν μέρος πολλά 
Στελέχη και Αστέρια. Αν και οκτώ κατασκη-
νώσεις θεωρούνται ως αριθμός ιδιαίτερα 
χαμηλός για τα δεδομένα του Κλάδου, αξίζει 
να αναλογιστούμε ότι το σύνολο των παιδιών 
της ηλικίας των Αστεριών πήγε φέτος 
κατασκήνωση για πρώτη φορά! Αυτό το 
γεγονός έκανε το κατασκηνωτικό εγχείρημα 
ιδιαίτερα απαιτητικό και μας χαροποιεί που 
είχε πολύ θετικά αποτελέσματα χάρη στη 
διάθεση και την αγάπη των Στελεχών/Κατα-
σκηνωτών! Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
και όλες!

Σεπτέμβριος: 
• Μεγάλο Παιχνίδι 

Ανοίγματος Οδηγικής χρονιάς.
 Πραγματοποιήθηκε το Μεγάλο Παιχνίδι 

Ανοίγματος για την έναρξη της Οδηγικής 
χρονιάς, με δύο (2) στόχους: ευαισθητο-
ποίηση και εξωστρέφεια. Αναλυτικότερα: α) 
να ευαισθητοποιήσει τα Αστέρια γύρω από 
το θέμα της προστασίας του περιβάλλο-
ντος, μέσα από την ανακύκλωση αλλά και τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Β)να ωθήσει 
τα Αστέρια να προσκαλέσουν φίλους τους 
(νηπιαγωγεία/Δημοτικά σχολεία), για να 
γνωρίσουν τον Οδηγισμό και να ενταχθούν 
στους Γαλαξίες μας.

• Αποστολή πακέτων προγραμμάτων:
 στείλαμε το δεύτερο από τα τρία πακέτα 

του διετούς προγράμματος χρονιάς "Βάλε 
στη ζωή σου δράση… Έλα μαζί μας… και 
Κάντο πράξη!". Το δεύτερο πακέτο θα 
δουλευτεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2023 
και στη συνέχεια θα αποσταλεί το τρίτο, 
για την ολοκλήρωση του διετούς Προγράμ-
ματος Χρονιάς.

• Διαγωνισμός παιχνιδιού 
"Παίζουμε θέατρο! Δώσε ζωή στο παιχνίδι..."

 Ο Κλάδος Αστεριών, στο πλαίσιο του 
εορτασμού των 90 χρόνων, διοργανώνει 
διαγωνισμό θεατρικού παιχνιδιού "Παίζουμε 
θέατρο! Δώσε ζωή στο παιχνίδι...". Ο κάθε 
Γαλαξίας μαζί με τα Αστέρια του διάλεξε 
ένα παιχνίδι από το ένθετο παιχνιδιών και 
το μετέτρεψε σε θεατρικό έργο. Έτσι, το 
παιχνίδι που επιλέχθηκε δραματοποιήθηκε 
και παρουσιάστηκε σε φίλους των Αστεριών! 

Στόχος: να γνωρίσουν οι καλεσμένοι τη 
δουλειά στο Γαλαξία με αποτέλεσμα, οι 
Γαλαξίες μας να έχουν προσέλευση νέων 
παιδιών.

Νοέμβριος:
Ένθετο Συγκεντρώσεων
Ακολουθώντας τη λογική του πρώτου στη 
σειρά ένθετου με θέμα τα παιχνίδια, ο Κλάδος 
προχώρησε στη δημιουργία ένθετου συγκε-
ντρώσεων με Κεντρική Ιδέα. Στο έντυπο αυτό 
υπάρχουν υποδείγματα συγκεντρώσεων, από 
τα οποία τα Στελέχη μπορούν να επιλέγουν με 
γνώμονα τα ίδια τα Αστέρια του Γαλαξία, την 
εποχή του χρόνου, τον τόπο ή τις ιδιαίτερες 
συνθήκες. Δίνεται εδώ και επιλογή σε σχέση 
με τον αριθμό των παιδιών, το χρόνο προετοι-
μασίας και τα υλικά.
Όπως μέσα από κάθε συγκέντρωση, έτσι κι 
εδώ τα παιδιά βρίσκουν όλες τις ευκαιρίες 
που προσφέρει το Οδηγικό Παιδαγωγικό 
Πρόγραμμα!

Περιοδικά Αστρικά Νέα, Χέρι. Χέρι
Συνεχίζουν και κυκλοφορούν τα περιοδικά 
του Κλάδου Αστεριών "Αστρικά Νέα" και 
"Χέρι-Χέρι". Το Χέρι-Χέρι συνεχίζει να απευ-
θύνεται εκτός από τα Αστέρια και στους 
γονείς, προτείνοντάς τους δραστηριότητες 
και παιχνίδια που μπορούν να κάνουν μαζί με 
τα παιδιά τους.
Ο Κλάδος Αστεριών είναι έτοιμος να υποδε-
χτεί το 2023, με ενθουσιασμό, έμπνευση, 
ενέργεια, δημιουργικότητα, όνειρα, για μία 
χρονιά γεμάτη δράσεις.
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ΚΛΑΔΟΣ
ΠΟΥΛΙΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ
• Αφροδίτη Νιφόρου

ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ
• Εμμανουέλα Βαγιανού (έως 31/08)
• Δημήτρης Καραβάς
• Δήμητρα Κοκκόση
• Έλενα Κουβαρά
• Μαρία Τσάκαλου
• Ηλιάνα Χαραλάμπη

Βγες, τραγούδα τη ζωή
Πες θα ‘ρθει ξανά πρωί.
Δες τον ήλιο μ’ άλλα μάτια
με ενός παιδιού χαρά
γιατί κι εσύ παιδί ήσουν μια φορά…
γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου και σκέπτομαι… "Πώς θα 
ήταν η καθημερινότητα αν την αντιμετώπιζα με τη χαρά, την 
υπομονή και την περιέργεια για το "τι θα γίνει στο τέλος" που 
έχουν τα παιδιά; Μια φορά κι έναν καιρό ήμασταν παιδιά και 
αυτό πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό και στην καρδιά μας.

Έτσι μας βρήκε το 2023, και το 2022 είναι εκεί στην άκρη πια 
και κομπάζει για όσα καταφέραμε να κάνουμε μαζί για ακόμη 
μια χρονιά. Ναι, κομπάζει, γιατί είναι περήφανο που έφερε 
κοντά ανθρώπους από όλη την Ελλάδα, έστω τηλεφωνικά, 
έστω διαδικτυακά!

Μια και αναφέραμε τη λέξη διαδικτυακά, ο Κλάδος πραγμα-
τοποίησε το 2ο Διαδικτυακό Παιχνίδι των Σμηνών, από τον 
Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2022 στο πλαίσιο του εορτασμού 
των 90 χρόνων, με θέμα "Μια βιβλιοθήκη γεμάτη αναμνήσεις". 
Στόχος του παιχνιδιού ήταν τα Πουλιά, μέσα από δραστηριό-
τητες, να γνωρίσουν την ιστορία του Τοπικού τους Τμήματος 
και του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Παράλληλα προσπα-
θήσαμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητες και την ομαδικότητα 
Πουλιών και Στελεχών.

Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκε επίσης μια Διαδικτυακή Συνά-
ντηση Στελεχών γεμάτη Παιχνίδια και παραλλαγές κλασικών 
παιχνιδιών!



ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ, ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΕΔΩ: 
https://kladospoulion.wixsite.com/90xronia

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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Τους επόμενους μήνες, Μάιο και Ιούνιο, προωθήσαμε την 
Ημέρα των Πουλιών με τίτλο "Σκίτσαρέ το". Το πρόγραμμα 
αφορούσε την τέχνη ως μέσο έκφρασης και μετάδοσης μηνυ-
μάτων. Συγκεκριμένα, τα Πουλιά είχαν την ευκαιρία να δώσουν 
μορφή στις σκέψεις τους για την επικαιρότητα και για οποιοδή-
ποτε κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό ζήτημα τους απασχολεί, 
μεταδίδοντας με τον τρόπο αυτό το δικό τους μήνυμα.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις, ήρθαν οι Κατασκη-
νώσεις! Από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο, 11 Κατασκηνώ-
σεις διοργανώθηκαν από τα Στελέχη του Κλάδου Πουλιών. 
Στα ορεινά, στα πεδινά, στα παραθαλάσσια μέρη ακούστηκαν 
για ακόμη μια χρονιά τα Πουλιά! Για ακόμα μια χρονιά τα 
Στελέχη του Κλάδου Πουλιών πήραν από το χέρι τα παιδιά και 
τα οδήγησαν στη ζωή στη φύση και στην ομάδα.

Εν συνεχεία, καλωσορίσαμε τη νέα οδηγική χρονιά με το 
Πρόγραμμα ΔΩΣΕ ΧΕΡΙ, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 
του 2022 σε συνεργασία με την Ομάδα Νέων YOUTHORAMA, 
για την ευαισθητοποίηση των Πουλιών στο θέμα της συμπε-
ρίληψης παιδιών με οπτική αναπηρία. Αξίζει να σημειώσουμε 
ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα διαδόθηκε η αποστολή της 
ειδικής μπάλας στα σχολεία, ώστε να έχουν όλα τα παιδιά 
πρόσβαση στο παιχνίδι!

Τελευταία, και πολύ σημαντική, είναι η συνεισφορά των περι-
οδικών! Κατά τη διάρκεια της χρονιάς κυκλοφόρησαν 6 τεύχη 
Γοργοχελίδονου και 6 τεύχη από τα Νέα της Κουκουβάγιας. 
Τεύχη που μας έδωσαν ιδέες για συγκεντρώσεις, τεύχη που 
μας έδωσαν το ερέθισμα να αναζητήσουμε τη γνώση για 
κάποιο θέμα που μας κέντρισε το ενδιαφέρον…τεύχη που μας 
πήγαν ένα βήμα παραπέρα, διαβάζοντάς τα!
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ΚΛΑΔΟΣ
ΟΔΗΓΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
• Γιώργος Αρβάλης

ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
• Αλέξανδρος Κόρδας
• Γιώργος Κωνσταντινίδης
• Νίκη Κωσταρέλη
• Λίνα Μαρμαρά
• Κατερίνα Παπαναστασίου
• Κατερίνα Τριανταφύλλου

Πρόγραμμα ΑλλαΓΗ-ΆλληΓΗ: 
"365,26 Ηλικιακές Ημέρες"
Τον Οκτώβριο του 2021 ο Κλάδος Οδηγών 
παρουσίασε το διετές Πρόγραμμά του με 
τίτλο "ΑλλαΓΗ-ΆλληΓΗ" και Κεντρική Ιδέα 
ένα ταξίδι στο "ΔιάSTEAMα". Την Οδηγική 
χρονιά 2021-2022, το Πρόγραμμα με ιδιαίτερο 
σύνθημα "365,26 Ηλιακές Ημέρες" είχε στόχο 
να γνωρίσουν οι Οδηγοί τη διεπιστήμη STEAM 
και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες της 
Περιέργειας, της Προσαρμοστικότητας, της 
Δημιουργικότητας, της Επιμονής, της Ομαδι-
κότητας και της Συνεργασίας, στο πλαίσιο 
της "Εκπαίδευσης Αστροναυτών Ειδικών 
Αποστολών". Ο πρώτος χρόνος ήταν χωρι-
σμένος σε τριμηνίες, κάθε μία από τις οποίες 
είχε τον δικό της υπoστόχο. Στην τρίτη 
τριμηνία οι Οδηγοί κλήθηκαν να εφαρμόσουν 
στην κατασκήνωση, μέσω του Προγράμματος 
"Φυσικό Αποτύπωμα", όλα όσα είχαν μάθει το 
προηγούμενο διάστημα. Για τις ανάγκες του 
Προγράμματος ο Κλάδος Οδηγών δημιούρ-
γησε ιδιαίτερη ιστοσελίδα (www.allagialligi.
gr), επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αμεσότητα 
στην επικοινωνία και την γρήγορη ενημέ-
ρωση των Ομάδων. Συνολικά, 53 Ενωμοτίες 
από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή 
στον πρώτο χρόνο του Προγράμματος. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η 1η Ομάδα Οδηγών της Ν. 
Ιωνίας Μαγνησίας, με αφορμή το Πρόγραμμα 
του Κλάδου Οδηγών και σε συνεργασία με το 
εργαστήριο TALO του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, συμμετείχε και διακρίθηκε στον εξωτε-
ρικό Διαγωνισμό "Ανοιχτών Τεχνολογιών".

Περιοδικό e-parea
Το 2022 επανεκδίδεται μετά από έξι χρόνια 
το 3μηνιαίο περιοδικό των Οδηγών και 
Ναυτοδηγών e-parea, με ανανεωμένες στήλες 
και περιεχόμενο. Το πρώτο περιοδικό της 
χρονιάς κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2022. 
Τα τεύχη εκδίδονται ηλεκτρονικά και διατίθε-
νται στους Οδηγούς μέσω της ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας των Ομάδων.

Περιοδικό e-έτοιμος
Το περιοδικό των Στελεχών του Κλάδου 
Οδηγών "e-έτοιμος", με τη νέα του μορφή, 
συμπλήρωσε το 2022 δύο χρόνια σταθερής 
κυκλοφορίας. Εκδόθηκαν ηλεκτρονικά 12 
τεύχη, 6 από τα οποία τη χρονιά που μας 
πέρασε. Το περιοδικό, με τις μόνιμες στήλες 
του, δίνει φωνή στα Στελέχη, εμπνέει με τη 
θεματολογία του και προσφέρει πάντα νέες 
ιδέες και νέα ματιά σε όσα συμβαίνουν στον 
Κλάδο και στον Οδηγισμό.

3η Πανελλήνια Σπονδυλωτή Κατασκήνωση 
"Φυσικό Αποτύπωμα"
Μετά από δύο χρόνια κορονοϊού, με χρονικό 
ορίζοντα τις Κατασκηνώσεις του καλοκαιριού, 
ο Κλάδος Οδηγών δημιούργησε το Πρόγραμμα 
"Φυσικό Αποτύπωμα", που αποτέλεσε και την 
Κεντρική Ιδέα της 3ης Πανελλήνιας Σπονδυ-
λωτής Κατασκήνωσης του Κλάδου. Στόχος 
ήταν η ευαισθητοποίηση των Οδηγών/
Ναυτοδηγών των Ομάδων σε περιβαλλοντικά 
θέματα, εστιάζοντας στο αποτύπωμα που 
αφήνουμε καθημερινά στο περιβάλλον μέσα 
από τις πράξεις μας και τις καταναλωτικές 
μας συνήθειες. Το Πρόγραμμα "Φυσικό Αποτύ-
πωμα" περιελάμβανε δραστηριότητες για τις 
Ενωμοτίες για την Γ’ Τριμηνία, καθώς και μία 
σειρά κατασκηνωτικών προκλήσεων και ένα 
Μεγάλο Παιχνίδι, που υλοποιήθηκαν στις έξι 
Κατασκηνώσεις του Κλάδου το καλοκαίρι του 
2022.

Workshops Στελεχών
Ο Κλάδος Οδηγών το 2022 υλοποίησε με 
επιτυχία δύο ακόμα Workshops Στελεχών. 
Το πρώτο, με θέμα "Πρώτες Βοήθειες", πραγ-
ματοποιήθηκε τον Μάρτιο στο Ψυχικό της 
Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης, ενώ το δεύτερο, με θέμα "Πεζο-
πορία", τον Μάιο στο Πήλιο.
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Συνάντηση Στελεχών Θεσσαλίας
"Τ’ αυτί σου εδώ!" (Ταυτίσου εδώ!)
Οι συνθήκες το επέτρεψαν, όλοι το επιθυ-
μούσαν πολύ και η πρώτη μετά-covid και 
υβριδική Συνάντηση του Κλάδου Οδηγών και 
Στελεχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγ-
ματοποιήθηκε στον Βόλο στις 09.4.2022.

Στελέχη των Ομάδων από τα Τ.T. Αγριάς, 
Βόλου, Ν.Ιωνίας και Φαρσάλων με φυσική 
παρουσία και από τα Τ.Τ. Σκιάθου και 
Τρικάλων διαδικτυακά, βρέθηκαν στην Εστία 
του Βόλου για μια δημιουργική συνάντηση 
με τον Έφορο του Κλάδου Οδηγών και τους 
βοηθούς του.

Με σύνθημα "Τ’ αυτί σου εδώ!", με κέφι και 
πολύ καλή διάθεση για συζήτηση και ανταλ-
λαγή απόψεων, για αξιολόγηση, προγραμμα-
τισμό αλλά και παιχνίδι κύλησαν δύο ώρες 
γόνιμες και γεμάτες αισιοδοξία ότι όλοι 
μαζί πολλά μπορούμε να πετύχουμε για την 
πρόοδο των Ομάδων μας. Στόχος όλων όσοι 
συμμετείχαν στη Συνάντηση ήταν οι Κατασκη-
νώσεις του καλοκαιριού.

Συνάντηση Κατασκηνωτών "Σκηνή και πάμε!"
Με στόχο να βρεθούν ξανά όλες οι Κατασκη-
νώτριες και οι Κατασκηνωτές του Κλάδου για 
να συζητήσουν, να λύσουν απορίες, να δώσουν 
λύσεις και να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ο 
Κλάδος πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο του 
2022 διαδικτυακή Συνάντηση των Κατασκη-
νωτών του. Το σύνθημα της Συνάντησης ήταν 
"Σκηνή και πάμε… να οργανωθούμε για την 3η 
Πανελλήνια Σπονδυλωτή Κατασκήνωση του 
καλοκαιριού με το μικρότερο "Φυσικό Αποτύ-
πωμα" και τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή 
Οδηγών και Στελεχών του Κλάδου."

Συνάντηση Συνεργατών
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε τον Οκτώ-
βριο η Διαδικτυακή Συνάντηση Συνεργατών 
του Κλάδου Οδηγών. Μέσα σε λίγες ώρες 
είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους 
νέους Συνεργάτες, να μάθουμε περισσότερα 
για τη Διαχείριση Έργων και όλοι μαζί να 
προβληματιστούμε και να οραματιστούμε τα 
επόμενα βήματα. Στο τέλος, οι Συνεργάτες 
επέλεξαν τις επιτροπές του Κλάδου στις 
οποίες ήθελαν να ενταχθούν για να βοηθή-
σουν στην Οδηγική χρονιά.

Πρόγραμμα ConNAIct
Το ConNAIct είναι ένα παιχνίδι που δημιούρ-
γησε ο Κλάδος μέσα στη χρονιά μόνο για τα 
ενήλικα μέλη του. Στόχος της πρωτότυπης 
αυτής πρότασης ήταν η επικοινωνία, η αλλη-
λεπίδραση και η δημιουργική ψυχαγωγία των 
μελών του Κλάδου μέσα από τα social media. 
Το παιχνίδι είχε διάρκεια έξι εβδομάδων 
και κάθε βδομάδα δημοσιεύονταν στο λογα-
ριασμό του Κλάδου Οδηγών στο Instagram 

δοκιμασίες-αποστολές από τις τέσσερις 
συνολικά κατηγορίες του παιχνιδιού (Φύση/
Ομάδα/Κόσμος/ΑλλαΓΗ-ΆλληΓΗ). Οι παίκτες 
καλούνταν να επιλέξουν και να υλοποιήσουν 
μία ή περισσότερες δοκιμασίες που, ανάλογα 
με το βαθμό δυσκολίας τους, αντιστοιχούσαν 
σε συγκεκριμένους πόντους στο "Στρεσό-
μετρο".

90 Χρόνια Κλάδος Οδηγών
Η ιστορία του Κλάδου Οδηγών είναι συνυ-
φασμένη με την ιστορία του Οδηγισμού 
στην Ελλάδα. Ο εορτασμός, το 2022, των 90 
χρόνων του Ελληνικού Οδηγισμού αποτέ-
λεσε την αφόρμηση για να ανοίξει ο Κλάδος 
το δικό του αρχείο, να αξιοποιήσει τη σημα-
ντική εμπειρία και τις γνώσεις παλαιότερων 
μελών του και, ανατρέχοντας σε πηγές, να 
καταγράψει τη δική του πορεία μέσα στον 
χρόνο. Σε αυτήν την έρευνα υπήρξε πράγ-
ματι πολύτιμη η βοήθεια πολλών μελών του 
Οδηγισμού που απάντησαν πολύ πρόθυμα σε 
ερωτήσεις μας και μας παραχώρησαν αρχεία 
και φωτογραφίες. Τους ευχαριστούμε θερμά 
για την ανταπόκριση και τον τρόπο που αγκά-
λιασαν αυτή μας την προσπάθεια. Οι καρποί 
των ερευνών αποτέλεσαν το περιεχόμενο 
της μεγαλύτερης επικοινωνιακής καμπάνιας 
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Κλάδου 
και της Οργάνωσης. Σταθερά κάθε Πέμπτη, 
όλο το 2022, φιλοξενούνταν στα social media 
του Κλάδου στιγμές και γεγονότα από το 1932 
μέχρι το 2022, που το καθένα με τον τρόπο 
του έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη και την πρόοδο 
του Κλάδου Οδηγών. Στόχος του όλου εγχει-
ρήματος ήταν, μέσα από την ανάδειξη έργων, 
γεγονότων, δράσεων και πρωτοβουλιών του 

Κλάδου από τις πρώτες του στιγμές μέχρι 
σήμερα, να προβληθεί η διαχρονικά δυνα-
μική παρουσία του Κλάδου Οδηγών και το 
συνολικό του έργο για τους Οδηγούς και τα 
Στελέχη του. Στόχος επίσης ήταν να διασω-
θούν μαρτυρίες, οι παλαιότεροι να θυμηθούν 
νοσταλγικά και με καμάρι δράσεις του Κλάδου 
στις οποίες συμμετείχαν, και τα νέα Στελέχη 
να γνωρίσουν την ιστορία του Κλάδου και να 
εμπνευστούν από αυτήν. Η ανταπόκριση όλων 
έδωσε τελικά ιδιαίτερη χαρά στον Κλάδο. 
Τους πρώτους μήνες του 2023 ο Κλάδος θα 
κυκλοφορήσει ένα Λεύκωμα-Αφιέρωμα στις 
90 Στιγμές του Κλάδου Οδηγών, αξιοποι-
ώντας το υλικό που συγκέντρωσε από την 
έρευνά του.

Bravo Awards
O Κλάδος Οδηγών συμμετείχε στο θεσμό 
BRAVO Sustainability Awards 2022 και διεκδί-
κησε Βραβείο στον Πυλώνα Bravo Environment 
με το Πρόγραμμα Χρονιάς "φορτίΖΩ στη 
ΦΥΣΗ", που υλοποιήθηκε την Οδηγική Χρονιά 
2020-2021. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
όλους αυτούς που μας ψήφισαν και υποστή-
ριξαν την πρωτοβουλία αυτή.
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ΚΛΑΔΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
• Κλέμον Μπόλλε

ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
• Μαίρη Ελευθεριώτου
• Μάνος Καραμολέγκος
• Έλενα Κούμουλου
• Ηρεμής Κωνσταντινίδης
• Όλγα Παπαδοπούλου
• Χαριτίνη Πετροδασκαλάκη

Κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης: 4
Μεγάλοι Οδηγοί/Ναυτοδηγοί: 138
Στελέχη: 65

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών:
Ανακαλύπτω. Συμμετέχω. Εξελίσσομαι.

Το ξεκίνημα του 2022 βρήκε τις Ομάδες και τα Πληρώματα 
του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών να δουλεύουν το δεύτερο μέρος 
του προγράμματος χρονιάς με τίτλο: "Άστο πάνω μου-Έξυπνη 
Διαχείριση Χρόνου". Ένα πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο στις 
ανάγκες των εφήβων του σήμερα, γεμάτο δραστηριότητες 
και χρήσιμες συμβουλές για περισσότερο και ποιοτικότερο 
προσωπικό χρόνο.

Πλησιάζοντας την Ημέρα Σκέψης, Μεγάλοι Οδηγοί και Ναυτο-
δηγοί από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στην πρωτοβουλία 
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και συνομίλησαν μέσω 
κοινής βιντεοκλήσης με Οδηγούς από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο 
μπόρεσαν να εξασκήσουν τα αγγλικά τους αλλά είχαν και την 
ευκαιρία να μάθουν πως λειτουργούν οι Ομάδες στο εξωτε-
ρικό, να ακούσουν καινούργια τραγούδια, να δουν διαφορε-
τικές στολές και να κατανοήσουν ακόμη καλύτερα την παγκο-
σμιότητα του Οδηγισμού.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στα τέλη Φεβρουαρίου 2022, 
αναστάτωσε για μία ακόμη φορά τις ζωές όλων μας και ειδικά 
αυτές των ήδη πληγωμένων συναισθηματικά από την πανδημία 
COVID-19 εφήβων. Το τρίτο μέρος του προγράμματος χρονιάς 
του Κλάδου, με θέμα την "Επίγνωση του Νου", προσέφερε μέσω 
των δράσεών του στιγμές γαλήνης και ψυχικής ανάτασης 
στους συμμετέχοντες εκείνους τους δύσκολους πρώτους 
μήνες του πολέμου.

Σύντομα όμως έφτασε ο καιρός για το μεγάλο γεγονός της 
χρονιάς, που όλοι περίμεναν με μεγάλη λαχτάρα: η Πανελλήνια 
Συνάντηση "Μ.Ο. Ν.Ο. ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΝΑΚΙΑ". Από 29/4 με έως 

1/5, μετά από τρία ολόκληρα χρόνια, Ομάδες και Πληρώματα 
από όλη την Ελλάδα μαζί με τα Στελέχη τους βρέθηκαν στα 
"Κονάκια" για ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο Οδηγική ζωή. 142 
Μεγάλοι Οδηγοί και Ναυτοδηγοί και 55 Στελέχη έζησαν τον 
παλμό του ΣΕΟ καθώς η Πανελλήνια Συνάντηση έγινε ταυτό-
χρονα, και στον ίδιο χώρο, με την Πανελλήνια Συνάντηση 
Στελεχών 4 Κλάδων, με αφορμή τα 90 χρόνια από την ίδρυση 
του Σωματείου μας. Μέσα σε τρεις μέρες έγιναν εργαστήρια 
(WWF, ΠΟΔΑΖ, ΣΚΕΠ), ομιλίες και παρουσιάσεις (Σ. Κασι-
μάτης, Στ. Κάσδαγλη, ΕΟΣ Ηλιούπολης), κατασκευές από παλιά 
λάστιχα, μια μίνι Ναυτοδηγική εκπαίδευση. Επίσης, στήθηκε 
ένας στίβος άσκησης και έγιναν παιχνίδια αυτογνωσίας. Όλοι, 
παιδιά και ενήλικες, έφυγαν από τα "Κονάκια" ευχάριστα 
κουρασμένοι και με τις μπαταρίες τους γεμάτες "κόκκινη και 
μπλε" ενέργεια, έτοιμοι για τις κατασκηνώσεις του καλοκαι-
ριού.

Οι Κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης έγιναν φέτος στην 
Καλλιπεύκη, στη Λίμνη Ευβοίας, στα Φιλιατρά και στο Καστόρι. 
Καθώς τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, λόγω της πανδημίας, 
πραγματοποιήθηκαν μόνο σύντομες κατασκηνωτικές δραστη-
ριότητες, ήταν για πολλά παιδιά και αρκετά Στελέχη η πρώτη 
κανονική κατασκήνωση. Νέες εμπειρίες, νέες φιλίες, νύχτες 
κάτω από τα άστρα και η ηθική ικανοποίηση της κοινωνικής 
προσφοράς γέμισαν τα σακίδια μεγάλων και μικρών.

Την ίδια περίοδο, πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ 
της Ολλανδίας το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Οδηγών και 
Προσκόπων. Ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών συμμετείχε με μια 
μικρή αντιπροσωπεία και πραγματοποίησε δύο φόρες και με 
μεγάλη επιτυχία το εργαστήριο ψυχικής υγείας για εφήβους, 
βασισμένο στην αγγλική μετάφραση του "Άστο πάνω μου". 
Ενήλικες Οδηγοί και Πρόσκοποι από όλη την Ευρώπη μπήκαν 



21
2022

Ετήσιος απολογισμός

για λίγο στα παπούτσια των νέων του σήμερα έπαιξαν, στοχά-
στηκαν και ανακάλυψαν νέους τρόπους ενδυνάμωσης. Με αυτό 
το εργαστήριο εστιάσαμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η νεολαία ως αποτέλεσμα της πανδημίας και τονίσαμε την 
έμφαση που πρέπει να δώσει ο παγκόσμιος Οδηγισμός στην 
ψυχική υγεία των μελών του γενικότερα.

Το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στο Δέλτα 
Φαλήρου η άτυπη Πανευρωπαϊκή Ναυτοπροσκοπική/Ναυτοδη-
γική Συνάντηση "Eurosea 2022". Διεξάγεται κάθε δύο χρόνια σε 
διαφορετική χώρα με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών 
που αφορούν το υγρό στοιχείο και την γνωριμία και δικτύωση 
των Πληρωμάτων. Στην συνάντηση εκπροσώπησε τον Κλάδο η 
Έφορος του Κλάδου Κλέμον Μπόλλε.

Με το άνοιγμα των σχολείων και στο πλαίσιο της προετοι-
μασίας για τη νέα Οδηγική χρονιά, έγινε ένα κάλεσμα για 
νέους Συνεργάτες στα έργα "Κόκκινη Γραμμή" και Πρόγραμμα 
Χρονιάς και ετοιμάστηκε από την Έφορο του Κλάδου και τους 
Βοηθούς της μια φόρμα ανίχνευσης αναγκών για τα Στελέχη. 
Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων αποκάλυψαν την ανάγκη 
για περισσότερη υποστήριξη και εκπαίδευση, έναν ξεκάθαρο 
επαναπροσδιορισμό του ρόλου του Στελέχους και την εμφύ-
σηση μιας υγιούς και ασφαλούς "τόλμης" για νέες περιπέτειες 
στη φύση και στον κόσμο.

Στις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε, με την ονομασία "Γίνε 
η λύση!", η διαδικτυακή Συνάντηση Στελεχών, Εκπαιδευτών και 
Κατασκηνωτών Κλάδου Μεγάλων Οδηγών. Μετά την παρου-
σίαση του νέου προγράμματος χρονιάς "Δράση23" και μια 
σύντομη αλλά γόνιμη συζήτηση με τα Στελέχη για τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν, έγινε μια συνοπτική παρουσίαση 
από τον κύριο Ν. Τσιάμη σχετικά με την έννοια του Αναστοχα-
σμού και πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην Οδηγική αλλά και 
στην επαγγελματική μας ζωή.

Παράλληλα συνεχίστηκαν σε όλη την Ελλάδα οι εκπαιδεύσεις 
Ομάδων και Πληρωμάτων. Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε ότι 
πολλές φορές την εκπαίδευση έκαναν δυο, τρία ή και τέσσερα 
Τοπικά Τμήματα μαζί, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο 
τις ολιγομελείς Ομάδες/Πληρώματα και ενισχύοντας ακόμη 
περισσότερο τις φιλίες που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού, την ανάγκη για κοινωνική προσφορά και 
κατ’ επέκτασιν τα Οδηγικά ιδεώδη.

Το 2022 μας άφησε με τη χαρά και την προσμονή για το λανσά-
ρισμα του προγράμματος "Δράση23", ένα μη-ανταγωνιστικό 
μίνι πρωτάθλημα για Ομάδες και Πληρώματα. Με άξονα την 
εξωστρέφεια, την συνεργασία, την προτροπή για παιχνίδι και 
διασκέδαση αλλά και με κοινωνικές και περιβαλλοντολογικές 
ευαισθησίες, θα οδηγήσει τον Κλάδο, παιδιά και Στελέχη, με 
ενθουσιασμό και κέφι στην πολυαναμενόμενη και πολυαγα-
πημένη Πανελλήνια Συνάντηση Κλάδου Μεγάλων Οδηγών το 
Πάσχα του 2023.

Μεγάλοι Οδηγοί, η ζωή μας περιμένει!
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Θεόδωρος Κεμανίδης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
•  Μαρίνα Μητσόγλου, Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Μαρία Αφεντουλίδου, Τ.Τ.Κιλκίς
ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Κατερίνα Χατζησταύρου, Τ.Τ. Κιλκίς
ΒΟΗΘΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
• Ραφαηλία Γιουβρή, Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
ΒΟΗΘΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
• Καρίνα Δημοπούλου, Τ.Τ. Θεσσαλονίκης

ΔΥΝΑΜΗ
8 Τοπικά Τμήματα
3 Γαλαξίες
7 Σμήνη
4 Ομάδες Οδηγών
5 Ομάδες/Πληρώματα Μεγάλων Οδηγών

Στόχοι:
• Αύξηση αριθμού μελών Ομάδων
• Αύξηση Στελεχών
• Ενεργοποίηση ανενεργών ομάδων



25
2022

Ετήσιος απολογισμός

Το 2022 υπήρξε σημαδιακό για όλον τον Οδηγισμό. Γιορτάζο-
ντας τα 90 χρόνια του Οδηγισμού και ανακάμπτοντας σταδιακά 
από την πανδημία, τα Τοπικά μας Τμήματα ανασυγκροτήθηκαν 
και γύρισαν στην ενεργό δράση. Η αρχή έγινε με το Μεγάλο 
Παιχνίδι των 90 χρόνων, που στόχο είχε να επιτευχθεί η 
προσέλκυση νέων μελών μέσα από το πιο γνωστό εργαλείο του 
Οδηγισμού, το Παιχνίδι. Ακολούθησε η συμμετοχή Στελεχών 
των Τοπικών Τμημάτων της Περιφέρειας στην Τετρακλαδική 
Συνάντηση Στελεχών αλλά και στη Συνάντηση του Κλάδου 
Μεγάλων Οδηγών στα Κονάκια την άνοιξη.

Καθώς το επέτρεψαν οι συνθήκες, τη χρονιά που πέρασε 
αρκετά Τοπικά Τμήματα μερίμνησαν ώστε όσο το δυνατόν 
περισσότερα μέλη τους να συμμετάσχουν στις κατασκηνώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν το περυσινό καλοκαίρι, μετά από 
δύο χρόνια αδράνειας, με την πλειοψηφία των μελών μας να 
συμμετέχει για πρώτη φορά.

Με την έναρξη της νέας οδηγικής χρονιάς επαναλειτούργησαν 
σε τρία Τοπικά Τμήματα ομάδες που είχαν αναστείλει τη 
λειτουργία τους λόγω της πανδημίας. Με πολλή προθυμία και 
καλή διάθεση, σε αρκετά Τοπικά Τμήματα έγιναν ενέργειες για 
προσέλκυση νέων μελών ώστε να ενδυναμωθούν οι ομάδες, 
με πολύ θετικά αποτελέσματα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, 
σε αυτή την προσπάθεια, η οποία αποτελεί και δικό της στόχο, 
στάθηκε πάντα αρωγός, με την πραγματοποίηση συναντήσεων 
και επισκέψεων σε όσα Τοπικά Τμήματα ζήτησαν τη βοήθειά 
του. Υπήρξε συγκινητικό το ενδιαφέρον και η προθυμία από 
Στελέχη που έχουν ζήσει το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα 
να ανοίξουν ξανά τις ομάδες μετά το τέλος της πανδημίας, 
έχοντας και τη πολύτιμη στήριξη των Τοπικών Συμβουλίων.

Τέλος, σε αρκετά Τοπικά Τμήματα, στο πλαίσιο της Ημέρας 
Οδηγισμού, ο Οδηγισμός έγινε εικόνα σε όσες πόλεις 
επέτρεψε ο καιρός στα μέλη μας να ομορφύνουν τον τόπο 
τους με ζωγραφιές σε τοίχους.Ταυτόχρονα, Οδηγοί όλων των 
ηλικιών φόρεσαν το μαντήλι τους, είτε παλιό είτε νέο, βγαίνο-
ντας φωτογραφία με αυτό και απέδειξαν ότι Είμαστε πολλοί 
και είμαστε παντού όπως ήταν το σύνθημα της συγκεκριμένης 
δράσης.

Τα Τοπικά Τμήματα πραγματοποίησαν καθ’ όλη τη χρονιά εκδη-
λώσεις με στόχο τόσο την κοινωνική προσφορά όσο και την 
προσέλκυση νέων μελών. Με παρουσία στον εορτασμό της 
Γιορτής της Μητέρας, με τη συμμετοχή ως εθελοντές στην 
πραγματοποίηση ημιμαραθωνίων και την ενίσχυση ειδικών 
σχολείων με υλικό, κατόρθωσαν να προβάλλουν το κοινωνικό 
πρόσωπο της Οργάνωσης στις κατά τόπους περιοχές.

Και αυτή τη χρονιά κάποια Στελέχη ξεκίνησαν την εκπαί-
δευσή τους και κάποια άλλα προχώρησαν με αυτές. Ευχή 
και επιδίωξη του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι όλα τα 
Στελέχη, νέα και παλιά, να ξεκινήσουν τις εκπαιδεύσεις, που 
θα τους επιτρέψουν να απολαύσουν ακόμη περισσότερο το 
ταξίδι με τις Ομάδες τους.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη, Τ.Τ. Φαρσάλων (μέχρι 18/06)
• Βάσια Κατσούλη, Τ.Τ. Αγριάς (από 18/06)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Βάσια Κατσούλη, Τ.Τ. Αγριάς (μέχρι 18/06)
• Παρασκευή Μπακαρού, Τ.Τ. Φαρσάλων (από 18/06)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Μαρία Ρουσοπούλου, Τ.Τ. Λάρισας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Πέννυ Κοντολάτη, Τ.Τ. Τρικάλων
ΒΟΗΘΟI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Ευαγγελία Μακρή, Τ.Τ. Λάρισας
• Όλγα Παπαδοπούλου, Τ.Τ. Βόλου (από 18/06)

ΔΥΝΑΜΗ
10 Τοπικά Τμήματα
10 Γαλαξίες Αστεριών
10 Σμήνη Πουλιών
10 Ομάδες Οδηγών
   9 Ομάδες Μεγάλων Οδηγών

Το 2022 ήταν μια χρονιά γεμάτη χρώμα και χαμόγελα!

Το όραμά μας
Περισσότερα παιδιά να βιώσουν τη μοναδικότητα του να είναι 
Αστέρια, Πουλιά, Οδηγοί & Μεγάλοι Οδηγοί

Οι στόχοι μας
Να ενδυναμώσουμε το ρόλο των Στελεχών.
Να υποστηρίξουμε το έργο των μελών των Τοπικών Συμβουλίων.
Να αξιοποιήσουμε επικοινωνιακά εργαλεία.
Να αυξήσουμε τα μελη μας.

Το έργο μας 
"Εμείς μαζί" σε μια Συνάντηση Στελεχών, είχαμε την ευκαιρία 
να γνωριστούμε, να αλληλεπιδράσουμε, να προβληματιστούμε, 
να θέσουμε νέους στόχους και να συνειδητοποιήσουμε ότι 
αποτελούμε μέλη μιας εύθραυστης αλλά ταυτόχρονα γερής 
αλυσίδας. Κατορθώσαμε να προωθήσουμε τα προγράμματα 
των Κλάδων, τα οποία αξιοποιήθηκαν στο έπακρο από τις 
Ομάδες, και να συμμετάσχουμε με σημαντικό αριθμό Στελεχών 
στην Τετρακλαδική Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα 
Κονάκια. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να πραγματοποιηθεί 
στην περιοχή μας η εκπαίδευση "Βασική 2", όπου συμμετείχαν 
Στελέχη και Εκπαιδευτές της Περιφέρειάς μας. Τα εκπαι-
δευμένα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων συνέχισαν το αξιό-
λογο έργο τους ενώ είχαμε τη χαρά να τα υποστηρίξουμε και 
εμείς μέσα από πληθώρα διαδικτυακών συναντήσεων ανά 
τομέα. Έχουμε διατηρήσει όλους τους διαύλους επικοινω-
νίας με τα μέλη μας, έχουμε αυξήσει την επισκεψιμότητα της 
σελίδας μας στο facebook και δημιουργήσαμε λογαριασμό στο 
Instagram. Ως Τιμώμενη Περιφέρεια, Τοπικά Τμήματα προσέ-
φεραν προϊόντα του τόπου μας στην Εορταγορά του ΣΕΟ, που 
πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο στις 10-11/12/22. Μέλη μας 
παρευρέθηκαν στην Εορταγορά και στην απονομή του Επάθλου 
Ειρήνη Καλλιγά, στο οποίο συμμετείχαν και Ομάδες/Τοπικά 
Τμήματα της Περιφέρειάς μας.
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Οι δράσεις των Τοπικών Τμημάτων
Αξιοποιώντας τα προγράμματα του Τμήματος Διεθνών 
Σχέσεων, γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης, συμμε-
τείχαμε στο διαγωνισμό "Η καλύτερη γωνιά με θέμα τον 
Παγκόσμιο Οδηγισμό" και στο παιχνίδι "22 ερωτήσεις για τις 
22 Φεβρουαρίου". Σβήσαμε τα φώτα για την "Ώρα της Γης", με 
αίτημα το βιώσιμο μέλλον για κάθε πλάσμα της. Ξεσηκώσαμε 
τις γειτονιές με παιχνίδια για τα 90 χρόνια του Σωματείου 
μας, σχηματίζοντας κρίκους με τα σώματά μας και ενημερώ-
νοντας περαστικούς για το τί μας προσφέρει ο Οδηγισμός. 
Κάναμε εικόνα τον Οδηγισμό και περπατήσαμε δύο ημέρες με 
τη στολή μας, γιορτάζοντας την Ημέρα Οδηγισμού, δημιουρ-
γώντας ευκαιρίες κοινωνικής συμμετοχής και ευαισθητοποί-
ησης, συνέργειες και προβάλλοντας το σκοπό μας.

Το καλοκαίρι οι Ομάδες έζησαν στην φύση με την συμμετοχή 
τους σε κατασκηνώσεις όλων των Κλάδων, ενώ την πρώτη 
τριμηνία της νέας Οδηγικής χρονιάς υλοποιήθηκαν εκπαιδεύ-
σεις Πρώτων & Δεύτερων, Ενωμοταρχών & Υπενωμοταρχών 
και Ομάδων Μεγάλων Οδηγών.

Μέλη μας οργάνωσαν Εθελοντική Αιμοδοσία, συμμετείχαν 
στον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδας, στην 20η Λαμπα-
δηδρομία Εθελοντικής Αιμοδοσίας για τη "φλόγα της αγάπης", 
στις δράσεις "Greece Race for the Cure" ενάντια στον καρκίνο 
του μαστού, στον 9ο Αχίλλειο άθλο και στον ημιμαραθώνιο 
"Θαν. Σταμόπουλος". Οργάνωσαν ημερίδες με ψυχολόγο 
και διαιτολόγο-διατροφολόγο, εφάρμοσαν σε σχολεία το 
πρόγραμμα του Κλάδου Πουλιών για τις μέλισσες, επισκέ-
φθηκαν χώρο φιλοξενίας ανηλίκων παιδιών και ηλικιωμένων, 
συμμετείχαν σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η συλλογική δουλειά και η εκπαίδευση των Στελεχών είχε ως 
αποτέλεσμα την αριθμητική αύξηση των μελών μας.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάσια Θηβαίου
• Μαριτίνα Παπαγιαννοπούλου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Μαρία Τσάκαλου, Τ.Τ. Άμφισσας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Έμυ Παντελή
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Αντωνία Λουδάρου, Τ.Τ. Φιλοθέης
ΒΟΗΘΟI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Αλεξάνδρα Λιόγκα, Τ.Ο. Ψυχικού
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
• Αναστασία Δεμερτζή, Τ.Τ. Αγίας Παρασκευής

ΔΥΝΑΜΗ
13 Τοπικά Τμήματα
   1 Τοπική Ομάδα
13 Γαλαξίες Αστεριών
13 Σμήνη Πουλιών
13 Ομάδες Οδηγών
13 Ομάδες ΜΟ/ΝΟ

Το 2022 ξεκίνησε με μεγάλη όρεξη από όλους. Στόχος της 
χρονιάς η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και η ανάπτυξη. Η 
Πρόταση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων "Περιβάλλον και 
Ισότητα των δύο φύλων" με πολύ ενδιαφέρον αγκαλιάστηκε 
από πολλά Τοπικά Τμήματα. Στελέχη συμμετείχαν και στην 
διαδικτυακή συνάντηση που έγινε.

Το πακέτο των 90 χρόνων που έφτασε από την Κεντρική Διοί-
κηση σε όλα τα Τοπικά Τμήματα, έδωσε σε όλους την ευκαιρία 
να το γιορτάσουν στους τόπους τους και να ζωντανέψουν 
τον Οδηγισμό. Κάποια Τοπικά μας Τμήματα υλοποίησαν το 
πρόγραμμα στις 2 Απριλίου και αρκετοί σε άλλες ημερομηνίες 
μέσα στην χρονιά.

Στελέχη της Περιφέρειάς μας με ενθουσιασμό συμμετείχαν 
στα Workshops του Κλάδου Οδηγών: Πορεία στην Πάρνηθα, 
Πορεία στο Πήλιο, Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών. Μετά από 
τόσο καιρό πίσω από τις κάμερες, η ανάγκη για πραγματική 
συναναστροφή ήταν σε όλους μεγάλη.

Μετά από πολύ καιρό, η Περιφέρειά μας είχε την ευκαιρία να 
συναντηθεί και να αλληλεπιδράσει στην Τετρακλαδική Συνά-
ντηση Στελεχών. Μία συνάντηση την οποίαν όλοι περιμέναμε 
με λαχτάρα αφού, λόγω υγειονομικών συνθηκών δεν μπορού-
σαμε για πολύ καιρό να βρεθούμε από κοντά. Η επιτυχία της 
ήταν μεγάλη. Ο καιρός ήταν μαζί μας, τα Κονάκια που μας φιλο-
ξένησαν ταυτόχρονα με την Πανελλήνια Συνάντηση του Κλάδου 
Μεγάλων Οδηγών, και το πλούσιο πρόγραμμα της Συνάντησης, 
ξαναζωντάνεψαν το Κατασκηνωτικό Κέντρο. "Ξανασυστηθή-
καμε", είπαμε τα νέα μας και δώσαμε το σύνθημα έναρξης της 
κατασκηνωτικής περιόδου που θα ξεκινούσε πολύ σύντομα.

Λίγο πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου υποδε-
χτήκαμε στην Περιφέρεια την Τοπική Ομάδα Αχαρνών και το 
Τοπικό Τμήμα Θρακομακεδόνων. Η παρέα μας μεγάλωσε και 
είμαστε ενθουσιασμένοι γι αυτό.

Μετά από την πανδημία του κορονοϊού, με μεγάλη επιτυχία και 
με συμμετοχή από το μεγαλύτερο μέρος των ομάδων της Περι-
φέρειάς μας, πραγματοποιήθηκαν: Χαρούμενα Ταξίδια, Χαρού-
μενα Δάση, Κατασκηνώσεις του Κλάδου Οδηγών και Κατασκη-
νώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης. Η Στερεά Ελλάδα άνοιξε την 
αγκαλιά της και φιλοξένησε ομάδες Οδηγών και Μεγάλων 
Οδηγών από διάφορα μέρη της Ελλάδας με δύο εκπληκτικές 
κατασκηνώσεις, που έγιναν : μία του Κλάδου Οδηγών στον 
Αγιόκαμπο Ευβοίας και μία του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών στην 
Λίμνη Ευβοίας.

Ήταν μεγάλη μας τιμή να παρακολουθήσουμε ως Περιφέρεια 
την επίσημη έναρξη των αγώνων ΕΚΟ RALLY ACROPOLIS 2022, 
που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. 
Στελέχη και Μεγάλοι Οδηγοί του Τοπικού Τμήματος Λαμίας 
έδωσαν ηχηρό παρών στο ΕΚΟ RALLY ACROPOLIS 2022. Στελέ-
χωσαν θέσεις κατά μήκος αγωνιστικών διαδρομών, συμβάλ-
λοντας στην άρτια διεξαγωγή των αγώνων. Παράλληλα, είχαν 
την δυνατότητα να ζήσουν την μοναδική εμπειρία του μηχανο-
κίνητου αθλητισμού.

Το Τοπικό Τμήμα Λαμίας έδωσε το παρών και συμμετείχε στην 
Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, εκπροσωπώντας επάξια το Σώμα 
Ελληνικού Οδηγισμού. Οι Τοπικές Αρχές του Δήμου καθώς και 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας βρέθηκαν κοντά τους.

Ο Γραίγος και το φανταστικό του πλήρωμα σάλπαραν για άλλη 
μία φορά και μας έκαναν όλους περήφανους στην 3η Regatta 
Παραδοσιακών Σκαφών "Ωκεανίδα 2022". Συγχαρητήρια στο 
Τοπικό Τμήμα Κηφισιάς και στην ομάδα του Γραίγου.

"Race for the Cure": Συνεπή τα μέλη μας στην συμμετοχή τους, 
για άλλη μία φορά έδειξαν ότι είμαστε όλοι μαζί, και ακόμα 
περισσότερο για τον Καρκίνο του Μαστού.
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Το πολύ δυνατό Τοπικό Τμήμα Άμφισσας έδωσε το παρών και 
βοήθησε να πραγματοποιηθεί ο 2ος Ηνίοχος Δρόμος. Ετοί-
μασαν και πρόσφεραν στους αθλητές στεφάνια ελιάς, εισπράτ-
τοντας τα καλύτερα σχόλια.

Εορτασμός Ημέρας Οδηγισμού 2022: "Κάνε τον Οδηγισμό 
εικόνα-Είμαστε πολλοί και είμαστε παντού". Το Τοπικό Τμήμα 
Καλογρέζας ζωντάνεψε δύο ΚΑΦΑΟ στην Πλατεία Κωνσταντι-
νουπόλεως. Το Τοπικό Τμήμα Λαμίας ζωγράφισε έναν τερά-
στιο τοίχο έξω από την Εστία του, με την παρουσία Δημοτικών 
Αρχών. Το Τοπικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής ζωγράφισε έναν 
τεράστιο τοίχο στην Εστία του.

Η Περιφέρειά μας πραγματοποίησε Διαδικτυακή Συνάντηση 
με τους Εφόρους, Διαδικτυακή Συνάντηση με τους Ταμίες 
των Τοπικών Τμημάτων καθώς και Συνάντηση Στελεχών 
στην Εστία του Ψυχικού. Στόχος μας να επικοινωνήσουμε 
ξανά, σκοπός μας να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα 
και να νοιώσουμε ότι είμαστε εδώ και παίζουμε όλοι μαζί ΤΟ 
ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Είμαστε όλοι ο ένας για τον άλλον, αρκεί 
να το πιστέψουμε.

Μέλη των Ομάδων Συνεργασίας της Περιφέρειας μας συμμε-
τείχαν στην Παναττική Συνάντηση που διοργάνωσε η Ομάδα 
Συνεργασίας Ηλιούπολης.

Στις 5 Δεκεμβρίου γιορτάζεται η Διεθνής Μέρα Εθελοντισμού 
και τα Τοπικά Τμήματα Χαλκίδας και Λαμίας παρέλαβαν τιμη-
τική διάκριση σε ειδική τελετή που έγινε από τους εκπροσώ-
πους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Και τα περισσότερα 
από τα υπόλοιπα Τοπικά Τμήματα της Περιφέρειας Βορείου 
Τομέα Αττικής παρέλαβαν τιμητική διάκριση σε εκδηλώ-
σεις που έγιναν στους Δήμους τους, όπως το Τοπικό Τμήμα 
Παπάγου.

Όλα τα Τοπικά Τμήματα του Βορείου Τομέα Αττικής και της 
Στερεάς Ελλάδας έδωσαν χριστουγεννιάτικο χρώμα τόσο στις 
Εστίες τους όσο και στους εξωτερικούς χώρους που τους 
φιλοξένησαν. Όλοι περιμέναμε αυτές τις εορταστικές εκδη-
λώσεις με ανυπομονησία. Το Τοπικό Τμήμα Χαλανδρίου ήταν 
υποστηρικτής του Χριστουγεννιάτικου Αγώνα Ρεματιάς, που 
οργάνωσε ο Δήμος Χαλανδρίου, μία βραδιά γεμάτη ενέργεια, 
αισιοδοξία και ζεστασιά.

Τα Τοπικά Τμήμα Φιλοθέης, Νέου Ηρακλείου και Αγίας Παρα-
σκευής συμμετείχαν και εκπροσώπησαν επάξια την Περιφέ-
ρεια και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, ψάλλοντας τα Κάλαντα 
στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό της 
χώρας.

Το 2022 δεν ήταν μόνο χρονιά ορόσημο για όλο τον κόσμο, ήταν 
και για την Περιφέρειά μας: η Μαριτίνα Παπαγιαννοπούλου 
(Στέλεχος Τ.Τ. Χαλανδρίου) ανέλαβε Περιφερειακή Έφορος, 
παίρνοντας την σκυτάλη από την Βάσια Θηβαίου, η οποία θα 
είναι πάντα υποστηρικτής της Περιφέρειάς μας και, όπου χρει-
αστεί, θα είναι πάντα εδώ για όλους μας.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Νάνσυ Ψυλάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Στέλλα Δούρου, Τ.Τ. Ξυλοκάστρου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Γιώτα Γιακοβάκη, Τ.Τ. Ελευσίνας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Βένη Μπεγνή, Τ.Τ. Σαλαμίνας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
• Πετρούλα Γραμμένου, Τ.Τ. Καλαμάτας

ΔΥΝΑΜΗ
11 Τοπικά Τμήματα
31 Ομάδες
   8 Γαλαξίες Αστεριών
   8 Σμήνη Πουλιών
   8 Ομάδες Οδηγών
   6 Ομάδες ΜΟ/ΝΟ
   1 Ειδική Ομάδα

Το 2022 ήταν η χρονιά που ο ελληνικός Οδηγισμός συμπλη-
ρώνει 90 χρόνια που προσφέρει σε παιδιά και νέους ευκαι-
ρίες για προσωπική ανάπτυξη, ζωή στη φύση, συμμετοχή και 
προσφορά. Οι δυσκολίες πολλές διότι βρισκόμαστε ακόμη στη 
σκιά του Covid-19, αλλά η υπομονή και επιμονή μεγάλη και μας 
κρατούν σταθερούς στον στόχο μας για την σωστή εφαρμογή 
του οδηγικού παιδαγωγικού προγράμματος, την αύξηση μελών, 
την αύξηση αναγνωρισιμότητας. Ήδη αρχίζουν να διαφαίνονται 
θετικά αποτελέσματα. Με κέφι και ενθουσιασμό τα Στελέχη 
μας συνεχίζουν να προσφέρουν στα παιδιά και στους νέους 
ιδέες και ερεθίσματα για ποιοτικά προγράμματα και δράση και 
θα ήθελα να αναφερθώ σε όλα όσα έγιναν πραγματικότητα και 
ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά που πέρασε.

Με την έναρξη της Οδηγικής χρονιάς έγινε Αγιασμός. Τα 
Τοπικά Τμήματα Ελευσίνας, Ξυλοκάστρου, Μεγάρων, Καλα-
μάτας, Τρίπολης, Σπάρτης και Λουτρακίου, το καθένα χωριστά, 
πραγματοποίησαν ημερήσια εκδρομή με γονείς και φίλους των 
παιδιών, όπου έπαιξαν ΜΠΦ και έκλεισαν με τελετές Πετάγ-
ματος και Περάσματος. Το ΤΤ Σαλαμίνας συμμετείχε στην 
δεντροφύτευση που οργάνωσε ο περιβαλλοντικός όμιλος 
Σαλαμίνας PERIVOS και, επίσης, καθάρισε την παραλία του Αγ. 
Νικολάου δημιουργώντας ένα καλύτερο και ομορφότερο περι-
βάλλον.

Με αφορμή την Ημέρα Σκέψης, οι ομάδες στα περισσότερα 
Τοπικά Τμήματα τα παιδιά εμπλούτισαν τις γνώσεις τους 
τόσο για τον παγκόσμιο όσο και για τον εγχώριο Οδηγισμό, με 
στόχο το Πτυχίο Ημέρας Σκέψης, το οποίο και απέκτησαν. Στο 
ΤΤ Τρίπολης, με θεματική γύρω από την ιστορία των Comics, 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε έκθεση στην πόλη τους, όπου 
τα παιδιά γνώρισαν δημιουργούς comics, έκαναν ερωτήσεις 
και έπειτα έγιναν και τα ίδια δημιουργοί δικών τους comics.

Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν αποκριάτικα πάρτι με φίλους. 
Οι ομάδες του ΤΤ Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Δήμο, 
χόρεψαν το καθιερωμένο Γαϊτανάκι στην κεντρική πλατεία 
της πόλης και μοίρασαν στον κόσμο χελιδόνια που είχαν κατα-
σκευάσει, καλωσορίζοντας με αυτό τον τρόπο την άνοιξη. Την 
ημέρα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου όλα τα Τοπικά 
Τμήματα έλαβαν μέρος στην παρέλαση της πόλης τους.

Ο Απρίλιος έφερε μαζί του πασχαλινή διάθεση. Το ΤΤ Σαλα-
μίνας έκανε Πασχαλινό Παζάρι ενώ τα Πουλιά μαζί με τους 
γονείς έφτιαξαν λαμπάδες και τις πρόσφεραν στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. Λαμπάδες έφτιαξε και το ΤΤ Τρίπολης, σε 
συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου, 
τις οποίες μοίρασε στα παιδιά του χωριού και, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Τρίπολης έφτιαξε και διένειμε λαμπάδες στα 
ξενοδοχεία της πόλης για τους επισκέπτες που θα περνούσαν 
τις άγιες μέρες του Πάσχα στην πόλη τους. Στο ΤΤ Ξυλοκά-
στρου είπαν τα κάλαντα του Λαζάρου και συμμετείχαν στην 
περιφορά του Επιταφίου. Μέσα στις διακοπές του Πάσχα οι 
Οδηγοί των Μεγάρων βρήκαν την ευκαιρία να συναντηθούν 
και να κάνουν την ποδηλατοβόλτα που τόσο περίμεναν! Με 
συντροφιά τους πάντα την θάλασσα, έφτασαν ως τον Υδροβιό-
τοπο του Βουρκαρίου, όπου θαύμασαν το φυσικό περιβάλλον, 
εξερεύνησαν την περιοχή και χάρηκαν το παιχνίδι.

Ο Μάιος βρήκε τα Στελέχη των ΤΤ Σαλαμίνας, Μεγάρων, Ελευ-
σίνας, Ξυλοκάστρου, Τρίπολης και Καλαμάτας στην Πανελ-
λήνια Συνάντηση Στελεχών 4 Κλάδων στα Κονάκια. Τα ΤΤ 
Καλαμάτας και Λουτρακίου διοργάνωσαν εκδήλωση για την 
Γιορτή της Μητέρας. Επίσης, λειτούργησε για όλες τις ομάδες 
ως μήνας προετοιμασίας τόσο για την τελετή Υπόσχεσης των 
παιδιών όσο και για τις κατασκηνώσεις που επρόκειτο να 
ακολουθήσουν.
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Τον Ιούνιο, το ΤΤ Λουτρακίου έκλεισε την χρονιά με προβολή 
ταινίας σε θερινό σινεμά της πόλης του. Το ΤΤ Μεγάρων 
διασκέδασε με ρεμπέτικους και ελαφρολαϊκούς ήχους έξω 
από την Εστία του, σε μια όμορφη μουσική βραδιά. Επίσης, σε 
συνεργασία με την κοινωνική κουζίνα "Ο άλλος άνθρωπος", 
μαγείρεψαν στον χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
συσκεύασαν 200 μερίδες φαγητού για τους πυροσβέστες που 
επιχειρούσαν στην κατάσβεση στην περιοχή Ζάχουλη.

Όλα τα ΤΤ έκλεισαν την Οδηγική χρονιά με πολύ παιχνίδι και 
αποχωρίστηκαν δίνοντας ραντεβού στις κατασκηνώσεις. Τα 
Αστέρια Σαλαμίνας και Μεγάρων έζησαν από 23 έως 26/6/2022 
ένα υπέροχο ταξίδι στην Φανερωμένη Σαλαμίνας. Τα Αστέρια 
Καλαμάτας και Τρίπολης, από τις 8 έως τις 11/7/2022, έγιναν 
μέλη της διαγαλαξιακής σκηνής " Πολύχρωμες Ομπρέλες" στον 
Αϊ-Γιάννη Ριγανά Τρίπολης. Στον ίδιο χώρο, τα Πουλιά των ΤΤ 
Τρίπολης και Ελευσίνας, 17 με 23/7/2022 επισκέφτηκαν τον 
πλανήτη "Τρέλαμ 2-22" κι έζησαν απίστευτες περιπέτειες. 
Τα Πουλιά του ΤΤ Σαλαμίνας, 8-14/7/2022 πήγαν στο προσκο-
πικό κέντρο Άγιος Ανδρέας. Τα Πουλιά των Μεγάρων και του 
Ξυλοκάστρου πήγαν στα Κονάκια. Οι Οδηγοί των ΤΤ Τρίπολης, 
Ελευσίνας και Μεγάρων έζησαν τα "Μυστικά του πύργου" στον 
Αγιόκαμπο Ευβοίας από 28 Ιουλίου έως 6 Αυγούστου. Τέλος, 
οι ΜΟ και ΝΟ Σαλαμίνας και Ξυλοκάστρου πήραν μέρος στην 
κατασκήνωση κοινοτικής ανάπτυξης στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, 
30/7 έως 8/8, ενώ οι ΝΟ Μεγάρων συμμετείχαν στην κατασκή-
νωση στο Καστόρι Λακωνίας.

Άπειρες οι δράσεις των Τοπικών μας Τμημάτων. Δράση του ΤΤ 
Ελευσίνας με το "όραμα Ελπίδας" ενημέρωση για την σημασία 
της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών. Δράση του ΤΤ 
Ξυλοκάστρου με ΜΠ ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του 
μαστού. Το ΤΤ Τρίπολης συμμετείχε στη δράση του Σωμα-
τείου Κουρέων-Κομμωτών με το "Άλμα Ζωής", μεταφέρο-
ντας το μήνυμα δωρεάς μαλλιών για την παροχή περουκών 
σε ασθενείς με καρκίνο που βρίσκονται σε χημειοθεραπεία. 
Τα παιδιά μοίρασαν φυλλάδια και κάποια από αυτά δώρισαν 
και δικά τους μαλλιά. Το ΤΤ Σπάρτης συμμετείχε στο ΣΠΑΡ-
ΤΑΘΛΟΝ. Ο Οκτώβρης είχε τρύγο! Όλες οι ομάδες του ΤΤ 
Τρίπολης επισκέφτηκαν τους αμπελώνες της οικογένειας 
Καλόγρη, είχαν την ευκαιρία να τρυγήσουν, να γευτούν, να 
μάθουν καινούρια πράγματα γύρω από το σταφύλι και τα παρά-
γωγά του, να τραγουδήσουν και να παίξουν. Τα ΤΤ Καλαμάτας, 
Μεγάρων, Ξυλοκάστρου, Σαλαμίνας και Λουτρακίου γιόρτασαν 
την Ημέρα Οδηγισμού. Ο Δεκέμβριος ξεκίνησε με την χριστου-
γεννιάτικη εορταγορά όλων των τμημάτων. Οι δράσεις περιε-
λάμβαναν στολισμό χριστουγεννιάτικου δέντρου με στολίδια 
από ανακυκλώσιμα υλικά και αλατοζύμη, κάλαντα στις Αρχές 
και στα μαγαζιά της πόλης τους.

Η νέα χρονιά μας βρίσκει προετοιμασμένους, με όραμα, 
στόχους, όρεξη για δουλειά και θετικές σκέψεις. Συνεχίζουμε 
δυναμικά…
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Αλεξάνδρα Λουκίδου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Άννα Μαρία Ανατολιωτάκη, Τ.Τ. Πρέβεζας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Νάντυ Γαλάτη, Τ.Τ. Ηρακλείου
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Δήμητρα Σπετσέρη, Τ.Τ. Πάτρας

ΔΥΝΑΜΗ
4 Τοπικά Τμήματα
4 Γαλαξίες
3 Σμήνη
3 Ομάδες Οδηγών
4 Ομάδες ΜΟ/ΝΟ

Ο στόχος που τέθηκε την προηγούμενη χρονιά ήταν η ανασυ-
γκρότηση των Τοπικών μας Τμημάτων και η ανοδική πορεία 
των ομάδων. Έχουμε μάθει πλέον να συμβιώνουμε με τον 
απρόσκλητο επισκέπτη μας, τον κορωνοϊό, και οι ομάδες 
συνεχίζουν τις συγκεντρώσεις τους τηρώντας το υγειονομικό 
πλαίσιο περιορισμών.

Από τα έξι Τοπικά Τμήματα της Περιφέρειάς μας, τα τέσσερα 
άρχισαν να λειτουργούν με αρκετές δυσκολίες, καταβάλλο-
ντας μεγάλες προσπάθειες για να συγκεντρώσουν παιδιά και 
Στελέχη και να ανακάμψουν. Κάθε Τοπικό Τμήμα ανακάμπτει 
με διαφορετική ταχύτητα, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες 
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Τα Τοπικά Τμήματα 
προγραμμάτισαν δράσεις εξωστρέφειας με στόχο την προσέλ-
κυση νέων μελών.

Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα σε δημοτικά 
σχολεία, σε πάρκα και πλατείες, δράσεις εθελοντισμού στην 
τοπική κοινωνία όπως αιμοδοσία, συμμετοχή σε εκδηλώσεις 
και δρώμενα του τόπου, που έφεραν θετικά αποτελέσματα και 
εμπλούτισαν τις ομάδες μας με νέα μέλη. Ήταν ένας αγώνας 
δρόμου που διαρκεί ακόμα. Ένας αγώνας που δίνουν τα 
Στελέχη και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων που καλούνται 
να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, την απογοήτευση από τις νέες 
κοινωνικές συνθήκες που έχει επιφέρει ο κορωνοϊός αλλά 
και να ενεργοποιηθούν πολλαπλά για την αναδιοργάνωση και 
ανάπτυξη των ομάδων μας.

Ένα Τοπικό Τμήμα δεν έχει κατορθώσει ακόμα να ξεκινήσει και 
συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες για αυτό τον σκοπό ενώ 
ένα άλλο εξακολουθεί να αργεί.

Πραγματοποιήθηκαν κατασκηνώσεις όλων των Κλάδων και 
αποδείχθηκε ακόμα μια φορά η καταλυτική συμμετοχή της 
κατασκήνωσης στην ολοκλήρωση του οδηγικού παιδαγωγικού 
προγράμματος και στην ανάπτυξη του Οδηγισμού.
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Ο συνδυασμός των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων και των 
δράσεων των ομάδων όλη την χρονιά είχαν ως αποτέλεσμα, 
με την έναρξη της νέας οδηγικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο 
2022, την αύξηση των μελών των ομάδων. Η μέση αύξηση 
των συνδρομών της Περιφέρειάς μας είναι 100%, με τα κατά 
τόπους ποσοστά να διαμορφώνονται από -20% έως +1000%.

Στελέχη μας συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις και καταβάλλεται 
προσπάθεια να κινητοποιήσουμε και τα μέλη των Τοπικών 
Συμβουλίων να συμμετάσχουν σε ανάλογες, προσαρμοσμένες 
στις δικές τους ανάγκες.

Η χρονιά αυτή ήταν δύσκολη γιατί κλήθηκαν τα ενήλικα μέλη 
μας να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να ωθήσουν τις 
ομάδες σε άνοδο, ο ανηφορικός δρόμος είναι δύσκολος και οι 
προσπάθειες που απαιτούνται πολλαπλές. Τα σημερινά όμως 
αποτελέσματα είναι ευοίωνα και υπόσχονται ένα καλύτερο 
μέλλον.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάνα Καπαραλιώτη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Λώρα Μπιτσάκη-Τ.Τ. Ν. Σμύρνης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
•  Έφη Παγκάλου-Τ.Τ. Γλυφάδας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Κωνσταντίνα Καΐρη-Τ.Τ. Περιστερίου
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Ειρήνη Παπαγεωργίου-Τ.Τ. Γλυφάδας
• Αμαλία Ανουσάκη-Τ.Τ. Γλυφάδας
• Γιώργος Πλαγγέτης-Τ.Τ. Χίου

ΔΥΝΑΜΗ
11 Τοπικά Τμήματα
   9 Γαλαξίες Αστεριών
11 Σμήνη Πουλιών
10 Ομάδες Οδηγών
   8 Ομάδες Μ.Ο.-Πληρώματα Ν/Ο

Σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές, όπως αυτές που διανύουμε τα 
τελευταία δύο χρόνια με την παγκόσμια πανδημία, προσαρμο-
στήκαμε στις νέες συνθήκες και πορευτήκαμε το 2021. 
Με πυξίδα τις Αξίες και τα Ιδανικά του Οδηγισμού προσαρμό-
σαμε το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα και

"Όσο υπάρχουν στον κόσμο
παιδιά, ζώα και λουλούδια…
Μην φοβάστε!
Όλα θα πάνε καλά…"
Νίκος Καζαντζάκης

Ο άνθρωπος πάντα προσδοκά!
Έτσι ακριβώς, σε όλη τη διάρκεια του 2022, η Περιφέρειά μας 
έδρασε έχοντας προετοιμαστεί και εφοδιαστεί καταλλήλως, 
πάντοτε με ομαδικό πνεύμα, δημιουργικότητα και θετική 
σκέψη, ώστε να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Προκει-
μένου να αποκομίσουμε τη χαρά της προσφοράς και του 
εθελοντισμού, που έχουμε επιλέξει και υπηρετούμε, έπρεπε 
να σκεφτούμε και να δράσουμε με γνώμονα τις Αρχές και τις 
Αξίες του Οδηγισμού!!! Να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε 
ν’ ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στις προκλήσεις της 
εποχής και πώς ο Οδηγισμός θα μπορούσε να συμβάλλει σε 
αυτό. Να σκεφτούμε και να δράσουμε, ώστε να στηρίξουμε 
τα Τοπικά μας Τμήματα, τα Στελέχη μας και τα Μέλη των 
Τοπικών Συμβουλίων. Πραγματοποιήσαμε διαδικτυακές συνα-
ντήσεις και, παράλληλα, δημιουργήσαμε ομαδικές συζητήσεις 
Στελεχών ανά Κλάδους και ανάλογες Τοπικών Εφόρων.

Στις 29-30/10/2022, πραγματοποιήθηκε στη Ν. Σμύρνη Συνά-
ντηση Περιφέρειας για Στελέχη και Μέλη Τοπικών Συμβου-
λίων, με σύνθημά μας "90 Χρόνια... Έχουμε κέφι και προχω-
ρούμε Μπροστά!". Είχαμε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε 
και να μοιραστούμε σκέψεις και προβληματισμούς, να ενημε-
ρωθούμε για εκπαιδευτικά θέματα, να παίξουμε και να επισκε-
φτούμε το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος όπου μάθαμε να χειριζό-
μαστε την πυξίδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε όλη τη διάρκεια του 2022 γιορ-
τάζαμε τα 90 Χρόνια του Οδηγισμού, συμμετέχοντας είτε σε 
δράσεις της Κεντρικής Διοίκησης, είτε σε τοπικό επίπεδο. 
Αποκορύφωμα όλων αυτών ήταν η Ημέρα Οδηγισμού, με 
σύνθημα "Κάνε τον Οδηγισμό εικόνα". Μεταξύ άλλων, το 
Τοπικό Τμήμα Π. Φαλήρου πραγματοποίησε street art τοιχο-
γραφία (10μ.x1,20μ.) σε πλατεία του Π. Φαλήρου και ταυτό-
χρονα γιόρτασε τα 90 χρόνια με παιχνίδια. Αντιστοίχως, το 
Τοπικό Τμήμα Περιστερίου μεταμόρφωσε ένα ΚΑΦΑΟ στον 
κεντρικό πεζόδρομο του Περιστερίου ζωγραφίζοντάς το από 
τα παιδιά των Ομάδων μαζί με την ζωγράφο Έλσα Καλαντζή.

Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή Στελεχών και Μεγάλων Οδηγών 
μας στην Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών 4 Κλάδων και Μ.Ο. 
30/4-01/5/2022 στα Κονάκια. Μια συνάντηση που την περιμέ-
ναμε όλοι για να βρεθούμε επιτέλους από κοντά και να αλλη-
λοεπιδράσουμε.

Το καλοκαίρι του 2022 ήταν ιδιαίτερο για εμάς, διότι μετά 
από πολύ καιρό πραγματοποιήθηκαν και πάλι, με ιδιαίτερη 
επιτυχία, οι κατασκηνώσεις των Ομάδων της Περιφέρειάς 
μας, δεδομένου ότι περιμέναμε με ανυπομονησία να ξαναζή-
σουμε όμορφες κατασκηνωτικές στιγμές, γεμάτες από χαρά, 
δράση και αξέχαστες εμπειρίες!!!

Ο Γαλαξίας της Ν. Σμύρνης μαζί με τους Γαλαξίες του Π. 
Φαλήρου, του Περιστερίου, του Αμαρουσίου και της Αθήνας, 
που συμμετείχαν στο Χαρούμενο Ταξίδι, συνεργάστηκαν με την 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Ο ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ" 
προσφέροντάς της δώρα και είδη πρώτης ανάγκης τα οποία 
στη συνέχεια δόθηκαν σε παιδιατρικά ογκολογικά νοσοκομεία.

Σημαντική διάκριση για την Περιφέρειά μας υπήρξε η απονομή 
του 2ου επαίνου για το "Έπαθλο Ειρήνη Καλλιγά" στο Τοπικό 
Τμήμα Π. Φαλήρου.
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Πολλές και ιδιαίτερες δράσεις των Ομάδων, όπως αυτή του 
Σμήνους στο Βαθύ Σάμου, που επισκέφτηκε τον υδροβιότοπο 
Αλυκή Σάμου με αφορμή την "Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων". 
Εκεί τα παιδιά παρακολούθησαν τα φλαμίνγκο και τα άλλα 
είδη πτηνών, έμαθαν για τους κινδύνους που τα απειλούν και 
πρότειναν τις δικές τους λύσεις. Επιπλέον, επισκέφτηκαν το 
Μουσείο Οίνου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου, όπου 
έμαθαν για τη διαδικασία παραγωγής του σαμιώτικου κρασιού 
και παρατήρησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σκεύη και τα 
εργαλεία βαρελοποιίας.

Οι Οδηγοί του Τοπικού Τμήματος Π. Φαλήρου παρευρέθηκαν 
στην παρουσίαση του παραμυθιού "Ο Μπαλοματούλης" του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Ασθενών με Νευροϊνωμάτωση, παίζο-
ντας παιχνίδια με τα παιδιά. Όλο το Τοπικό Τμήμα συμμετείχε 
με χριστουγεννιάτικα παιχνίδια στο "Δέντρο της Αγάπης και 
της Προσφοράς" του Δήμου Π. Φαλήρου και φτιάχνοντας 400 
κουλουράκια και χριστουγεννιάτικες κάρτες για το Κοινωνικό 
Συσσίτιο και Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
Το Τοπικό Τμήμα Ν. Σμύρνης συνέχισε τη συλλογή καπακιών 
για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων, σε συνεργασία με τον μη 
κερδοσκοπικό σύλλογο "Κάντο Πράξη".
Το Σμήνος του Περιστερίου μαζί με τους Μεγάλους Οδηγούς 
επισκέφθηκαν το Ολυμπιακό Μουσείο και συμμετείχαν στην 
παρέλαση της 25ης Μαρτίου με μουσική μπάντα. Ο Γαλα-
ξίας πραγματοποίησε εκδρομή στη Γαϊδουροχώρα μαζί με 
άλλους Γαλαξίες της Περιφέρειας. Ο Γαλαξίας και το Σμήνος 
πήγαν κατασκήνωση. Αντιπροσωπεία του Τοπικού Τμήματος 
βοήθησε το Δήμο στην κοπή της μεγαλύτερης βασιλόπιτας.
Στις 6/12/2022, το Τοπικό Τμήμα Χίου πραγματοποίησε, με 
μεγάλη επιτυχία, Ημερίδα σε συνεργασία με το Φοιτητικό 
Σύλλογο του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα "ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ-90 Χρόνια 
Προσφοράς και Εθελοντισμού". Οι φοιτητές και μέλη του 
Οδηγισμού έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες για το Γηρο-
κομείο της Χίου και ένα βίντεο θετικής ενέργειας, γεμάτο από 
ευχές για το νέο έτος.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Πραξιτέλης Κουτσουράδης
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
• Ματούλα Μαργαρίτη, Τ.Τ. Νάξου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
• Ρούλα Ντόβα, Τ.Τ. Κω

ΔΥΝΑΜΗ
3 Τοπικά Τμήματα
2 Γαλαξίες
3 Σμήνη
2 Ομάδες Οδηγών
2 Ομάδες ΜΟ/ΝΟ

Η περιοχή Ν. Αιγαίου & Κυκλάδων αποτελούσε για το μεγαλύ-
τερο διάστημα της χρονιάς τμήμα της Περιφέρειας Κεντρικού 
Τομέα/Ν. Αιγαίου & Κυκλάδων.

Ενεργά την χρονιά αυτή ήταν τα Τοπικά Τμήματα Κω-Νάξου-
Ρόδου, τα οποία, λόγω των δυσκολιών της εποχής του 
covid, επέστρεψαν σε πλήρη λειτουργία ουσιαστικά από 
τον Σεπτέμβριο του 2022, με τμήματα και στους 4 Κλάδους. 
Πεζοπορίες, ΜΠ πόλης χριστουγεννιάτικο παζάρι ΤΤ Ρόδου 
και ΤΤ Κω. Γενικά υπήρξε μια εξωστρέφεια στις δράσεις όπως 
και στις συγκεντρώσεις εκτός εστίας, π.χ. στην κεντρική 
πλατεία της Κω, ώστε να προσεγγίσουν νέα μέλη.

Στη Νάξο και για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με την 
Aegean rebraith, blue star ferries και την hellenic seaways, το 
Τ.Τ. υλοποίησε καθαρισμό, συλλογή και διαλογή σκουπιδιών 
από το βυθό του λιμανιού. Μια δράση με έντονο εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα αλλά και ουσιαστική συμβολή στην ευαισθητο-
ποίηση των παιδιών και των νέων στα προβλήματα του περι-
βάλλοντος.

Δεν έλειψε η συμμετοχή σε τοπικά κοινωνικά δρώμενα, παρε-
λάσεις, λιτανείες πολιούχων Αγίων, επετείου απελευθέρωσης 
από την γερμανική κατοχή (Νάξος) όπως και σε γεύματα 
αγάπης από το ίδιο Τοπικό Τμήμα.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Σταυρούλα Μπαλόκα
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Ελπίδα Λουρίδα, Τ.Τ. Ηλιούπολης
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Μαρία Ζαχαριάδου, Τ.Τ. Αθήνας

ΔΥΝΑΜΗ
5 Τοπικά Τμήματα
5 Γαλαξίες
6 Σμήνη
5 Ομάδες Οδηγών
4 Ομάδες ΜΟ/Πληρώματα

Δημιουργία: ουσιαστικό γένους θηλυκού, δηλώνει ενέργεια-
δημιουργώ ή το αποτέλεσμα της πράξης-το δημιούργημα. Όλα 
τα Τοπικά Τμήματα της Περιφέρειάς μας δημιούργησαν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα παιδιά των ομάδων μας, τα Στελέχη, τα Τοπικά Συμβούλια, 
οι Ομάδες Συνεργασίας, όλοι και ο καθένας από τον ρόλο 
του, μέσα από συνεργασία, κοινό όραμα και στόχο συνέβαλαν 
στο να έχουμε μια χρονιά με αναρίθμητες δράσεις. Δράσεις 
κοινωνικής προσφοράς, προσωπικής ανάπτυξης και ζωής στη 
φύση. Λαμβάνοντας μέρος με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων 
στην Πανελλήνια Τετρακλαδική Συνάντηση στα Κονάκια αλλά 
και διοργανώνοντας δράσεις που γέμισαν παιδικά πρόσωπα 
με χαμόγελα, βοήθησαν έφηβους να προβληματιστούν, νέα 
Στελέχη να ανοίξουν τους ορίζοντες τους.

Μαγείρεψαν για συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, έλαβαν 
μέρος σε δράσεις αιμοδοσίας, έτρεξαν στο Run for the Cure, 
ηχογράφησαν τα βιβλία όλων των Κλάδων του Οδηγισμού για 
άτομα με προβλήματα όρασης.

Πραγματοποίησαν εκδρομές και εργαστήρια, εκπαίδευσαν τα 
παιδιά των Ομάδων τους, έλαβαν μέρος οι ίδιοι σε εκπαιδεύ-
σεις, συμμετείχαν ενεργά στα προγράμματα των Κλάδων, γιόρ-
τασαν την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης και την Ημέρα Οδηγισμού 
και διοργάνωσαν δράσεις για την οικονομική υποστήριξη των 
Τοπικών τους Τμημάτων.

Τα Τοπικά Τμήματα του Κεντρικού Τομέα είναι εξαιρετικά 
ενεργά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να αυξάνουν την αναγνωσιμότητά τους στην 
κοινότητα που δραστηριοποιούνται.

Πιστεύω ακράδαντα ότι γυρίζει ακόμα στα αυτιά τους ο ήχος 
από το πρωινό ξύπνημα στις κατασκηνώσεις που διοργάνωσαν 
και πήραν μέρος, βλέπουν τη γαλανόλευκη από τις παρελάσεις 
που με καμάρι συμμετείχαν.

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είμαι η Νέα Περιφερειακή 
Έφορος μιας Περιφέρειας από την οποία ξεκίνησε ο Οδηγισμός 
στην Ελλάδα. Μια Περιφέρεια που δείχνει πως καθημερινά ο 
Οδηγισμός αποτελεί για αυτήν πρόκληση. Μια Περιφέρεια που 
καθημερινά ξεπερνά τον εαυτό της. Στόχος για την επόμενη 
χρονιά είναι ο πολλαπλασιασμός των Τοπικών Τμημάτων!
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Γιώργης Θεοδωράτος (έως 18/6)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Mαρία Μιχελογιάννη (από 18/6)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Πόπη Τερζάκη, Τ.Τ. Νεάπολης (έως 18/6)
• Άννα Ρεμεδιάκη, Τ.Τ. Αγίου Νικολάου (από 18/6)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Μαρία Μιχελογιάννη, Τ.Τ. Χανίων (έως 18/6)
• Σοφία Περάκη, Τ.Τ. Αγίου Νικολάου (από 18/6)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Ειρήνη Βασαρμιδάκη, Τ.Τ. Ιεράπετρας (από 18/6)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
• Τένια Παπαδάκη, T.T. Ηρακλείου
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Ειρήνη Θεοδωρλή, Τ.Τ. Νεάπολης
• Κατερίνα Γεράρδη, Τ.Τ. Χανίων

ΔΥΝΑΜΗ
5 Τοπικά Τμήματα
1 Τοπική Ομάδα
5 Γαλαξίες
6 Σμήνη
4 Ομάδες Οδηγών
4 Ομάδες Μεγάλων Οδηγών

Η χρονιά ξεκίνησε με την πλήρη επαναλειτουργία της Περι-
φέρειας μετά και την ύφεση της πανδημίας και τις ανάλογες 
αλλαγές των υγειονομικών κανόνων σχετικά με τις συναθροί-
σεις. Διαχωρίστηκε η παλιά Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής 
και Κρήτης σε 2 Περιφέρειες, με αντίστοιχα ονόματα, Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Αττικής και Περιφέρεια Κρήτης. Ο διαχωρι-
σμός ήταν ένα αίτημα ετών. Αποτέλεσε την λογική εξέλιξη, 
αφού οι δύο Περιφέρειες (Ανατολική Αττική, Κρήτη) δεν 
έχουν γεωγραφική σχέση ή ταύτιση αλλά και διότι θα υπάρξει 
καλύτερη υποστήριξη των σύγχρονων απαιτήσεων εύρυθμης 
λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης σε σχέση με τα Περιφε-
ρειακά Τμήματα.

Έτσι, το ανεξάρτητο πλέον Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης οργα-
νώθηκε εκ νέου, με αρχικό στόχο την πλήρη και κανονική 
λειτουργία και των επτά Τοπικών Τμημάτων του.

O εορτασμός των 90 χρόνων Οδηγισμού μας έδειξε το δρόμο 
για να επανέλθουμε δυναμικά, να ξανανταμώσουμε με την 
Οδηγική μας οικογένεια, με φίλους και συνεργάτες και να 
προβάλουμε το Οδηγικό μας έργο στον τόπο μας.

Η Άνοιξη του 2022 ήταν η επανεκκίνηση για τα επόμενα 
βήματα της Περιφέρειας, χωρίς πλέον περιοριστικά μέτρα. Η 
επιστροφή στη Φύση με τις σκηνές μας ήρθε με την Πανελ-
λήνια Συνάντηση Στελεχών στα αγαπημένα μας Κονάκια, στην 
Αγία Μαρίνα, όπου Στελέχη Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και 
Μεγάλοι Οδηγοί Ηρακλείου αλληλεπίδρασαν με 400 ενήλικους 
εθελοντές και Μεγάλους Οδηγούς από όλη την Ελλάδα, γιορ-
τάζοντας όλοι μαζί τα 90 χρόνια Οδηγισμού.

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια αγκαλιάσαμε την εκλογή 
της Αντωνίας Πάτα, Στέλεχος Χανίων και Μέλος του Τμήματος 
Διεθνών Σχέσεων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Παγκόσμιας 
Οργάνωσής μας.
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Το καλοκαίρι, μετά από μεγάλη προσμονή, οι σκηνές ξαναστή-
θηκαν από τα Τοπικά Τμήματα και τις Ομάδες τους σε Καλλι-
πεύκη Ολύμπου για Μεγάλους Οδηγούς και Αγιόκαμπο Ιστιαίας 
στην Εύβοια για Οδηγούς Κρήτης. Τα Πουλιά και τα Αστέρια 
πραγματοποίησαν μικρής διάρκειας συναντήσεις, με στόχο την 
καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για επόμενες διανυκτε-
ρεύσεις και κατασκηνώσεις.

Η παρουσία μας στις πόλεις μας και η κοινωνική προσφορά 
μας, παρά τις δυσκολίες, συνεχίστηκε σε όλη την Κρήτη από 
όλα τα Τοπικά Τμήματα, συμμετέχοντας σε μεγάλες δράσεις 
με Δήμους, σε διεθνείς, πανελλήνιες και παγκρήτιες διοργα-
νώσεις, στήνοντας Μεγάλα Παιχνίδια Πόλεως για μικρούς και 
μεγάλους.

Δηλώσαμε δυναμικό παρών με το ΤΤ Νεάπολης, παίρνοντας 
μέρος στα "Δήρεια 2022" και στο "Neapoli Welcome Tour 
of Hellas". Με το ΤΤ Χανίων στηρίξαμε τον "6ο Μαραθώνιο 
Κρήτης", τον "Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας" και την 
"Εβδομάδα Ευρωπαϊκής Κινητικότητας". Με το ΤΤ Ρεθύμνου 
οργανώσαμε ένα συναρπαστικό αποκριάτικο Μεγάλο Παιχνίδι 
Πόλεως.. Με το ΤΤ Αγίου Νικολάου παίξαμε, παιδιά και γονείς, 
γιορτάζοντας την Ημέρα Σκέψης. Με το ΤΤ Ηρακλείου παρου-
σιάσαμε σε εφήβους τον Εθελοντισμό μέσα από τον Οδηγισμό, 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Εθελοντισμού της Περιφέρειας 
Κρήτης, συνδιοργανώσαμε Εθελοντική Αιμοδοσία με το Σωμα-
τείο "Αιματοκρήτης" και προσφέραμε εθελοντικά στην τελετή 
έναρξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ΄Αρσης Βαρών 
εφήβων-νεανίδων. Με το ΤΤ Σητείας, κατά την επαναλει-
τουργία του, κάναμε "Εικόνα την Ημέρα Οδηγισμού" ενώ με το 
ΤΤ Ιεράπετρας πραγματοποιήσαμε δημιουργικό εργαστήριο 
κατά το 3ο Παιδικό Φεστιβάλ "Κυρβειάκια 22" του Δήμου Ιερά-
πετρας και βοηθήσαμε στον αγωνιστικό Ημιμαραθώνιο "Coast 
to Coast Race 2022".

Αρχές καλοκαιριού, μετά από τρία χρόνια θητείας του Γιώργη 
Θεοδωράτου, το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης ανέλαβε νέα 
Περιφερειακή Έφορος, η Μαρία Μιχελογιάννη (Στέλεχος Τ.Τ. 
Χανίων, βοηθός Περιφέρειας).
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Γιώργης Θεοδωράτος (έως 7/3)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Θάνου Νικολέτα (από 8/3)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Έλενα Σιδέρη, Τ.Τ. Παιανίας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
•  Ευαγγελία Βραχάτη, Τ.Τ. Κορωπίου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
•  Γεωργία Κοκκαλίδου, Τ.Τ. Ραφήνας
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Ρίτσα Μπούκη
• Ιάσωνας Βελούδης, Τ.Τ. Ραφήνας

ΔΥΝΑΜΗ
5 Τοπικά Τμήματα
4 Γαλαξίες
4 Σμήνη
3 Ομάδες Οδηγών
1 Ομάδες Μεγάλων Οδηγών/Ναυτοδηγών

Η Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής έχει αποδείξει στο 
πέρασμα των χρόνων τον δυναμισμό της, την συμμετοχή σε 
όλα τα δρώμενα αλλά και την ανάπτυξή της.

Συμμετοχή σε Μαραθώνιους, βοήθεια σε πληγείσες περιοχές, 
το βραβευμένο Μαθητικό Φεστιβάλ που προσελκύει πάνω 
από 3.000 άτομα, και διήμερες εκδηλώσεις σε δήμους, είναι 
μερικές από τις δράσεις των Τοπικών Τμημάτων της Περιφέ-
ρειάς μας που συμβάλλουν στην επιτυχία του στόχου μας, που 
είναι η προβολή του Οδηγισμού στην περιοχή μας αλλά και η 
αριθμητική μας αύξηση.

Η Περιφέρεια, με στόχο και όραμα, σε μια δύσκολη περίοδο 
πανδημίας, έδωσε το καλύτερο παράδειγμα στα παιδιά της 
αλλά και στα Στελέχη της. Το νέο Τοπικό Συμβούλιο, από τον 
Απρίλιο του 2022 που ανέλαβε τα καθήκοντά του, έδωσε δυνα-
μικό παρών στην Πανελλήνια δράση που έγινε στα Κονάκια, 
που στην ουσία ήταν η πρώτη επαφή της καινούργιας Περιφε-
ρειακής ομάδας με τα Τοπικά Τμήματα.

Ένα δεύτερο βήμα ήταν η Περιφερειακή Συνάντηση που πραγ-
ματοποιήθηκε στην εστία της Παιανίας στις 19/10/2022. Η 
επιτυχία της ήταν ότι αφενός έφερε πιο κοντά τα μέλη και τα 
βοήθησε παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες και άτυπη εκπαί-
δευση με στόχο την καλύτερη λειτουργία των ομάδων και 
αφετέρου αναλύθηκαν θέματα που απασχολούσαν τα Τοπικά 
Τμήματα.

Πολλή όρεξη και πολλή δουλειά χαρακτηρίζει την ομάδα μας 
αλλά και τα Τοπικά μας Τμήματα, που προάγουν το Οδηγικό 
Πνεύμα πέρα από τα σύνορα της Περιφέρειάς μας. Ακολου-
θήστε μας στο Instagram: seoanatolikisattikis και στο Facebook: 
Σ.Ε.Ο. Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αστέρια

Πουλιά

Οδηγοί

Μεγάλοι Οδηγοί

ΕΟ ΑΜΕΑ Παιδιά

Ομάδες 2020

1.
16

3

96
1

52
4

16
2

1.
89

7

Ομάδες 2021

59
0

91
0

75
0

43
0

20

Ομάδες 2022

40

44
5

76
1

94
6

59
4
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Στελέχη ΕΟ ΑΜΕΑ

Μέλη Ομάδων Συνεργασίας

Μέλη Τοπικών Συμβουλίων

Εκπαιδευτές

Κατασκηνωτές

Βοηθοί Τοπ. Εφόρων και 
Μέλη Επιτροπών

Μέλη Κεντρικής και 
Περιφερειακής Διοίκησης

Μέλη Γενικής Συνέλευσης

Μέλη Οικονομικής Αρωγής

Ενήλικα Μέλη 2020

81
4

54
3 58

4

11
1 13

2

11
3

11
4

12
9

32
1

26

Ενήλικα Μέλη 2021

53
0

39
8

40
5

11
1 13

2

70

98

12
5

30
5

11

Ενήλικα Μέλη 2022

51
2

5

41
0

40
0

80

12
8

70

10
1

30
9

60
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ΤΜΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

"Όποιος σταματά να μαθαίνει είναι γέρος, είτε 
είναι είκοσι είτε ογδόντα χρονών. Όποιος 
συνεχίζει να μαθαίνει παραμένει νέος."
Henry Ford, 1863-1947, Αμερικανός βιομή-
χανος

Το Εκπαιδευτικό μας Σύστημα συμβάλλει 
στην προσωπική και κοινωνική πρόοδο των 
Μελών μας μέσα από ποικίλα ερεθίσματα 
και Εκπαιδεύσεις. Το 2022 εστιάσαμε στην 
εξέλιξή του, στην ομαλοποίηση των διαδικα-
σιών αλλά και στη δημιουργία βοηθημάτων 
και εργαλείων για την σωστότερη και αποδο-
τικότερη μετάδοση γνώσης.

Ποιοι είμαστε
Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων απαρτίζουν οι:
Έφορος Τμήματος Εκπαιδεύσεων:
• Πόλυ Λαζαρίδου
Εκλεγμένα Μέλη:
• Νικολέτα Θάνου,
• Έλενα Κούμουλου,
• Ελένη Χατζηιωάννου,
• Βασίλης Φρέσκας
Μέλη:
• Δήμητρα Γκέσουρα,
• Ρούλα Μπουζιάνου (έως Οκτώβριο 2022),
• Λίτσα Πολυχρονιάδου,
• Κατερίνα Πορτελάνου (έως Μάρτιο 2022),
• Ευγενία Σαμαρά (έως Οκτώβριο 2022),
• Ματούλα Τσιντσιλώνη (έως Οκτώβριο 

2022),

Η πορεία μας

Γενική Εκπαίδευση

Βασική Εκπαίδευση
Σκοπός της Βασικής Εκπαίδευσης είναι οι 
εκπαιδευόμενοι να εφαρμόσουν τουλάχιστον 
μία φορά, όλο το εύρος των δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με το ρόλο τους, έτσι ώστε 
βιώνοντάς τες, να αποκτήσουν τις γνώσεις 
και τις ικανότητες που απαιτούνται για να 
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του συγκεκριμένου ρόλου.

Βασική1: Η Βασική1 διαδικτυακή είναι μία 
δυναμική εκπαίδευση που δεν έχει ίδιο 
(σταθερό) χρόνο ολοκλήρωσης για όλους 
τους εκπαιδευόμενους. Το 2022 ολοκλή-
ρωσαν 15 εκπαιδευόμενοι και δήλωσαν 
συμμετοχή (περίπου) 43 καινούργιοι εκπαι-
δευόμενοι.

Βασική 2: Η Βασική 2 δια ζώσης και διαδι-
κτυακή για Μέλη Τοπικών Συμβουλίων (που 
ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2022) 
ακυρώθηκε λόγω μικρής συμμετοχής ενώ 
αντίθετα, στη Βασική 2 για Στελέχη που 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στη Λάρισα 
(στις 11-13/11/2022) με αρχηγό τη Βάσια 
Κατσούλη, συμμετείχαν 25 Εκπαιδευόμενοι, 
οι οποίοι παρακολουθούν το τετράμηνο για 
να το ολοκληρώσουν μέχρι τον Μάρτιο του 
2023.

Αιτία ύπαρξης Βασικής 1 & Βασικής 2 είναι 
να εκπαιδεύονται ταχύτερα και με τον τρόπο 
που επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι. Έτσι, για 
να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός 
και ταχύτητα στις εκπαιδεύσεις, επομένως 
μικρότερος χρόνος αναμονής για τους εκπαι-
δευόμενους, το θέμα ανατέθηκε σε μέλος του 
Τμήματος.

Νέοι Ορίζοντες
Σκοπός αυτής της Εκπαίδευσης είναι οι 
εκπαιδευόμενοι να καλλιεργήσουν και να 
αναπτύξουν οριζόντιες δεξιότητες και ικανό-
τητες απαραίτητες για μια πιο αποδοτική 
προσαρμογή στην καθημερινότητα, που θα 
τους βοηθήσουν ουσιαστικά και στο ρόλο 
τους στα Οδηγικά δρώμενα.
Με τη σημερινή (καινούργια) μορφή των Νέων 
Οριζόντων, τους έχουν ήδη ολοκληρώσει 21 
από τους 61 ενδιαφερόμενους. 

Ηγεσία
Σκοπός της Ηγεσίας είναι η προσωπική 
ανάπτυξη των Εκπαιδευομένων μέσα από τη 
διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων και η 
διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που 
θα τους είναι χρήσιμες για την εξέλιξη του 
ρόλου τους ως ηγέτες στην ομάδα και στην 
κοινωνία. Επίσης, η τεκμηρίωση της οδηγικής 
μεθόδου, έτσι ώστε να μπορούν οι εκπαιδευ-
όμενοι να δρουν συνειδητά και τεκμηριωμένα 
στο πλαίσιο του ρόλου τους, με τρόπο που να 
υποστηρίζουν τον σκοπό του Οδηγισμού. Όλα 
τα παραπάνω βίωσαν 16 Εκπαιδευόμενοι στην 
Ηγεσία και Φύση που οργάνωσε ο Κωνστα-
ντίνος Μητσόπουλος τον Οκτώβριο του 2022.

Γενική Εκπαίδευση
Είναι μεγάλη η χαρά που ξαναβρίσκουμε σιγά-
σιγά τους ρυθμούς μας και μέλη μας ολοκλη-
ρώνουν τη Γενική τους Εκπαίδευση! Εντός του 
2022 ολοκλήρωσαν 17 άτομα.

Τεχνικές Εκπαιδεύσεις
Βασικό πυλώνα του Εκπαιδευτικού μας 
συστήματος αποτελούν οι Τεχνικές Εκπαιδεύ-
σεις. Εφέτος πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 
του 2022 Τεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 
με αρχηγό την Γκάρυ Δέδε, ενισχύοντας έτσι 
το Σώμα των Εκπαιδευτών με 18 καινούρ-
γιους Υποψήφιους Εκπαιδευτές. Δυστυχώς 
ακυρώθηκε λόγω κρουσμάτων η Τεχνική 
Κατασκηνωτική Εκπαίδευση, η οποία όμως θα 
υλοποιηθεί τον Ιούλιο του 2023. υλοποιήθηκε 
τον Ιούλιο-Αύγουστο.

Για 1η φορά
Σεμινάριο Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Η Υποτροφία ΣΕΟ εις μνήμην Έφης Πιπινο-
πούλου προσφερόταν κάθε χρόνο σε έναν 
Εκπαιδευτή μας για σεμινάριο σχετικό με 
Εκπαίδευση Ενηλίκων. Φέτος, για πρώτη 
φορά, η υποτροφία δόθηκε σε 21 Εκπαιδευτές 
που δήλωσαν για να παρακολουθήσουν Σεμι-
νάριο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από το Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας. Το Πανεπιστήμιο, ως 
ΚΕΔΙΒΙΜ, θα πιστοποιήσει στους Εκπαιδευτές 
μας ότι έχουν παρακολουθήσει το παραπάνω 
σεμινάριο σε κέντρο δια βίου μάθησης και 
όσοι θέλουν μπορούν να δώσουν και εξετά-
σεις στον ΕΟΠΠΕΠ για περαιτέρω πιστο-
ποίηση και καταχώρησή τους στα μητρώα 
των Εκπαιδευτών του κρατικού φορέα.
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Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Η εκπαιδευτική διαδικασία στην Οργάνωσή 
μας αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί 
κύριο πυλώνα γνώσης, ατομικής προόδου και 
ανάπτυξης για τον καθένα και την καθεμιά 
μας. Γι’ αυτό και γίνονται συνεχώς προσπά-
θειες να εκσυγχρονίζεται και να καλύπτει 
τις ανάγκες τόσο των Εκπαιδευομένων όσο 
και των Εκπαιδευτών. Με γνώμονα λοιπόν 
τη συνεχή ανάγκη μας για επιμόρφωση, δημι-
ουργήσαμε μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με 
βασικές γνώσεις που διαχειριζόμαστε στις 
Εκπαιδεύσεις μας. Στόχος μας είναι να δημι-
ουργήσουμε για τους εκπαιδευτές μας ένα 
σημείο αναφοράς, ένα εργαλείο για πηγές 
αλλά και για "κοινή γλώσσα". Έτσι θα υπάρχει 
ομοιογένεια στην κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη 
γνώση που διαχειρίζονται οι Εκπαιδευτές μας, 
προσφέροντας ποιοτικότερο και μετρίσιμο 
αποτέλεσμα. Καθώς μια Ηλεκτρονική Βιβλιο-
θήκη εμπλουτίζεται πολύ εύκολα, σύντομα θα 
αποτελέσει εξαιρετικό βοηθητικό εργαλείο 
για κάθε Εκπαιδευτή-τρια.

Θεματικές ενότητες:
Coaching-Mentoring * Mental strength * SWOT-
SMART * Αξιολόγηση * Βοήθημα ΑΜΕΑ * Δεξι-
ότητες και Οδηγισμός * Δυναμική Ομάδας 
* Εθελοντισμός * Εκπαιδευτικό σύστημα * 
Εκπαιδευτικό σχήμα * Εκπαιδευτικές μέθοδοι 
* Επικοινωνία * Ηγεσία-Μοντέλα Ηγεσίας 
* Ιδεολογία στην πράξη * Ναυτοδηγικές 
γνώσεις * Ο ηγέτης μέσα μας * Οδηγικό παιδα-
γωγικό πρόγραμμα * Οπτικοακουστικά μέσα 
* Οργάνωση μεγάλων δράσεων * Παιχνίδι 
* Συμμετοχή * Τελετές * Τεχνικές γνώσεις 
* Τραγούδι * Υλικό για Νέους Ορίζοντες. 
Επίσης περιλαμβάνει τα βασικά έντυπα του 
Τμήματος Εκπαιδεύσεων: Εγχειρίδια Εκπαι-
δεύσεων * Κανονισμοί * Έντυπα Αξιολογή-
σεων * Έντυπα Ανίχνευσης Αναγκών

Σελίδα Τμήματος
Δημιουργήθηκε σελίδα "Τμήμα Εκπαιδεύσεων ΣΕΟ"
https://www.facebook.com/trainingodigismos 
για πιο άμεση επικοινωνία με τα Στελέχη, για 
την προώθηση των εκπαιδεύσεων και γενικά 
για την προβολή όλων των δράσεων του 
Τμήματος.

Ακόμα…

Workshop Τμήματος Εκπαιδεύσεων στην 
4κλαδική Συνάντηση Στελεχών για τα 90 
χρόνια του ΣΕΟ 30/4/2022 Κονάκια Αττική
Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων παρουσίασε ένα 
διασκεδαστικό αλλά κυρίως εκπαιδευ-
τικό εργαστήρι με τίτλο "ΤΑ ΜΥΑΛΑ…ΠΟΥ 
ΚΟΥΒΑΛΑΣ"., που ενθουσίασε τους συμμετέ-
χοντες. Πραγματευόταν τις 16 συνήθειες του 
μυαλού, καταδεικνύοντας δεξιότητες που μας 
βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων στη ζωή 
μας. Επιπλέον τα Στελέχη επεξεργάστηκαν 
και το τι κερδίζουν από την συμμετοχή τους 
στις εκπαιδεύσεις του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού.

Σημαντικός σταθμός στην πορεία μας:

Forum Εκπαιδευτών-τριών 19-20/11/2022
Στο πλαίσιο της εξέλιξης του Εκπαιδευτικού 
μας Συστήματος εργαστήκαμε πάνω στην 
αξιολόγηση και διόρθωση της Εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, ώστε να διευκολύνουμε 
Εκπαιδευτές και Εκπαιδευομένους. Για την 
επίτευξη αυτού του στόχου ακολουθήσαμε τα 
παρακάτω βήματα:
Αποστολή ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτές-
τριες και εκπαιδευομένους προκειμένου να 
συλλεγούν ποιοτικά στοιχεία αξιολόγησης 
του συστήματος, που έλειπαν. Συλλογή-
καταγραφή-ομαδοποίηση απόψεων και 
επαναποστολή, ως ανατροφοδότηση στους 
εκπαιδευτές. Οργάνωση Forum Εκπαιδευτών 
όπου συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν ιδέες 
και απόψεις για τη δημιουργία ενός πιλοτικού 
συστήματος που θα μπορεί να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες της Εκπαίδευσής μας. Ο στόχος 
επιτεύχθηκε απόλυτα. Διαφάνηκε μεγάλη 
ανάγκη και υπήρξε ενθουσιασμός για το 
Forum. Οι ιδέες και οι απόψεις ακούστηκαν 
και καταγράφηκαν με ακρίβεια. Υπήρχε 
ελευθερία λόγου και κοινός προβληματισμός. 
Τέλος, σημαντική υπήρξε η διαπίστωση πως οι 
απόψεις των εκπαιδευτών που ήταν παρόντες 
ήταν στα περισσότερα σημεία συγκλίνουσες 
σε σχέση με προβλήματα και λύσεις. Στο 
Forum συμμετείχαν 38 Εκπαιδευτές εκ των 
οποίων οι 14 διαδικτυακά. Επίσης επίσης, 
μέλη του ΔΣ και της Κεντρικής Διοίκησης 
παρακολούθησαν με πολύ ενδιαφέρον την 
ανταλλαγή απόψεων,.

Μετά το Forum, το Τμήμα Εκπαιδεύσεων 
βρίσκεται σε μια εντατική διαδικασία αξιολό-
γησης των αποτελεσμάτων και δημιουργίας 
ομάδων εργασίας, με σκοπό να επεξεργα-
στούμε ένα πιλοτικό σχήμα που τα αποτελέ-
σματά του θα παρουσιάσουμε στο επόμενο 
Συνέδριο Εκπαιδευτών, το 2023.

Ανανέωση Εντολής Εκπαιδευτών-τριών 
-Διπλώματα:
15 ανανεώσεις εντολών Εκπαιδευτών-τριών 
με άδεια
3 ανανεώσεις εντολών Εκπαιδευτών-τριών 
με δίπλωμα
Απονομή διπλώματος Εκπαιδευτή:
ΑΝΘΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ,
ΒΕΡΓΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ,
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
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ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
• Δώρα Τσίπρα

ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
• Χριστίνα Αντζιά
• Μαίρη Ελευθεριώτου
• Θεοδώρα Λουρίδα
• Στάθης Ντιούδης
• Ιωάννα Παναγιωτίδη
• Κώστας Παπαγεωργίου
• Μαρία Τρόντζα
• Κωνσταντίνος Τσιάμης
• Γιάννης Τσιμπούκης

Αφού συστάθηκε εκ νέου το Τμήμα, διαφάνηκε η επιτακτική 
ανάγκη να τεθεί μία καινούρια βάση καθώς το γεγονός ότι είχε 
παύσει η λειτουργία του για αρκετά χρόνια και λειτουργούσε 
ως Επιτροπή, σε συνδυασμό με το πρωτόγνωρο βίωμα της 
πανδημίας, είχαν σαν αποτέλεσμα το "πάγωμα" κάθε διαλόγου 
και δραστηριότητας. Αρχικά τέθηκε ο στρατηγικός σχεδια-
σμός από όλα τα μέλη που το απαρτίζουν και, βάσει στόχου, 
διαμορφώθηκαν δύο φόρμες μέσω των οποίων ανιχνεύτηκαν 
οι ανάγκες των Κατασκηνωτών και η κατασκηνωτική δυναμική 
των ομάδων. Οι φόρμες στάλθηκαν, μαζί με την παρουσίαση 
του Τμήματος. Αποσαφηνίστηκαν οι ρόλοι των μελών του 
Τμήματος και επαναδιατυπώθηκαν σημεία του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Τμήματος καθώς και μέρη του Κανονισμού 
Κατασκηνώσεων, σε συνεργασία με τους Κλάδους. Μετά από 
την αναδιαμόρφωση του Κανονισμού, που ορίζει ότι τα μέλη 
του Τμήματος που είναι αρμόδια και έχουν την εποπτεία της 
επικοινωνίας με τους Κατασκηνωτές του κάθε Κλάδου πρέπει 
να είναι Κατασκηνωτές με Δίπλωμα, εισήχθησαν δύο επιπλέον 
μέλη στο Τμήμα.

Ξεκίνησε η δραστηριότητα του Τμήματος στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και συστάθηκαν επιμέρους επιτροπές που ασχολή-
θηκαν με την επικοινωνία, την εξαγωγή και επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων των ανιχνεύσεων αλλά και με τα αρχεία του 
Τμήματος. Διαμορφώθηκε και στάλθηκε επιστολή, εν είδει 
online φόρμας, για Πρόθεση Οργάνωσης/Πρόθεση Συμμετοχής 
σε Κατασκηνωτές και Γαλαξίες/Σμήνη/Ομάδες/Πληρώματα 
αντίστοιχα, ώστε να διαμορφωθεί μία εικόνα μετά από τα δύο 
χρόνια παύσης των οδηγικών κατασκηνώσεων λόγω υγειο-
νομικών μέτρων. Εξασφαλίστηκε η συμμετοχή σε κατασκη-
νώσεις για όλες τις Ομάδες-Τοπικά Τμήματα που εξέφρασαν 
επιθυμία συμμετοχής σε κατασκήνωση.

Ανανεώθηκαν κατά τρία έτη οι Εντολές των Κατασκηνωτών 
που έληγαν το 2021 και είχαν πραγματοποιήσει κατασκήνωση 
ή είχαν λάβει μέρος σε αρχηγείο κατασκήνωσης το 2019, 
καθώς και όλων των υπολοίπων Κατασκηνωτών (που δεν 
είχαν εμπλοκή) κατά δύο έτη, για διευκόλυνση στο έργο τους 
καθώς οι ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες δεν επέτρεψαν 
την πραγματοποίηση κατασκηνώσεων το καλοκαίρι του 2020 
και του 2021.

Μετά από αίτημα Κατασκηνωτών διαμορφώθηκε online αρχείο 
με οδηγίες για τον Covid-19 από επαγγελματίες υγείας για 
την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων. Στις οδηγίες 
προβλέπονταν οργανωτικά μέτρα και καθορίζονταν αναλυ-
τικά συστάσεις επί όλων των διαδικασιών που λαμβάνουν 
χώρα στην κατασκήνωση ανά Κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη την 
εξέλιξη της πανδημίας, με το online αρχείο να ανανεώνεται 
όποτε ήταν απαραίτητο (ανάλογα με τις οδηγίες της Πολι-
τείας). Έτσι προέκυψε και η ανάγκη για μαζική αγορά σκηνών, 
για τις οποίες το Τμήμα εξασφάλισε την καλύτερη δυνατή 
προσφορά από επώνυμο προμηθευτή και οι οποίες μεταπωλή-
θηκαν στα Τοπικά Τμήματα από το Οδηγικό Πρατήριο.

Στην Πανελλήνια Τετρακλαδική Συνάντηση το Τμήμα συμμε-
τείχε με δύο εργαστήρια: σκαπανικής και κωπηλασίας/ναυτο-
δηγικών γνώσεων, όπου υπήρξε η μέγιστη συμμετοχή.

Αναδιαμορφώθηκε εν μέρει το έντυπο της Αναλυτικής 
Δήλωσης, με την προσπάθεια να μην ακυρωθεί το προϋπάρχον 
της Επιτροπής Κατασκηνώσεων και με το σκεπτικό ότι, αν 
διαφανούν παθογένειες μετά από την συμπλήρωσή του για τις 
επερχόμενες κατασκηνώσεις, να διαμορφωθεί εξ ολοκλήρου 
ένα νέο.
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Δημιουργήθηκε νέο Σήμα, κοινό για όλους τους Κατασκηνωτές 
με Άδεια (pin σε χρυσαφί χρώμα-η σκηνή από τα ανιχνευτικά 
που υποδηλώνει "κατασκήνωση") καθώς μέχρι τώρα υπήρχε 
μόνο για τους Κατασκηνωτές με Δίπλωμα ανά Κλάδο. Μετά 
το πέρας των κατασκηνώσεων διανεμήθηκε δωρεάν σε όλους 
τους Κατασκηνωτές που οργάνωσαν κατασκήνωση.

Πριν από τις κατασκηνώσεις, μαζί με την επικοινωνία για αυξη-
μένη ετοιμότητα που έγινε με τους Κατασκηνωτές που, βάσει 
του χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς, θα πήγαιναν σε περιοχή 
υψηλού κινδύνου, στάλθηκε το Σχέδιο Εκκένωσης Κατασκή-
νωσης που εκπονήθηκε από το Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας 
του ΣΕΟ, συνεισφέροντας στην δουλειά του Τμήματος. Σε 
συνεργασία με το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας υπήρξε μέριμνα 
προς όφελος των κατασκηνώσεων που πραγματοποιήθηκαν 
στον κατασκηνωτικό χώρο "Τα Κονάκια" καθ’ όλη τη θερινή 
περίοδο, με αξιοποίηση υλικού (λειτουργικού & τροφοδοσίας) 
ίσα κατανεμημένου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου υπήρξε επικοι-
νωνία με τους Κατασκηνωτές και πραγματοποιήθηκαν δέκα 
επισκέψεις του Τμήματος σε κατασκηνώσεις ανά την Ελλάδα, 
με όλα τα μέλη του Τμήματος να εμπλέκονται σε κατασκη-
νώσεις. Τα αρχεία, τόσο των Αναλυτικών Δηλώσεων όσο και 
των Αξιολογήσεων, διαμοιράστηκαν σε φακέλους ανά Κλάδο 
και ανανεώθηκε το ιστορικό αρχείο με την συμπλήρωση των 
στοιχείων όλων των ενηλίκων μελών που συμμετείχαν στις 
κατασκηνώσεις.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που περισσότερα από 1.200 ανήλικα 
και ενήλικα μέλη του Σώματός μας, χάρις στους Κατασκη-
νωτές, είχαν την χαρά να βιώσουν αυτό το καλοκαίρι την κατα-
σκηνωτική συνθήκη, παρά την αβεβαιότητα λόγω συνθηκών, 
δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες. Ήταν από τα Τοπικά 
Τμήματα Αγριάς, Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Άμφισσας, 
Ανάκασας, Αθήνας, Αγίου Nικολάου, Βόλου, Βύρωνα, Βούλας, 
Βροντάδου, Γλυφάδας, Ελευσίνας, Ηλιούπολης, Ηρακλείου, 
Θεσ/νίκης, Θρακομακεδόνων, Ιωαννίνων, Ιστιαίας, Κερατέας, 
Κοζάνης, Καρδίτσας, Κορωπίου, Κέρκυρας, Καβάλας, Κομο-
τηνής, Καρέα, Κιλκίς, Καλαμπάκας, Καλαμάτας, Καλογρέζας, 
Κηφισιάς, Λουτρακίου, Μεγάρων, Μυτιλήνης, Νέου Ηρακλείου, 
Νέας Σμύρνης, Ξυλοκάστρου, Παπάγου, Πάτρας, Περιστερίου, 
Παλαιού Φαλήρου, Παιανίας, Ραφήνας, Σαλαμίνας, Σπάρτης, 
Σπάτων, Σκιάθου, Τρικάλων, Τρίπολης, Φαρσάλων, Φιλοθέης, 
Χαλανδρίου, Χαλκίδας, Χανίων, και Χίου. 

Αστέρια και Στελέχη από 11 Χαρούμενα Ταξίδια, Πουλιά και 
Στελέχη από 12 Χαρούμενα Δάση, Οδηγοί και Στελέχη από 7 
κατασκηνώσεις Οδηγών και Μεγάλοι Οδηγοί, Ναυτοδηγοί και 
Στελέχη από 4 κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης μοιρά-
στηκαν κατασκηνωτικές στιγμές και δεσμεύτηκαν να ανανεώ-
σουν το ραντεβού τους για του χρόνου το καλοκαίρι.
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ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
• Έρη Παπαδοπούλου

ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
• Κατερίνα Βλιούρα
• Μαρία Γκελερή
• Ράνια Καραμουτζογιάννη
• Μαρία Κρεμέτη
• Έλενα Κωνσταντινίδου
• Αντωνία Πάτα
• Χαριτίνη Πετροδασκαλάκη
• Παύλος Τσιακούμης
• Μανίνα Χατζηκωνσταντίνου

ΜΕΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ WAGGGS
• Kατερίνα Αγορογιάννη, Εκλεγμένο Μέλος 

του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Wagggs

ΜΕΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΗΣ WAGGGS
• Αντωνία Πάτα, Εκλεγμένο Μέλος της 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Περιοχής 
της Wagggs

ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ, WAGGGS EUROPE REGION
2020-2022
• Αλέξανδρος Κόρδας
• Έλενα Κωνσταντινίδου
• Γιώργος Παπαδούλης
• Μαριάννα Ραψωματιώτη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΓΕΣΙΑΣ WLDP
(WLDP facilitators)
• Kατερίνα Αγορογιάννη
• Νεφέλη Θεμελή
• Σόφη Κώττη
• Έρη Παπαδοπούλου

ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΤΟ OLAVE
BADEN POWEL SOCIETY (OBPS)
• Αιμιλία Γερουλάνου
• Αλεξάνδρα Καλογερά
• Λένα Λεβίδη

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ WAGGGS
• Δώρα Γεωργιοπούλου
• Αλεξάνδρα Καλογερά
• Μαρία Κωνσταντινίδη
• Σόφη Κώττη
• Λένα Λεβίδη
• Κατερίνα Μπάσμπα
• Έρη Παπαδοπούλου
• Μανίνα Χατζηκωνσταντίνου

Όραμα και αποστολή
Ένας είναι ο στόχος του Τμήματος Διεθνών 
Σχέσεων. Να διαδώσει την παγκοσμιότητα 
της οργάνωσης σε κάθε ένα μέλος μας! Κάθε 
Αστέρι, κάθε Πουλί, Οδηγός και Μεγάλος 
Οδηγός να νιώσει ότι είναι μέρος μιας μεγα-
λύτερης παρέας και κάθε Στέλεχος να μοιρα-
στεί στιγμές, να μάθει από άλλα Στελέχη ανά 
τον Κόσμο!

Τι έγινε αυτή τη χρονιά…

Εντός Ελλάδας

Φεβρουάριος 2022:
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2022
Όπως κάθε χρόνο, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 
μετέφρασε το πακέτο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Σκέψης σε συνεργασία με το Σώμα 
Κυπρίων Οδηγών. Στο πλαίσιο της Παγκό-
σμιας Ημέρας Σκέψης πραγματοποιήθηκαν 
από το Τμήμα τα κάτωθι:
• Το Σαββατοκύριακο 22-23/1/2022 πραγ-

ματοποιήθηκαν δυο διαδικτυακές συνα-
ντήσεις Στελεχών και του Τμήματος 
Διεθνών Σχέσεων με τίτλο "Unboxing the 
WTD2022", στο οποίο παρουσιάστηκε τόσο 
το μεταφρασμένο πακέτο όσο και "Το Τμήμα 
Προτείνει για την ΠΗΣ2022", ένα τρίπτυχο 
με δυο συγκεντρώσεις για τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης.

• Το Σάββατο 12/2/2022 πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ Οδηγών από 
Ελλάδα, Αμερική, Χονγκ Κονγκ και Τανζανία. 
Συνολικά συμμετείχαν 26 ομάδες από όλους 
τους Κλάδους.

• Την Τρίτη 22/2/2022 πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακή συνάντηση "22 ερωτήσεις για 
την 22α Φεβρουαρίου", στην οποία συμμε-
τείχαν 40 Στελέχη.

• Τέλος, έγινε διαγωνισμός για το στολισμό 
καλύτερης Γωνιάς σε σχέση με τον Παγκό-
σμιο Οδηγισμό και οι ομάδες έστειλαν 
φωτογραφίες με τις Γωνιές τους.
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Μάρτιος 2022:
Το Τμήμα προτείνει για την Ειρήνη:
Με αφορμή την κρίση στην Ουκρανία, το Τμήμα 
Διεθνών Σχέσεων δημιούργησε ένα αρχείο με 
πρόταση συγκέντρωσης με θέμα την ειρήνη. 
Όλα τα παιδιά εκτίθενται δυστυχώς καθημε-
ρινά σε εικόνες πολέμου και δεν μπορούμε 
να μείνουμε αμέτοχοι σε αυτό. Οι δραστηρι-
ότητες που χρησιμοποιήθηκαν είναι από το 
περυσινό πακέτο την Ημέρας Σκέψης που είχε 
θέμα την ειρήνη αλλά και από το πρόγραμμα 
"Μια Βαλίτσα Κόσμος". Το υλικό στάλθηκε σε 
όλες τις ομάδες, ανέβηκε στην ιστοσελίδα 
και διαφημίστηκε από το λογαριασμό κοινω-
νικών δικτύων του Τμήματος. Επί πλέον, η 
συγκεκριμένη πρόταση του Τμήματος μετα-
φράστηκε στα αγγλικά και εστάλη στην Ευρω-
παϊκή Περιοχή η οποία και το προώθησε σε 
όλες τις Οργανώσεις ως καλή πρακτική.

Απρίλιος 2022:
Πανελλήνια Τετρακλαδική Συνάντηση Στελεχών:
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων συμμετείχε με 
ένα εργαστήριο το οποίο παρακολούθησαν 
συνολικά 40 Στελέχη τα οποία ενημερώθηκαν 
για διαφορετικά ζητήματα, προγράμματα 
αλλά και ευκαιρίες σχετικά με τον Παγκόσμιο 
Οδηγισμό.

Νοέμβριος 2022:
16 Μέρες Aκτιβισμού:
Για άλλη μια χρονιά μεταφράστηκε από το 
τμήμα Διεθνών Σχέσεων και εστάλη στις 
ομάδες το πακέτο για τις 16 μέρες ακτιβι-
σμού, που επικεντρώνεται στην εξάλειψη της 
βίας κατά των γυναικών. Αρκετές ομάδες 
ασχολήθηκαν με το θέμα και όχι μόνο ενημε-
ρώθηκαν αλλά ευαισθητοποιήθηκαν και 
ενημέρωσαν επίσης την κοινότητα γύρω 
τους!

Εντός Ευρωπαϊκής Περιοχής

Φεβρουάριος 2022:
IC Forum:
Η Έφορος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων 
και τα μέλη Αντωνία Πάτα και Παύλος Τσια-
κούμης συμμετείχαν στο IC Forum, που πραγ-
ματοποιήθηκε διαδικτυακά, προωθώντας 
τις θέσεις του ΣΕΟ σε ό,τι αφορά τα διεθνή 
θέματα. Η αποστολή είχε πολύ καλή συνερ-
γασία με την αντίστοιχη αποστολή του ΣΕΠ, 
στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το 17ο 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο Οδηγών και Προσκόπων.

Ιούλιος 2022:
17ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Οδηγών και Προσκόπων:
Το ΣΕΟ συμμετείχε στο Συνέδριο με την Ελλη-
νική αποστολή να απαρτίζεται από τους: Έρη 
Παπαδοπούλου, Αντωνία Πάτα, Παύλος Τσια-
κούμης, Κλέμον Μπόλλε, Χαριτίνη Πετροδα-
σκαλάκη και Σόφη Μπέλμπα. Οι στόχοι της 
αποστολής, οι οποίοι και επιτεύχθηκαν, ήταν 
οι κάτωθι:
• Εκπροσώπηση της Ελλάδας και του ΣΕΟ στο 

Συνέδριο
•  Προβολή της καλής πρακτικής του ΣΕΟ στη 

διαχείριση της κρίσης των προσφύγων
• Υιοθέτηση από το Συνέδριο της Ελληνικής 

πρότασης του ΣΕΟ για τη δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθελοντών για την 
ανταπόκριση σε έκτακτες κρίσεις (π.χ. 
Ουκρανία, φυσικές καταστροφές)

•  Προβολή και διαμοιρασμός του προγράμ-
ματος του ΣΕΟ για την ψυχική υγεία των 
εφήβων μετά την πανδημία #άστο_πάνω_
μου, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού εργαστη-
ρίου ενηλίκων που πραγματοποιήθηκε 
παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου

•  Εκλογή της Αντωνίας Πάτα, μέλους του 
ΣΕΟ, 27 ετών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών για το 
2022-2025

• Ενεργή συμμετοχή μελών της Οργάνωσης 
ηλικίας κάτω των 30 ετών σε κέντρα λήψης 
αποφάσεων

•  Συνεργασίες με Οργανώσεις-Μέλη της 
Μεσογείου για προώθηση κοινών θεμάτων 
νεολαίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

• Συμμετοχή της Ελλάδας σε καμπάνιες και 
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Περιοχή της Παγκόσμιας Οργά-
νωσης Οδηγών, την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το Συμβούλιο της Ευρώπης

Η γενικότερη παρουσία του ΣΕΟ ήταν ισχυρή 
σε όλο το Συνέδριο όχι μόνο με την Ελλη-
νική αποστολή αλλά και με την παρουσία της 
Έλενας Κωνσταντινίδη, που συμμετείχε ως 
Πρόεδρος της Επιτροπής διαδικασιών του 
Συνεδρίου. Μάλιστα, η Έλενα βραβεύτηκε 
με το Ευρωπαϊκό Μετάλλιο Προσφοράς για 
την προσφορά της στην Ευρωπαϊκή Περιοχή 
την τελευταία τριετία ως μέλος μιας από τις 
ομάδες εργασίας της.
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ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Νοέμβριος 2022:
Academy
Μετά από ανοικτή πρόσκληση, τα μέλη μας 
Σόφη Μπέλμπα, Παύλος Τσιακούμης, Δανιήλ 
Βεργιάδης και Χριστίνα Αντζιά συμμετείχαν 
στο Academy 2022, που πραγματοποιήθηκε 
στη Λιθουανία, εκπροσωπώντας το ΣΕΟ και 
συμμετέχοντας σε διαφορετικά θέματα. 
Είναι σημαντικό ότι στο 80% των workshops 
ασχολήθηκαν με το πώς μπορούν να συμμε-
τέχουν οι νέοι κάτω των 30 ετών σε θέσεις 
Διοίκησης καθώς και με το θέμα διαχείρισης 
αλλαγών.

Δεκέμβριος 2022:
Volunteers of working groups:
Μετά από ανοικτή πρόσκληση και συνέ-
ντευξη, εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή περιοχή 
οι αιτήσεις των μελών μας που επιθυμούν 
να είναι εθελοντές σε επιτροπές της Ευρω-
παϊκής Περιοχής. Εγκρίθηκαν από την Ευρω-
παϊκή Περιοχή οι: Χαριτίνη Πετροδασκαλάκη, 
Μαριάννα Ραψωματιώτη και Παύλος Τσια-
κούμης για την τριετία 2023-2025.

Εντός Παγκόσμιας Οργάνωσης

Μάρτιος 2022:
Tacos:
Η Παγκόσμια Οργάνωση διοργάνωσε ένα 
webinar με θέμα "Πώς να προσαρμόσεις 
προγράμματα της WAGGGS.". Η Αντωνία 
Πάτα και ο Παύλος Τσιακούμης, μετά από 
έρευνα, δημιούργησαν την τεχνική TACOS για 
το πώς οποιαδήποτε Οργάνωση μπορεί να 
προσαρμόσει ένα πρόγραμμα της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης στη δική της πραγματικότητα. 
Παρουσίασαν αυτήν την τεχνική με πολύ καλή 
ανατροφοδότηση τόσο από την Παγκόσμια 
Οργάνωση όσο και από τις άλλες Οργανώσεις 
που συμμετείχαν και οι οποίες εν συνεχεία 
ζήτησαν το υλικό.

Σεπτέμβριος 2022:
Fundraising Webinar της WAGGGS:
Μέλη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων συμμε-
τείχαν στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο 
"Fundraising and Bid Writing Webinar".

JLS 2022:
Η Ράνια Καραμουτζογιάννη και η Όλγα Παπα-
δοπούλου ξεκίνησαν το ταξίδι τους σε αυτό 
το σεμινάριο ηγεσίας, που εφέτος πραγμα-
τοποιείται διαδικτυακά, με θέμα Lead For 
Impact.
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Συνεργασίες και επιχορηγούμενα Προγράμματα

Stop the Violence-Daphne Funding:
Υποβλήθηκε αίτηση προς το Daphne Funding 
από τις Οργανώσεις Οδηγών Ελλάδας, Ιταλίας, 
Μάλτας καθώς και την WAGGGS για χρηματο-
δότηση του προγράμματος Stop the Violence, 
με σκοπό να διευρυνθεί το πρόγραμμα και για 
τα αγόρια αλλά και γενικότερα κατά της βίας. 
Παρόλο που η αίτηση βαθμολογήθηκε υψηλά, 
δυστυχώς δεν πήραμε τη χρηματοδότηση 
γιατί ο προϋπολογισμός του προγράμματος 
ήταν περιορισμένος.

Surf Smart 2.0:
Το πρόγραμμα αυτό είναι χρηματοδοτούμενο 
από την WAGGGS και ο σκοπός του είναι η 
εκπαίδευση Στελεχών που θα αναλάβουν, 
αφού εκπαιδευτούν σχετικά, να κάνουν τη 
διάχυση στην υπόλοιπη Οργάνωση. Η Ελλάδα, 
μετά από αίτησή της, έγινε partner στο 
πρόγραμμα και, το 2023, τέσσερα Στελέχη 
από διαφορετικούς Κλάδους θα εκπαιδευ-
τούν. Στη συνέχεια, με προϋπολογισμό από 
την WAGGGS, θα υλοποιήσουν τη διάχυσή του 
σε όλα τα μέλη του ΣΕΟ.

Gold Project Girlguiding UK:
Μετά από πρόταση των Αγγλίδων Οδηγών 
(Girlguiding UK) το ΣΕΟ θα συμμετάσχει ως 
Partner στο πρόγραμμα Gold Project για την 
επόμενη τριετία.
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ΔΙΚΤΥΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΟ

Το 2022, ήταν μια χρονιά που η χώρα μας έδειξε ότι μπορεί να 
αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά και άμεσα τις ανάγκες που 
επιφυλάσσει μια έκτακτη συνθήκη. Αυτό έδωσε την ευκαιρία 
στο Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας να κινηθεί αποτελεσματικά 
και γρήγορα, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, χωρίς μαζικές κινη-
τοποιήσεις.

Σημαντικός στόχος του ΔΠΠ είναι η επικοινωνία και η συνερ-
γασία με πολιτειακούς φορείς σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Για το λόγο αυτό, και ακολουθώντας το ισχύον νομο-
θετικό πλαίσιο, γνωστοποιήθηκε στους Δήμους και στις Περι-
φέρειες το έργο και η προσφορά του ΣΕΟ σε κάθε έκτακτη 
ανάγκη. Επιπλέον, επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία των μελών 
του ΔΠΠ, τα οποία το εκπροσωπούν και συμμετέχουν ενεργά 
στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφε-
ρειών και στα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα των Δήμων.

Προκειμένου όλοι να είναι έτοιμοι να δράσουν όπου και όποτε 
χρειαστεί, αλλά και για το καλύτερο αποτέλεσμα στη δράση, 
απαιτείται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, όλο και περισ-
σότερων ενήλικων μελών του ΣΕΟ. Για το σκοπό αυτό, πραγμα-
τοποιήθηκε διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση τον Απρίλιο 
με τη συμμετοχή 50 Στελεχών, ΜΤΣ και μελών ΟΣ με στόχο τη 
γνωριμία με το ΔΠΠ και την εξοικείωση με θέματα έκτακτης 
ανάγκης. Στη συνέχεια το ΔΠΠ πήγε στα Κονάκια, συμμετέχο-
ντας με workshop στην Τετρακλαδική Συνάντηση Στελεχών.

Στο πλαίσιο της πρόληψης εκτάκτων αναγκών και για την 
καλύτερη οργάνωση και την υποστήριξη των Κατασκηνωτών 
και του Τμήματος Κατασκηνώσεων καταρτίστηκε Μοντέλο 
Σχεδίου Εκκένωσης που μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάθε κατα-
σκηνωτική δράση και κάθε κατασκηνωτικό χώρο.
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Στο πλαίσιο της υποστήριξης και ένταξης παιδιών προσφύγων 
από την Ουκρανία το Τοπικό Τμήμα Λουτρακίου οργάνωσε 
ψυχαγωγική εκδήλωση με παιχνίδια και εργαστήρια για παιδιά 
και ενήλικες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή.
• Ο Ιούλιος υπήρξε θερμός. Οι φωτιές που ξέσπασαν σε 

διάφορες περιοχές της Ελλάδας ενεργοποίησαν άμεσα τα 
Τοπικά Τμήματα.

• Φωτιά στην Άμφισσα: το Τοπικό Τμήμα Άμφισσας υποστήριξε 
τους επιχειρούντες πυροσβέστες.

• Φωτιά στην Παλλήνη/Ντράφι: Τα Τοπικά Τμήματα Παπάγου, 
Αγίας Παρασκευής, Καλογρέζας, Χαλανδρίου και Σπάτων 
υποστήριξαν τους πληγέντες και τους επιχειρούντες.

• Φωτιά στο Ζάχουλι/Αλεποχώρι: Το Τοπικό Τμήμα Μεγάρων 
μαγείρεψε με τον "Άλλο Άνθρωπο" για τους επιχειρούντες 
πυροσβέστες.

• Φωτιά στη Δαδιά: Το Τοπικό Τμήμα Κομοτηνής υποστήριξε 
με υλικά πρώτης ανάγκης τον "Άλλο Άνθρωπο" και τους 
επιχειρούντες.

• Φωτιά στα Βατερά Λέσβου: Το Τοπικό Τμήμα Μυτιλήνης, σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια, υποστήριξε τους επιχειρού-
ντες με υλικά πρώτης ανάγκης.

Η ΑΜΚΕ "δiaδrasis", αναγνωρίζοντας το έργο του ΔΠΠ και 
του ΣΕΟ, μας προσκάλεσε σε πάνελ διαλόγου για τη συνερ-
γασία των επαγγελματιών του πολιτισμού με τους ενεργούς 
πολίτες, στο πλαίσιο του έργου "Συμβαδίζουμε: συνεργασία 
πολιτών και επαγγελματιών για την προστασία των μνημείων 
από την κλιματική αλλαγή". Στο πάνελ συμμετείχε η Γενική 
Έφορος.

Η χρονιά έκλεισε με τη βράβευση του ΣΕΟ και του έργου του 
ΔΠΠ από την Περιφέρεια Αττικής και του ΕΔΣΝΑ στην εκδή-
λωση εορτασμού για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, που 
πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Μάρω Οικονόμου, Λίτσα Σκούντρα, Μαρίνα Αλεξοπούλου
Υπεύθυνες Δικτύου Πολιτικής Προστασίας ΣΕΟ
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ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝ+

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Ματούλα Βελιανίτη

ΒΟΗΘΟΙ
• Μαρία Αλεξοπούλου
• Μαρίλια Μιχαλοπούλου

1. Η ιδέα
Η Έφορος Κλ. Μ.Ο Clemon-Bolle , μετά από συνάντηση στη 
WAGGGS, μετέφερε στη Γενική Έφορο την πληροφορία ότι 
άλλες εθνικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν την απώλεια 
ενήλικων Οδηγών, όταν αυτοί αλλάζουν τόπο διαμονής για 
τις σπουδές τους, δημιουργώντας ομάδες ενηλίκων Οδηγών 
ηλικίας 18-24 ετών Η Γενική Έφορος Νανώ Παπαϊωάννου, 
εντάσσοντας την ιδέα αυτή στο πλαίσιο του τριετούς Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού, στον πυλώνα Ευκαιρίες για Νέους, δημι-
ούργησε μια ομάδα πέντε ατόμων, με στόχο να διερευνήσει με 
ποιόν τρόπο αυτό μπορεί να λειτουργήσει στην Ελλάδα.

2. Η προετοιμασία
Η ομάδα μελέτης ξεκίνησε τις εργασίες της στις 11/1/2022 
με συντονίστρια την Ματούλα Βελιανίτη. Αποτελείτο από τις: 
Έφορο Κλ. Μ.Ο Clemon-Bolle , Ελισάβετ Φουτζιτζόγλου, Μαρία 
Αλεξοπούλου, Μαρίλια Μιχαλοπούλου. Στόχος της ομάδας 
ήταν να διερευνήσει, να μελετήσει και να βρει τον τρόπο με 
τον οποίον μπορούν να δημιουργηθούν αυτόνομες ομάδες 
νέων φοιτητών και μη, που θα λειτουργούν βεβαίως στο 
πλαίσιο του Οδηγικού προγράμματος. Στόχος είναι να επωφε-
ληθούν οι ίδιοι από όσα προσφέρει ο Οδηγισμός αλλά και να 
μπει το ΣΕΟ δυναμικά σε αυτόν το χώρο, κερδίζοντας πιθανώς 
και νέα στελέχη.
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3. Πρώτη παρουσίαση της ιδέας
Αποφασίστηκε να γίνει στην Τετρακλαδική Συνάντηση 
30/4/2022 μια έρευνα της γνώμης των Στελεχών και του 
Κλάδου Μ.Ο καθώς και η πρώτη παρουσίαση της Ομάδας.

4. Έγιναν δύο online Ενημέρωσεις:
με τους Περιφερειακούς Εφόρους και με τους κατασκηνωτές 
του Κλάδου Μ.Ο. Παρουσιάσαμε την πρότασή μας και ανταλλά-
ξαμε απόψεις.

5. Η ίδρυση του τμήματος
Με το ξεκίνημα της νέας Οδηγικής χρονιάς ιδρύεται το Τμήμα, 
με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Ματούλα Βελιανίτη
Βοηθοί: Μαρία Αλεξοπούλου, Μαρίλια Μιχαλοπούλου

6. Στολή
Θελήσαμε να είναι απλή: t-shirt μπορντώ, μαντήλι σαν των 
Κλάδων σε χρώμα μπορντώ και κρίκος μπλε σκούρο.

7. Λίγα λόγια για τις ομάδες συν+
Πρόκειται για ομάδες ενηλίκων 18-24 ετών, κυρίως πρώην 
ενεργών Οδηγών, χωρίς όμως να αποκλείεται η συμμετοχή 
ενεργών Οδηγών ή και φίλων. Ιδρύονται σε πόλεις με ιδρύ-
ματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι αυτόνομες, δεν 
εντάσσονται σε Τοπικά τμήματα, με τα οποία ωστόσο επιδιώ-
κονται καλές σχέσεις.

8. Οι πρώτες Ομάδες
Οι πρώτες Ομάδες δημιουργούνται στις εξής πόλεις:
Θεσσαλονίκη-Κομοτηνή-Χανιά-Αθήνα
Επικρατεί ενθουσιασμός τόσο στις Ομάδες, όσο και σε εμάς. 
Με την πεποίθηση ότι ξεκινάει μια καινούργια ιδέα, δοκιμα-
σμένη για χρόνια στο εξωτερικό, συνεχίζουμε πιστεύοντας ότι 
όλοι έχουμε να κερδίσουμε από αυτήν.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
• Ασημένια Άνθη, Τ.Τ. Αθήνας
• Δανιήλ Βεργιάδης, Τ.Τ. Ηλιούπολης
• Κωνσταντίνα Στυλιανέση, Τ.Τ. Ελευσίνας

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ

Κλάδος Αστεριών
• Πένυ Κοντολάτη, Τ.Τ. Τρικάλων, Κλάδος Αστεριών
• Παναγιώτης Ξενιτέλης, Τ.Τ. Χαλανδρίου, Κλάδος Αστεριών

Κλάδος Πουλιών
• Μάρω Οικονόμου, Τ.Τ. Μεγάρων, Κλάδος Πουλιών
• Μαριτίνα Παπαγιαννοπούλου, Τ.Τ. Χαλανδρίου, Κλάδος Πουλιών

Κλάδος Οδηγών
• Ευαγγελία Κασαββέτη, Τ.Τ. Αγριάς, Κλάδος Οδηγών
• Φώφη Μπουγιουκλή, Τ.Τ. Κοζάνης, Κλάδος Οδηγών

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών
• Έλενα Κούμουλου, Τ.Τ. Φιλοθέης, Κλάδος Μεγάλων Οδηγών
• Δέσποινα Τσάτσου, Τ.Τ. Βόλου, Κλάδος Μεγάλων Οδηγών
• Εύη Τσολιάκου, Τ.Τ. Μεγάρων, Κλάδος Μεγάλων Οδηγών
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 2022
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ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Σόφη Μπέλμπα (έως 19/3/2022)
• Κέλλυ Πετρατζά (από 20/3/2022)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
• Δήμητρα Τσεσμελή

Το 2022, η τόσο σημαντική επετειακή χρονιά 
εορτασμού των 90 χρόνων από την ίδρυση 
του Σωματείου μας, αποτέλεσε και χρονιά 
της μερικής εξόδου από την δύσκολη πραγ-
ματικότητα της πανδημίας και της επανα-
φοράς μερικώς στην κανονικότητα. Το 
μόνιμο προσωπικό των Γραφείων εργαζόταν 
σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής 
εργασίας στα Γραφεία, σύμφωνα με τη νομο-
θεσία, γεγονός που ωστόσο δεν επηρέασε την 
ποιότητα των υπηρεσιών.

Ακολουθώντας όλες τις κατευθύνσεις από 
την πολιτεία και συνεχίζοντας να εστιάζουμε 
στα καθημερινά ζητήματα, ήμασταν αρωγοί 
στην επαναλειτουργία των εργασιών μας με 
αίσθημα αισιοδοξίας ότι θα ανακάμψουμε 
αλλά και θα προχωρήσουμε ακόμη καλύτερα 
από την προ-covid περίοδο.

Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της υλικοτε-
χνικής υποδομής και της οργάνωσης των 
Κεντρικών Γραφείων.

Αντικαταστάθηκαν οι παλαιοί υπολογιστές 
των υπαλλήλων με νέους, σύγχρονης τεχνο-
λογίας, ενώ επισκευάστηκαν κάποιοι από 
τους υπάρχοντες οι οποίοι εξόπλισαν τόσο 
την κοινόχρηστη μεγάλη αίθουσα όσο και 
το Οδηγικό Κέντρο "Τα Κονάκια", το οποίο 
απέκτησε Η/Υ και εκτυπωτή. Τα παλαιά μηχα-
νήματα ανακυκλώθηκαν.

Με την βοήθεια συνεργάτη μας (WizzIt) κατα-
γράψαμε και αξιολογήσαμε αποθηκευμένες 
παλαιές συσκευές που έπρεπε να απομα-
κρυνθούν (υπολογιστές, οθόνες, συσκευές 
φαξ, τηλεφωνικές συσκευές, lap tops κ.α.) 
και τις ανακυκλώσαμε, αποθηκεύοντας μόνον 
εξαρτήματα και υλικά χρήσιμα για μελλο-
ντικές μικροεπισκευές. Έτσι βελτιώθηκε και 
έγινε λειτουργικός και ο αποθηκευτικός μας 
χώρος.

Η εκτύπωση των οδηγικών ταυτοτήτων 
υλοποιήθηκε από τα αποθέματα των παλαιών 
καρτών από βιοδιασπώμενο υλικό, προκει-
μένου να μειώσουμε το οικολογικό μας 
αποτύπωμα. Συντηρήθηκε ο εκτυπωτής 
ταυτοτήτων (Card Printer) προκειμένου να 
μας εξυπηρετήσει μέχρι την πλήρη απαξίωσή 
του.

Το παλαιό αναλογικό τηλεφωνικό κέντρο 
αντικαταστάθηκε με ψηφιακό, επιτυγχάνο-
ντας έτσι τον εκσυγχρονισμό των λειτουρ-
γιών καθώς και την μείωση κόστους, ενώ το 
ίδιο έγινε και με τις σταθερές τηλεφωνικές 
συσκευές.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ορθής χρήσης 
και σύγκριση κόστους όλων των σταθερών 
γραμμών των Κεντρικών Γραφείων και των 
συμβολαίων τηλεφωνίας με αποτέλεσμα να 
γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για ανανε-
ώσεις συμβολαίων με στόχο την μείωση 
κόστους, ενώ οδηγηθήκαμε στην κατάργηση 
μίας σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης.

Αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις επαφές της 
παραπάνω έρευνας ενημερώσαμε τα Τοπικά 
Τμήματα που έχουν σταθερό τηλέφωνο για 
τις διαδικασίες ανανέωσης συμβολαίων 
σταθερής τηλεφωνίας (Cosmote) προκει-
μένου να βελτιώσουν το κόστος των λογαρια-
σμών τους.

Τέλος, για την ασφάλεια του χώρου και των 
εγκαταστάσεων, έγινε καταγραφή, εκτίμηση 
και αξιολόγηση των καλωδιώσεων καθώς και 
πλάνου αντικατάστασης και/ή κατάργησης . 

Εστιάσαμε στην συντήρηση και καθαριό-
τητα του χώρου και των υαλοπινάκων των 
Κεντρικών Γραφείων, εφαρμόζοντας νέο 
πρόγραμμα και ωράριο τακτικής καθαριό-
τητας ώστε να μην ενοχλούνται οι υπάλληλοι 
κατά την εργασία τους όπως επίσης και 
οι επισκέπτες. Προχωρήσαμε επίσης στην 
επισκευή των καθισμάτων που βρίσκονται 
στον χώρο. Στόχος μας να φιλοξενούνται 
οδηγικές και μη δράσεις σε σύγχρονα και 
φροντισμένα γραφεία του ΣΕΟ ενώ διαθέσαμε 
την μεγάλη Αίθουσα προς τρίτους έναντι 
ευγενικής δωρεάς.

Διατηρήσαμε την πρακτική ανάρτησης στον 
ιστότοπο των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου , προς ενημέρωση των Μελών 
της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Γραμματεία, αρωγός στις δράσεις 
και εκδηλώσεις των Τμημάτων και των 
μελών του Σωματείου, συνεργάστηκε στενά 
με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοι-
νωνίας στον συντονισμό εκδηλώσεων, όπως 
τον Εορτασμό των 90 χρόνων στο Μουσείο 
Μπενάκη και την εκδήλωση παρουσίασης των 
Επετειακών Γραμματοσήμων των 90 χρόνων 
από τα ΕΛΤΑ. Ήταν δε πάντα στο πλευρό του 
Τμήματος Συνεργασίας και της Επιτροπής 
Οικονομικής Αρωγής για αποστολές ενημε-
ρώσεων, ψηφιακές και/ή έντυπες και για 
κάθε είδους διευκολύνσεις.

Εφέτος, με μεγάλη χαρά και μετά από τρία 
χρόνια, τα Κεντρικά Γραφεία φιλοξένησαν για 
διάστημα δυο μηνών τα είδη της Επιτροπής 
Οικονομικής Αρωγής, για την οργάνωση και 
προετοιμασία της Χριστουγεννιάτικης Εορτα-
γοράς.
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Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε 
εφέτος στον οικείο, άρτιο και φιλόξενο χώρο 
του ΕΒΕΑ. Οι υγειονομικοί περιορισμοί μας 
οδήγησαν και εφέτος (τρίτη κατά συνέχεια 
χρονιά) να υλοποιήσουμε την Γ.Σ. με υβριδικό 
τρόπο. Έτσι βρεθήκαμε παράλληλα, τόσο δια 
ζώσης όσο και διαδικτυακά με την χρήση 
ασφαλούς ψηφιακής πλατφόρμας. Για την 
ψηφιακή ψηφοφορία καθώς και για το Live 
Streaming της Γενικής Συνέλευσης επελέ-
γησαν και εφέτος οι εταιρίες EVENTORA και 
η Coneq Hellas, με κύριο κριτήριο την άψογη 
διετή συνεργασία μας αλλά και την γνώση της 
μεγάλης εμπειρίας και αποδοχής που διαθέ-
τουν η κάθε μία στο αντικείμενό της.

Για την εύρυθμη λειτουργία των Γραφείων και 
των Διοικητικών Συμβουλίων η Γενική Γραμ-
ματεία συνεργάστηκε με την εταιρία μηχανορ-
γάνωσης Wizzit, για το ψηφιακό τηλεφωνικό 
κέντρο με την Modulus, ενώ συνεχίστηκε η 
συνεργασία με την εταιρία ΕΛΕΔ για τον ιστό-
τοπο.

Σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο, το 2022 
πραγματοποιήθηκαν 23 συνεδριάσεις, σε 
ορισμένες από τις οποίες παραβρέθηκαν και 
Έφοροι των Κλάδων/Εκπαιδεύσεων. Πραγμα-
τοποιήθηκαν επίσης και 10 συνεδριάσεις της 
Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στην διάρκεια του 2022 ολοκληρώθηκαν και 
εγκρίθηκαν:
α) ο Χρήσιμος Οδηγός για τη Γεν. Συνέλευση, 
οι Κανόνες Δεοντολογίας Μελών Δ.Σ., οι 
Κανόνες Δεοντολογίας Μελών ΣΕΟ, ο Κανο-
νισμός Κατασκηνώσεων και οι Διαδικασίες 
Επάθλου "Ειρήνη Καλλιγά"
β) η τροποποίηση των κανονισμών λειτουρ-
γίας του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
Τμήματος Εκπαιδεύσεων και η συμπλή-
ρωσή του με το Ένθετο του Τμήματος, του 
Τμήματος Κατασκηνώσεων, της Επιτροπής 
του Οδηγικού Πρατηρίου, καθώς και του 
κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης. Επίσης, 
η τροποποίηση του Οργανογράμματος του 
Σ.Ε.Ο. καθώς και των Διαδικασιών του Συνε-
δρίου Εφόρων & Μελών σύμφωνα με τα πορί-
σματα του 28ου Συνεδρίου Εφόρων & Μελών 
Τοπικών Συμβουλίων.

Οι άνθρωποί μας που εργάζονται πάντα 
με αφοσίωση και αγάπη για τον Ελληνικό 
Οδηγισμό:
• Η Δήμητρα Τσεσμελή στον Τομέα Επικοινω-

νίας και Εκπροσώπησης
• Η Βάλια Μποβιάτση στον Τομέα της 

Ανάπτυξης
• Η Καίτη Παρτίδου, η Θεοδώρα Λουρίδα και 

η Βιργινία Σομπέτσκι στον Τομέα Οικονο-
μικών και Διαχείρισης:

• η Καίτη Παρτίδου ως υπεύθυνη υπάλληλος 
στο Οδηγικό Πρατήριο και τη λειτουργία του

• η Θεοδώρα Λουρίδα μαζί με τη Βιργινία 
Σομπέτσκι από το Φεβρουάριο 2020 ως 
Βοηθοί Λογιστηρίου. Η Θεοδώρα Λουρίδα 
έχει επίσης και την ευθύνη διαχείρισης του 
Οδηγικού Ιστοτόπου του Σ.Ε.Ο.

Εξωτερικοί Συνεργάτες του ΣΕΟ:
• Για θέματα τεχνικής υποστήριξης της μηχα-

νοργάνωσης, η εταιρεία WIZZ IT
• Για την υποστήριξη του Λογιστηρίου, 

η εταιρεία ΜΗΦΟ
• Για την ανακατασκευή και υποστήριξη του 

ιστοτόπου του ΣΕΟ, η εταιρεία Ελληνική 
Εταιρία Διαδικτύου (ΕΛΕΔ)

• Για θέματα μάρκετινγκ και προβολής, η εται-
ρεία Ελληνική Εταιρία Διαδικτύου (ΕΛΕΔ)

• Για την υποστήριξη του τηλεφωνικού 
κέντρου, η εταιρεία Modulus

• Για Νομική Υποστήριξη σε θέματα 
Σωματείου, το δικηγορικό γραφείο Ν. 
Μπιμπίρη-Θ. Καμπέρη & Συνεργατών.

• Για Νομική Υποστήριξη σε θέματα ποινικής 
φύσεως, ο δικηγόρος κ. Γεώργιος Καρανάσιος.

• Για Νομική Υποστήριξη σε θέματα Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων, η κ. Ασημα-
κοπούλου Μαρία.

• Για Νομική Υποστήριξη σε θέματα Ακίνητης 
Περιουσίας το δικηγορικό γραφείο ZKK & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ της κ. Ε. Καλογερά

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στους 
δωρητές, στους χορηγούς-φανερούς και 
αφανείς-και σε όλους όσοι έχουν στηρίξει και 
στηρίζουν, με οιοδήποτε τρόπο, το έργο μας. 
Η προσφορά τους είναι πηγή ενθάρρυνσης και 
ουσιαστικός συντελεστής στην επιτυχή επιτέ-
λεση της αποστολής του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού ως εθελοντική, εκπαιδευτική και 
παιδαγωγική αξία.

Νέα Τακτικά Μέλη ΓΣ:
• Δεμέστιχα Λένα
• Κεμανίδης Θοδωρής
• Κουβαρά Έλενα
• Κουτσός Βλάσης
• Μιχελογιάννη Μαρία
• Παπαγιαννοπούλου Μαριτίνα
• Παπαχαραλάμπους Ειρήνη
• Παρασχούδη Άννα
• Πάτα Αντωνία [έγινε αυτοδικαίως Τακτικό 

Μέλος της Γ.Σ. κατόπιν της εκλογής της 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της WAGGGS 
(25/7/2022)]

• Σιδέρη Έφη
• Τσιακούμης Παύλος

ΙΙ) Θητεία 1.1.2023-31.12.2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Παπαγεωργίου Μέλπω, Αθήνα, 

Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή
• Φρέσκας Βασίλης, Αθήνα 

Εκπαιδευτής με Δίπλωμα & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Καλαμίτση Άννα, Φιλοθέη 

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Παναγιωτίδη Ιωάννα, Χαλάνδρι 

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Φράγκου Αναστασία, Αγ. Παρασκευή 

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Μπιτσάκη Λώρα, Ν. Σμύρνη 

Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή
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ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Βραχάτη Εύα, Κορωπί 

Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
• Κέκη Ελένη, Παιανία 

Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή
• Σοφρώνη Νίτσα, Κερατέα 

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Στυλιανέση Κωνσταντίνα, Ελευσίνα 

Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή
• Τσολιάκου Εύη, Μέγαρα 

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Παπανικολάου Λίτσα, Σαλαμίνα 

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• Κρούστη Ξάνθου Κατερίνα, Καρλόβασι Σάμου 

Τοπική Έφορος με Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• Μαργαρίτη Ματούλα, Νάξος 

Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
• Γεωργοπούλου Δανάη, Κέρκυρα 

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Σιμάτη Αντωνία, Κέρκυρα 

Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• Καραμουτζογιάννη Ιωάννα Αργυρία, Αγριά 

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Κοντολάτη Πένυ, Τρίκαλα 

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Παπαδοπούλου Όλγα, Βόλος 

Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
• Καραβά Μιμίκα, Κόρινθος 

Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή
• Λάμπρου Ρεβέκκα, Τρίπολη 

Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Μπουγιουκλή Φώφη, Κοζάνη 

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Αφεντουλίδου Μαρία, Κιλκίς 

Αρχηγός με Δίπλωμα και Εντολή
• Ζαρομυτίδου Γεωργία, Νάουσα 

Τοπική Έφορος με Εντολή
• Προγιοπούλου Άνση, Θεσσαλονίκη 

Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
• Μαχαιρίδου Ζαφειρούλα, Ξάνθη 

Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή

************************************************

ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 1.1.2023- 
31.12.2024
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (έως 23/10/2022)
• Κική Κατούφα-Συντονίστρια
• Μαρία Γιούτσου-Δημόσιες Σχέσεις

ΜΕΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ SOCIAL MEDIA
• Κωνσταντίνα Γκότση
• Έκτορας Καπηλάρης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
• Χριστίνα Αντζιά-Υπεύθυνη έργου
• Ελένη Κεβόρκ
• Θεοδώρα Λουρίδα-τεχνική υποστήριξη
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
• Αναστασία Τσακανέλη
ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
• Εύα Ψαλλίδα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (από 24/10/2022)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Κική Κατούφα
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Μαρία Αλεξοπούλου
ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Ομάδα στρατηγικής της επικοινωνίας του 

ΣΕΟ (έμμισθη): Εταιρία ΕΛΕΔ
• Ομάδα social media: Κωνσταντίνα Γκότση, 

Έκτορας Καπηλάρης
• Ομάδα ιστοτόπου: Θεοδώρα Λουρίδα (site 

support), Χριστίνα Αντζιά (σύμβουλος)
• Ομάδα διαφήμισης [γραφίστες, κειμενο-

γράφοι κ.α. για δημιουργία επικοινωνιακού 
υλικού, τήρηση και επικαιροποίηση προδια-
γραφών για τη χρήση της ταυτότητας του 
ΣΕΟ, του λογότυπου κ.α. (έμμισθοι)]: Εταιρία 
ΕΛΕΔ, Θεοπίστη Νικολαΐδου

• Newsletter: Νάντυ Γαλάτη, 
Νάντια Χριστοδουλοπούλου

• Σύμβουλος Επικοινωνίας: Θάνος Βάρδαλης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
• Μαρία Γιούτσου
ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
• Γραφείο Τύπου: Χαρά Δρέττα
• Υπεύθυνοι Εκδηλώσεων και εκπροσώπησης 

του ΣΕΟ: Μάνος Βαβαδάκης, Τζωρτζίνα 
Λεβεντάκη

• Υπεύθυνος εξεύρεσης πόρων και συνερ-
γειών για τις ανάγκες του Τμήματος: 
Έκτορας Καπηλάρης

• Επιμέλεια κειμένων: Νάντια Χριστοδουλο-
πούλου, Ελένη Κεβόρκ

• Φωτογράφος: Άντζυ Χουντά

Πορεία Έργου 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Σ.Ε.Ο 
συνεχίζουν τη δυναμική τους παρουσία με 
εξαιρετικά αποτελέσματα. Κατά το ημερολο-
γιακό έτος 2022, η εταιρεία Digital Marketing 
ΕΛΕΔ, σε συνεργασία με την ομάδα των Social 
Media, δημιούργησε πάνω από 400 αναρτήσεις 
(social media post, stories, Instagram Reels) 
πρωτότυπου περιεχομένου για το εξωτερικό 
και το εσωτερικό κοινό του Σώματος Ελλη-
νικού Οδηγισμού.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 12 μηνιαίες 
καμπάνιες με κύριο στόχο την εξωστρέφεια. 
Κάθε καμπάνια περιελάμβανε δημοσιεύ-
σεις επικεντρωμένες σε τρεις πυλώνες: α) 
παρουσίαση του Οδηγισμού (τι είναι Οδηγι-
σμός, Παγκόσμιες Ημέρες και σημαντικά 
νέα, όπως βραβεύσεις, συνεργασίες κ.λπ.) β) 
παρουσίαση των Κλάδων και γ) εορτασμός-90 
Χρόνια Ελληνικού Οδηγισμού

Ακόμα υλοποιήθηκαν:
• Γραφιστικό υλικό για τα 90 Χρόνια Οδηγισμού
• Δημιουργία Tiktok και Linkedln account
• Αναρτήσεις stories με φωτογραφικό υλικό 

από όλα τα Τοπικά Τμήματα της χώρας 
• Επικοινωνιακό πακέτο 2022-23, που περιε-

λάμβανε Facebook cover, Ιnstagram stories, 
αναρτήσεις Facebook και Instagram και μια 
αφίσα 90 χρόνων

• Διαφημιστικές καμπάνιες στα Social Media
• Χορηγούμενες αναρτήσεις

Εικ.1
Αύξηση της επισκεψιμότητας στη σελίδα 
Facebook και Instagram κατά 33.5% και 34.3% 
αντίστοιχα σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Ενέργειες εσωτερικού συντονισμού

• Στον ιστότοπο πραγματοποιήθηκε ανανέωση 
εικόνων στα banner, carousel, δημιουρ-
γήθηκαν νέα γραφιστικά για το Οδηγικό 
Πρατήριο και την Περιοχή Μελών. Εμπλου-
τίστηκε το site map με νέες ενότητες.

• Μελέτη και σχεδιασμός newsletter.
• Δημιουργία βοηθητικού πακέτου οδηγιών 

για Social Media.



64
2022

Ετήσιος απολογισμός

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ενέργειες για τον εορτασμό των
90 χρόνων Ελληνικού Οδηγισμού

Δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε το πλάνο 
Στρατηγικής Επικοινωνίας για τον εορτασμό 
των 90 χρόνων από την Επιτροπή καθώς και ο 
σχεδιασμός της καμπάνιας των 90 χρόνων για 
τα social media. Οι εορταστικές εκδηλώσεις 
τέλεσαν υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέ-
δρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλα-
ροπούλου.

Κεντρική Εκδήλωση Βράβευσης:
• Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τα 90 

χρόνια του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
(1932-2022) στο Μουσείο Μπενάκη (οδός 
Πειραιώς), που ήταν αφιερωμένη σε όλους 
όσοι έχουν υποστηρίξει διαχρονικά το έργο 
και τη δράση του Ελληνικού Οδηγισμού. 
Μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκί-
νησης, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ευχα-
ρίστησε δημοσίως και τίμησε πολιτεία και 
φορείς της χώρας, χορηγούς και καλλιτέ-
χνες, που αναγνωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια 
την αξία του Οδηγισμού για τα παιδιά, τους 
νέους και την κοινωνία.

Συνεργασίες:

• Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
και Ελληνικών Ταχυδρομείων

 Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία κυκλοφορούν 
για πρώτη φορά ειδική επετειακή έκδοση 
τεσσάρων (4) γραμματοσήμων, ειδικό 
αναμνηστικό φάκελο και ειδική αναμνη-
στική σφραγίδα καθώς και φιλοτελικά 
προϊόντα για τα 90 χρόνια Ελληνικού Οδηγι-
σμού. Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιή-
θηκε σε κλειστή εκδήλωση στο Δημαρχείο 
Αθηναίων την ημέρα κυκλοφορίας των 
γραμματοσήμων, παρουσία του Δημάρχου 
Αθηναίων κ. Κ. Μπακογιάννη, του Εκπρό-
σωπου της Κυβέρνησης Γενικού Γραμματέα 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. 
Αθανάσιου Στάβερη -Πολυκαλά, του Γενικού 
Διευθυντή ΕΛΤΑ κ. Σάββα Δάνδολου, του 
Διευθυντή Φιλοτελισμού ΕΛΤΑ κ. Λάζαρου 
Λαζαρίδη, του Τέως Υπουργού Πολιτισμού 
κ. Παύλου Γερουλάνου, πρώην Πρόεδρων 
Δ.Σ. και Γενικών Εφόρων του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού.

• Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
και Υπουργείου Οικονομικών

 Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού θέτει σε 
κυκλοφορία επετειακό μετάλλιο με την 
ιδρύτρια του Ελληνικού Οδηγισμού Ειρήνη 
Καλλιγά. Η έκδοση είναι ευγενική χορηγία 
του Υπουργείου Οικονομικών και το 
μετάλλιο κατασκευασμένο από την Τράπεζα 
της Ελλάδος και το ΙΕΤΑ.

Προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν:
• Σχεδιασμός Λογότυπου 90 χρόνων. Digital 

εφαρμογές, επιστολόχαρτα, καμπάνιες 
social media (πολυμέσα).

• Δημιουργία επετειακού pin.
• Επικοινωνία με ΜΜΕ. Διάχυση πληροφο-

ρίας. Δελτία Τύπου σε Τηλεόραση, ραδιό-
φωνο. Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ, Πρώτο 
Πρόγραμμα, ΣΚΑΙ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

• Δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού 
spot. Μεταδόθηκαν από την EΡT2 (15 σποτ) 
και από το Πρώτο Πρόγραμμα 105,8 (30 
σποτ) αντίστοιχα.

• Ζωντανές συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο του 
ΣΚΑΙ, στις εκπομπές: "Τα παιδιά της αλλαγής" 
των Μαρία Αναστασοπούλου-Γιάννη Κολο-
κυθά και "Παρέα με τη Μαρία" της Μαρίας 
Δουρουδή.

• Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ και ΣΚΑΙ την 
ημέρα της εκδήλωσης-βράβευσης στο 
Μουσείο Μπενάκη, δηλώσεις. Ρεπορτάζ στο 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ στις 7 
Ιουνίου, στην ενότητα ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ.

Δημιουργία και εκτύπωση 
προωθητικού υλικού:
• Roll up (4 για τους Κλάδους, 2 Σ.Ε.Ο.)
• Έντυπο "Μαζί μας έλα"
• Αφίσες, σε τρείς διαστάσεις
• Αυτοκόλλητα
• Folder
• Σημαία λάβαρο
• Προσκλήσεις με χρυσότυπο ανάγλυφο 

το τριφύλλι Υπόσχεσης
• Υλικό απονομών

Χορηγίες:

Το Τμήμα δημιούργησε κατάλογο με 100 
εταιρείες και στάλθηκε πρόταση χορηγικής 
συνεργασίας.

• ΔΕΣΦΑ, Σκλαβενίτης
• Διαφήμιση σε 300 οχήματα, Λεωφορεία και 

Τρόλεϊ Αττικής (Ο.ΣΥ.) για ένα μήνα. Τοπο-
θέτηση αφίσας στην πλάτη του οδηγού.

• Δημιουργία τραγουδιού για τα 90 χρόνια 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού από τον 
τραγουδιστή Γιάννη Σαββιδάκη, σε στίχους 
του Βασίλη Μπανιώτη.

• Φυτώρια Χορομίδη, ανθοστολισμός σκηνής 
της εκδήλωσης στο Μουσείο Μπενάκη.

• Wines of Athens, κρασί για το μπουφέ της 
εκδήλωσης στο Μουσείο Μπενάκη.

• Εκδόσεις Νηρέας Ε.Π.Ε., παραχώρηση έργου 
του εικαστικού Αλέκου Φασιανού και σχεδι-
ασμός του βραβείου απονομής.

Μειωμένες τιμές για τις ανάγκες της εκδή-
λωσης στο Μουσείο Μπενάκη από τις εταιρίες:
• Catering Δειπνοσοφιστήριον,
• Ποδηματάς, οπτικοακουστικός εξοπλισμός,
• Studio Sofi φωτογράφος και video,
• Μουσικό Εργαστήρι Δίεση, ενορχήστρωση 

και ηχογράφηση τραγουδιού 90 χρόνων.
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Ενέργειες για τις ανάγκες της 
Ανάπτυξης και της προβολής του ΣΕΟ

• Συμμετοχή στην 4κλαδική Συνάντηση 
Στελεχών στα ΚΟΝΑΚΙΑ. Φωτογραφική 
κάλυψη της δράσης, δημιουργία αρχείου 
1200 φωτογραφιών. Ζωντανές αναμεταδό-
σεις στα social media.

• Προβολή δράσεων στα social media και στην 
ιστοσελίδα Σ.Ε.Ο.

• Το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων 
Σχέσεων εξασφάλισε σημαντικές συναντή-
σεις με φορείς και πολιτεία για την προώ-
θηση των θεμάτων του Σωματείου.

• Δημιουργία διαφημιστικών roll up και 
banner για την προώθηση του Οδηγισμού 
στην κοινωνία.

• Δημιουργία ανανεωμένου διαφημιστικού 
εντύπου για την προώθηση του Οδηγισμού 
στην κοινωνία.

• Δημιουργία αρχείου φωτογραφιών, σε 
συνεργασία με Τοπικά Τμήματα, από επαγ-
γελματία φωτογράφο.

• Δημιουργία ενός νέου τηλεοπτικού σποτ 
διάρκειας 30’’ και ενός νέου ραδιοφωνικού 
σποτ διάρκειας 30’’ (σε μορφές .wav & .mp3), 
με στόχο την προβολή του Οδηγισμού στους 
τόπους. Στάλθηκαν στα Τοπικά Τμήματα 
στην αρχή της οδηγικής χρονιάς για να τα 
διαθέσουν στα τοπικά τους Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας.

• Προβολή Εορταγοράς Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού.

• Από το γραφείο τύπου του Τμήματος εστά-
λησαν συνολικά 10 Δελτία Τύπου σε Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης. Προβολή σε μεγάλα 
ειδησεογραφικά sites και ραδιοφωνικούς 
σταθμούς.

• Τα κάλαντα τραγούδησαν Αστέρια, Πουλιά, 
Οδηγοί και Μεγάλοι Οδηγοί, συνοδευόμενοι 
από Στελέχη και Μέλη Τ.Σ., στην Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου, στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη και στον Δήμαρχο Αθηναίων κ. 
Κώστα Μπακογιάννη. Τα παιδιά είχαν την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν με την Πρόεδρο, 
τον Πρωθυπουργό και τον Δήμαρχο και να 
τους προσφέρουν δώρα εκ μέρους του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. Τα κάλαντα τραγού-
δησαν και στο κανάλι ACTION 24, στην 
εκπομπή ACTION Σαββατοκύριακο.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους 
δημοσιογράφους όλων των μέσων που 
στάθηκαν αρωγοί στο έργο μας καθώς και 
τους συνεργάτες.

Η Επιτροπή και όλα τα μέλη του Τμήματος 
εργάζονται ακούραστα και μεθοδικά, προχω-
ρώντας με κέφι και ενθουσιασμό! Αξιοποι-
ώντας κατάλληλα αρμοδιότητες και διαδι-
κασίες, το Τμήμα ακολουθεί τις εξελίξεις, 
δικτυώνεται και αναζητά διαρκώς επικοινω-
νιακές ευκαιρίες, επιδιώκοντας να προβάλει 
με αξιοπρέπεια αλλά και δυναμισμό την οργά-
νωσή μας στην Ελλάδα και στον Κόσμο!
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 2022

Και την εφετινή χρονιά έγινε σημαντική προσπάθεια για την 
ουσιαστική εκπροσώπηση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
στις σημαντικότερες εκδηλώσεις, συναντήσεις και προσκλή-
σεις που λάβαμε από την πολιτεία και άλλους φορείς.

Κύριος στόχος μας ήταν η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσο-
τέρων Μελών μας, με σκοπό να δοθούν ευκαιρίες συμμετοχής 
μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας.

Συγκεκριμένα:
• European Youth Foundation, Ομάδα Διαλόγου, Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων
• Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών
• Βράβευση Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για τη στήριξη και 

αρωγή στους σεισμόπληκτους Περιφέρειας Κρήτης, Διεύ-
θυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης

• Δημιουργία Δικτύου Οργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας 
Πολιτών, στο πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του Ο.Η.Ε. Κοινωνία Πολιτών

• 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθελοντισμού, θέμα: Εθελοντισμός 
και Οδηγισμός, Πανεπιστήμιο Πατρών.

• Εθνική Ομάδα Διαλόγου, Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων

• Ποσειδώνια 2022, The International Shipping Exhibition
• Εορτασμός 50 χρόνων, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών 

Πόρτα Ανοιχτή
• Βράβευση για τα 90 χρόνια προσφοράς του Σώματος Ελλη-

νικού Οδηγισμού από τον φορέα Edu4all
• HIGGS 
• Επέτειος Απελευθέρωσης Αθηνών - 12ης Οκτωβρίου 1944, 

Δήμος Αθηναίων
• Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Αττικής
• Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
• Δράση LETS DO IT GREECE
• Συμμετοχή σκάφους ΓΡΑΙΓΟΣ στο Spetses Classic Yacht 

Regatta 2022

• Συμμετοχή σκάφους ΓΡΑΙΓΟΣ στην 3η REGATA παραδοσι-
ακών σκαφών Ωκεανίδα 2022, Φαληρικός όρμος. Συμμετοχή 
με περίπτερο κατά τη διάρκεια των αγώνων.

• Μαραθώνιος της Αθήνας, Συμμετοχή στο Εθελοντικό 
Πρόγραμμα

• Κατάθεση στεφάνου και Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου, Περιφέ-
ρεια Αττικής

• RACE FOR THE CURE 2022
• LAMIA EXPO 2022
• EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2022, Συμμετοχή στο Εθελοντικό 

Πρόγραμμα
• Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων, Περιφέρεια Αττικής
• Βράβευση Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στο Φεστιβάλ 

Εθελοντισμού, Σ.Ε.Φ. Περιφέρεια Αττικής
• Βράβευση Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Παγκόσμια Ημέρα 

Εθελοντών, Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Φθιώ-
τιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
"ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ"

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Νανά Γεντίμη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Κατερίνα Βαρβιτσιώτη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Σόφη Λεβεντάκη
ΤΑΜΙΑΣ
• Κούλα Μπαζάκη
ΜΕΛΗ
• Λίλη Μαντωνάκη-Πρόεδρος του Τμήματος Συνεργασίας
• Λένα Καραθανάση και Κατερίνα Οικονόμου 

από την Ομάδα Συνεργασίας Θεσσαλονίκης
ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ
• Νίτσα Βαλταδώρου
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
• Ελισάβετ Φουτσιτζόγλου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
• Γκολέμη Ματούλα Ο.Σ. Κορωπίου (οργάνωση-υλικό)
• Διαβάτη Νικολίνα (Λίνα) Ο.Σ. Θεσσαλονίκης 

(οργάνωση-εκδηλώσεις)
• Κατάκη-Μπον Ζωή Ο.Σ. Κηφισιάς (οργάνωση-υλικό)
• Ξηρομερίτου Θάλεια Ο.Σ. Κηφισιάς (οργάνωση)
• Χαραμή Μαντζάκου Κατερίνα Ο.Σ. Κηφισιάς 

(κοινωνικά δίκτυα)

Μέλημα της Επιτροπής, με την συμπαράσταση της Ομάδας 
Συνεργασίας Θεσσαλονίκης, είναι ο εμπλουτισμός και η καλή 
λειτουργία του Μουσείου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο 
"Οδηγικό Κέντρο Μπίλλη", στην οδόν Τεγέας αριθμός 4. 

Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας το Μουσείο λειτούργησε 
ελάχιστα και δεν πραγματοποιήθηκαν οι συνήθεις εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούντο τα προ πανδημίας χρόνια. Υπήρξαν και 
εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 18 Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα 
Μουσείων, η Ομάδα Συνεργασίας Θεσσαλονίκης άνοιξε το 
Μουσείο από τις 11πμ έως τις 2μμ, για μια μικρή ανάσα 
οδηγικών αναμνήσεων, προσβλέποντας σε καλύτερες μέρες.

Από το Νοέμβριο, το Μουσείο άρχισε και πάλι να ανοίγει τα 
Σάββατα.

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, στο φιλόξενο χώρο του γιορ-
τάστηκε με μεγάλη επιτυχία από το Τοπικό Τμήμα Θεσσαλο-
νίκης η "Ημέρα του Οδηγισμού" και τα 90 χρόνια του ΣΕΟ. Στον 
ίδιο χώρο τελέστηκε και μια συγκινητική τελετή Υπόσχεσης 
του Τοπικού Τμήματος. Το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού 
Οδηγισμού συνάντησαν το παρελθόν και την ιστορία του. 

Κατά την διάρκεια του 2022 το Μουσείο είχε και πάλι μια πολύ 
θετική παρουσία μέσω της σελίδας του στο facebook, η οποία 
εκτός από τις πολύ ενδιαφέρουσες αναρτήσεις της Επιτροπής, 
εμπλουτίζεται συνεχώς με σπάνιες φωτογραφίες και κείμενα 
που στέλνονται από Οδηγούς από όλη την Ελλάδα και σηματο-
δοτούν την ενενηντάχρονη ιστορία του Ελληνικού Οδηγισμού.

Συνεχίζεται σταθερά η συγκέντρωση υλικού που προσφέρουν 
παλαιά μέλη του Οδηγισμού, το οποίο θα αξιολογηθεί και θα 
μεταφερθεί στο Μουσείο όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. 
Το μεγάλο πρόβλημα του Μουσείου είναι η έλλειψη χώρου, με 
αποτέλεσμα τα νέα αντικείμενα να μην μπορούν να εκτεθούν.
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ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Λίλυ Μαντωνάκη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Κούλα Μπαζάκη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Ιφιγένεια Παπανδρέου
ΤΑΜΙΑΣ
• Κλαίρη Αγγελετοπούλου
ΜΕΛΗ
• Αντουανέτα Ηλιοπούλου
• Θάλεια Ξηρομερίτου
• Όλγα Σαββίδου
• Ζαφειρία Σαραλιώτη
• Πόπη Φικιώρη
• Κατερίνα Χαραμή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
Οι πρώτοι έξι μήνες του 2022 σημαδεύτηκαν από την συνεχι-
ζόμενη πανδημία και οι δράσεις του Τμήματος περιορίστηκαν 
σε διαδικτυακές συναντήσεις.

Η προγραμματισμένη 37Η Πανελλήνια Συνάντηση των Ομάδων 
Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη αναβλήθηκε και θα γίνει από 
τις 23 ως τις 29 Μαΐου 2023 στον Βόλο.

Στις 7 Ιανουαρίου 2022 το Τμήμα πραγματοποίησε διαδικτυακή 
συνάντηση των Ομάδων για κοπή της Βασιλόπιττας. Το φλουρί 
κέρδισε η Ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Στις 27 Ιανουαρίου 2022 το Τμήμα έκοψε διαδικτυακά την 
Βασιλόπιτα για τα μέλη του συμβουλίου.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2022 το Τμήμα διοργάνωσε μίαν αποκριά-
τικη διαδικτυακή συνάντηση για όλες τις Ομάδες Συνεργασίας. 
Η συνάντηση είχε μεγάλη επιτυχία, με μουσικές, παιχνίδια, 
με αναφορά σε ήθη και έθιμα της πατρίδας μας και δόθηκαν 
βραβεία για τις πιο επιτυχημένες αποκριάτικες μάσκες. Το 
πρώτο βραβείο κέρδισε η Κέρκυρα, το δεύτερο η Κηφισιά και 
το τρίτο το Κορωπί.

Στις 18 Μαϊου 2022 το Τμήμα διοργάνωσε με επιτυχία ένα 
"πικνίκ" στα "Κονάκια" και γιόρτασε, μαζί με τις Ομάδες Συνερ-
γασίας που συμμετείχαν, τα 90 χρόνια του Οδηγισμού.

Στις 5 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 11η 
Παναττική Συνάντηση, στην Ηλιούπολη. Η συμμετοχή των 
Ομάδων Συνεργασίας του Λεκανοπεδίου ήταν μεγάλη.
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Στις 24-29 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
στη Κύπρο η 17η Μεσογειακή Συνάντηση και η 6η Συνάντηση 
Υποπεριοχής Ν. Ευρώπης. Συμμετείχαν 23 μέλη Ομάδων 
Συνεργασίας (Ζάκυνθος (4), Καλαμάτα (2), Κορωπί (5), Κηφισιά 
(9), Γλυφάδα (1), Κέρκυρα (1) και Ν.Φιλαδέλφεια (1).

Στις 11 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε μία διαδικτυακή 
συνάντηση της Προέδρου και της Αντιπροέδρου του Τμήματος 
με την Ομάδα Συνεργασίας Βόλου προκειμένου να συζητηθούν 
τα θέματα για τη διοργάνωση της 37ης Πανελλήνιας Συνά-
ντησης.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2022 το Τμήμα διοργάνωσε Χριστουγεν-
νιάτικη εκδήλωση στο ξενοδοχείο St. Georges Lycabettus. 
Συμμετείχαν μέλη των Ομάδων Συνεργασίας Αττικής, μέλη 
της Επιτροπής Οικονομικής Αρωγής κα του Δ.Σ. του ΣΕΟ.
Καθόλη τη διάρκεια της Οδηγικής Χρονιάς του 2022, το Τμήμα 
Συνεργασίας έκανε τις μηνιαίες συναντήσεις του διαδικτυακά 
προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούσαν τις 
Ομάδες και τα μέλη του επικοινωνούσαν απαραίτητα και τηλε-
φωνικά με όλες τις Ομάδες.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΙ & ΔΩΡΗΤΕΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

ΙΔΙΩΤΕΣ
• Αναστασία Αντωνιάδου
• Εύα Αναγνώστου
• Ασημένια Άνθη
• Άγγελος Ασαριωτάκης
• Μιχάλης Βλάδος
• Ουρανία Γεωργαλλίδη
• Πόπη Γεωργιάδη
• Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου
• Αγγέλικα Γιαστρώβ
• Αρίστος Γρηγοριάδης
• Κωνσταντίνος Δαβάλης (ΙΝΟ)
• Δήμητρα Δανδόλου
• Γιάννης Δημητριάδη
• Λέανδρος Δημητριάδης
• Χρήστος Διαμαντόπουλος
• Νικηφόρος Διαμαντούρος
• Μάγδα Διαμαντούρου
• Μαρία Ζαχαριάδου
• Άννα Κανέτη
• Παύλος Κανέτης
• Στέλλα Κάσδαγλη
• Σπύρος Κασιμάτης
• Θάνος Καυγαλάκης
• Κατερίνα Καυγαλάκη
• Θοδωρής Κεμανίδης
• Παύλος Κλάδης
• Λίλα Κουμάντου
• Άννα Κουντούρη
• Νικόλαος Κούρδογλου
• Σπύρος Λάμπουρας
• Σόφη Λεβεντάκη
• Κατερίνα Λέκου
• Δημοσθένης Μαθιόπουλος
• Θωμάς Μαλιόγκας
• Βιβή Μαραγκουδάκη Μεντή

• Δημήτρης Μαστρανδρίκος
• Μαρια Μεριανού
• Στέλιος Μπαδογιάννης
• Αγγέλα Μπακατσέλου
• Τζούλη Μπασκόζου
• Γιώργος Μπενετάτος
• Βαρβάρα Νεμπή
• Καλυψώ Μαρία Νομικού
• Οικογένεια Μιχάλη Τεριακίδη
• Αναστασία Παμουκτσόγλου
• Ιωάννης Πανιάρας
• Ιωάννης Παπαδάτος
• Κώστας Παπαζαχαρίου
• Νανώ Παπαϊωάννου
• Άννα Παρασχούδη
• Κέλλυ Πετρατζά
• Δήμητρα Πριοβόλου
• Γιάννης Σαββιδάκης
• Μυρτώ Σιώρη
• Κλεάνθης Σκορδαράς
• Θεώνη Στυλιανού
• Φίφη Ταπίνη
• Κωνσταντίνος Τσιάμης
• Γιάννης Τσιμπούκης
• Μαρίλυ Φραγκίστα
• Βασίλης Φρέσκας
• Αριστείδης Χατζηπαρασκευάς
• Βασίλης Χωριανόπουλος
• Μαρία Ψαρώνη
• Σπύρος Κοντοζήσης
• Ευάγγελος Οικονόμου
• Θεόδωρος Τσάτσος

ΦΟΡΕΙΣ
• Υπουργείο Οικονομικών
• Περιφέρεια Θεσσαλίας- 

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
• Περιφέρεια Κρήτης- 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- 

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
• Δήμος Αθηναίων
• Δήμος Αμαρουσίου
• Δήμος Κρωπίας
• Δήμος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας
• Δήμος Μαραθώνα
• Δήμος Φιλιατρών
• Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
• Δήμος Χαλανδρίου
• Κοινότητα Λίμνης Εύβοιας
• Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Λαϊκό"
• Κέντρο Υγείας Μαντουδίου
• ΕΛ.ΤΑ.
• Τράπεζα της Ελλάδας
• 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών
• Ειδικό Σχολείο Φιλιατρών, 

Ιωάννης Σάκκουλας
• Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαί-

δευσης Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας
• Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλιατρών, 

Φωτεινή Στυλιανού
• Δασαρχείο Λίμνης Εύβοιας
• Αστυνομία Λίμνης Εύβοιας
• Πυροσβεστική Μαντουδίου, Λίμνης, 

Αγίας Άννας
• Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (Κ.Ο.Α.)
• Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ)
• Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
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• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
• Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
• Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής
• Μουσείο Μπενάκη
• Ίδρυμα Γλυνού
• Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων 

& Αξιών (ΙΕΤΑ)
• Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη 

& Κάρμεν Κωνσταντοπούλου
• Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης Α.Μ.Κ.Ε.
• Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλιατρών, 

Φωτεινή Στυλιανού
• Ομάδα "Χρώματα και Όνειρα" 

του Δήμου Π. Φαλήρου
• Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ-Μπένος Σταύρος
• Μελισσοκομικός Σύλλογος 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
• Όμιλος Δράσεων και Πολιτισμού Φιλιατρών
• Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
• ΑΙΓΑΙΑΣ ΑΜΚΕ
• ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΧΛΟΗ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
• ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
• ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
• ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΟΙΛΙΑ
• ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΥΩΔΙΑ
• ΑΣΠΑ ΖΑΧΑΡΩΜΑΤΑ
• ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- 

ΑΛΕΞ. ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
• ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗ
• ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
• ΓΕΡΑΝΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
• ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

• ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ
• ΓΛΥΚΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΟΡΤΕ
• ΓΡΗΓΟΡΗΣ
• Δ. ΔΗΜΟΛΑΣ ΑΕΒΕ
• ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ
• ΔΕΣΦΑ
• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
• ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ACTION STORES
• ΔΙΕΣΗ ΣΤΟΥΝΤΙΟ
• Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΚΑΘΑΡΙ
• ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΕΨΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ
• ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΕΔΕΣΜΑ
• ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΘΕΚΑ
• ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ
• ΙΟΝ Α.Ε.
• ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ
• ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ 
• ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΝΤΑΝΑΣΗ
• ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
• ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ
• ΚΙΦΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΕ
• ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ DIANA ΦΡΟΣΩ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
• ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΠΕ
• ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
• ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
• ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΕΛΛΟΣ
• ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΗΣ
• ΛΑΒΔΑΣ Α.Ε.
• ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΚΑΣ
• ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
• ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΔΙΡΦΥΣ

• ΜΑΡΚΕΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.
• ΜΑΣΟΥΤΗΣ
• ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΛΕΞΑΜΕ
• ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ
• ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
• ΝΗΡΕΑΣ ΕΠΕ
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ ΑΕ
• ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΚΟΡΔΑΡΑΣ
• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΕ
• ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
• ΟΥΖΕΡΙ ΨΑΡΑΚΙ
• ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
• ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Ι.Σ. ΑΕ
• Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
• ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
• ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ 

ΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΙΚΟ
• ΠΑΣΤΕΛΕΙΟΝ
• ΠΙΤΕΣ ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΑΣ
• ΠΛΑΙΣΙΟ
• ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ
• ΣΟΥΜΑ CAFÉ BAR
• ΣΠΥΡΟΣ ΓΑΓΓΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
• ΣΤΟΥΝΤΙΟ SOFI
• ΣΤΡΑΚΑΣ ΠΗΛΙΟΡΕΙΤΙΚΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
• ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
• ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟ ΛΑΖΟ
• ΤΕΧΝΗΜΑ
• ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ
• ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Θ. ΚΟΙΘΑΣ 

Ε. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΘΗ
• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΩΝΗ
• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΝΗ
• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΑΤΙΝΑ ΣΚΛΕΠΑ
• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΠΡΙΩΤΗ
• ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
• ΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
• ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ
• ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΘΜΟΝΟΝ-ΟΡΟΣΗΜΟ
• ΦΥΤΩΡΙΑ ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ
• ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 

ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΡΩΝΗ
• ΩΔΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΗΤΣΑΚΟΥ
• ADELFIA NAVIGATION SA
• AGRINO
• ALOE COLOURS
• ANTONIS BIKE
• ARKISTA
• ART LIFE
• ARTANDLIFE.GR
• ATHENS KIDS
• ATHENS WINES
• BARILLA
• BERLING ΑΒΕΕ
• BOX
• BUTTERFLY NAILS
• CATCHY
• CELFIE AND CO
• COCA COLA HELLAS
• DREAMS MAKER'S BY MARY KEREKADI
• EASY BUY WORLD EBW
• FRIESLAND CAMPINA
• FRUIT HELLAS ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΒΕ 
• GARDENA
• HARTMAN ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΙ & ΔΩΡΗΤΕΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

• HP INC
• HUSQVARNA
• IDS
• INTERAMERICAN ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
• INTERSPORT
• IRINI ZOURA-HAIR SALON
• KAPU COFEE DRINKS COCTAILS
• KOOKOOVAYA 
• KOSTAS NEMPIS & PINELOPI OIKONOMIDOU 

ART OBJECT AND DECORATION
• KUDU
• LITTLE EINSTEIN
• LOULIS FOODS
• MANIAS COLLECTION
• MASTER FIREWORKS AND BALLOONS KOROPI
• MF BEAUTY SALON
• MIKEL
• MIKEL ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
• MISCO
• MUSTELA
• NANCY CREATIVE HAIR
• NANOU DONUTS
• NATURAL SMILES SPECIALIZED DENTISTRY
• NESTLE
• NSS
• ONIRIQUE
• PHARMEX
• PHOTO ALEXIS
• PHOTOCOPY CENTER
• PODIMATAS AV
• REVEKKA APARTMENTS
• SABLO
• SALONE DI CAPELLI
• SCOUTWAY
• SWEET U BY BARBARA NEMPI
• TELLUS TRAVEL
• THE FLOOR

• THE MOUNTAIN HUB
• VF PLUS
• VIDEO TAG ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
• WELCOME STORES ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕΕ
• PIZZA FAN
• a!maze Υποστήριξη Εκδηλώσεων
• Εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.
• Εταιρεία ΕΒΟΛ
• Εταιρεία Μύλοι Λούλη Α.Ε.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• ΣΚΑΪ
• ΕΡΤ
• ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΤ 91.6-105.8
• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ



73
2022

Ετήσιος απολογισμός

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Σ. ΜΠΕΛΜΠΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Κ. ΠΕΤΡΑΤΖΑ
ΤΑΜΙΑΣ
• Σ. ΘΕΙΑΔΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
• Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.
• Δ. ΓΚΕΣΟΥΡΑ
• Σ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
• Α. ΤΕΡΖΑΚΗ
• Ν. ΤΗΛΙΑΚΟΥ
• Ν. ΤΣΙΑΜΗΣ
• Μ. ΤΣΙΝΤΣΙΛΩΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
και ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
• Ν. ΓΕΝΤΙΜΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΜΕΑ
• Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (έως 31/8)
• Κ. ΚΑΤΣΟΥΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (από 1/9)
• Θ. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Λ. ΜΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΔΗΓΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
• Ε. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (έως 23/10)
• Κ. ΚΑΤΟΥΦΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (από 24/10)
• Κ. ΚΑΤΟΥΦΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚ. ΑΡΩΓΗΣ (έως 31/5)
• Ρ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚ. ΑΡΩΓΗΣ (από 1/6)
• Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΟ
• Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
• Λ. ΣΚΟΥΝΤΡΑ
• Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΩΝ Συν+
• Μ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗ

ΕΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
• Κ. ΚΑΡΥΔΑΚΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝ
• Α. ΝΙΦΟΡΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ
• Γ. ΑΡΒΑΛΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
• Κ. ΜΠΟΛΛΕ

ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
• Π. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
• Δ. ΤΣΙΠΡΑ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Περιφερειακές και Περιφερειακοί Έφοροι, Πρόεδροι & Έφοροι Τοπικών Τμημάτων
Πρόεδροι & Αρχηγοί Τοπικών Ομάδων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Πραξιτέλης Κουτσουράδης (έως 15/11)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Σταυρούλα Μπαλόκα (από 16/11)
*Αθήνα
• Λ. Γουλανδρή
• Χ. Κυριλή (έως 19/12)
• Α. Άνθη (από 20/12)
Βύρωνας
• Δ. Λασπιά
• Π. Μακρής
Ζωγράφου
• Κ. Παπασπύρου
*Ηλιούπολη
• Α. Κασιμάτη
• Μ. Αγγελίδου
*Καρέας
• Ν. Κυπραίου
• Θ. Τσίπρα
**Ν. Φιλαδέλφεια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάνα Καπαραλιώτη
Βούλα
• Ο. Κανδαράκη
• Φ. Τσούνης
Γλυφάδα
• Μ. Βελιανίτη
• Ε. Λαζαράκης
*Νέα Σμύρνη
• Ε. Μπιρλιράκη
• Ε. Μαντζουράνη

Παλαιό Φάληρο
• Β. Κορωνάκη
• Ν. Αθανασοπούλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάσια Θηβαίου (έως 6/7)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Μαριτίνα Παπαγιαννοπούλου (από 7/7)
*Αγ. Παρασκευή
• Σ. Παπαγιαννοπούλου
• Α. Φράγκου
*Ηράκλειο Αττικής
• Ρ. Μπεκυρά
• Μ. Καλογεροπούλου
Θρακομακεδόνες
• Κ. Λαυρέντη
• Α. Κόρδας
Καλογρέζα
• Θ. Κούτρα
• Π. Μιμήκου
*Κηφισιά
• Μ. Λιάνου
• Λ. Κουμάντου
Μαρούσι
• Μ. Ζερβάκη
• Κ. Μάκου
*Παπάγου
• Σ. Παρλαβάντζα
• Σ. Γιαννατσή
*Φιλοθέη
• Γ. Κροντηρά
• Λ. Δεμέστιχα
*Χαλάνδρι
• Α. Βαλαβάνης

• Π. Καζανέλης
Ψυχικό Τ.Ο.
• Α. Μαμαλούκου
• Α. Λιόγκα
**Αχαρνές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
•  Βάνα Καπαραλιώτη
Ανάκασα
• Κ. Μικράκη
• Σ. Σπύρου
Περιστέρι
• Α. Παναγιωτοπούλου
• Κ. Καΐρη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
•  Νάνσυ Ψυλάκη
Σαλαμίνα
• Τ. Παπανικολάου
• Χ. Γκολφινοπούλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
•  Νάνσυ Ψυλάκη
*Ελευσίνα
• Σ. Μπαλόκα
• Μ. Μανώλακα
Μέγαρα
• Π. Δάλλα
• Π. Ζάλη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Γιώργης Θεοδωράτος (έως 7/3)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Νικολέτα Θάνου (από 8/3)
Κερατέα
• Μ-Α. Πρίφτη
• Α-Α. Μέγγουλη
Κορωπί
• Ε. Μπούρα
• Μ. Μίχα
Παιανία
• Α. Αποστόλου
• Ε. Σιδέρη
Ραφήνα
• Τ. Λεγάκη
• Μ. Πρωτόπαπα
Σπάτα
• Μ. Φράγκου
• Δ. Κατσούλη
**Ανάβυσσος Τ.Ο.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάνα Καπαραλιώτη
*Βαθύ Σάμου
• Μ. Γεραλέξη
• Ζ. Φλέσια
Βροντάδος Χίου
• Μ. Λω
• Α. Σαρρή
Καρλόβασι Σάμου
• Μ. Ψαριανού
• Κ. Κρούστη-Ξάνθου
*Μυτιλήνη

• Α. Παλαιολόγος
• Β. Τριβουλίδου
*Χίος
• Π. Βαποράκη
• Γ. Πλαγγέτης
**Λήμνος

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Πραξιτέλης Κουτσουράδης (έως 15/11)
*Κως
• Σ. Μακρής
• Χ. Μανταράκη
Νάξος
• Μ. Μαγγιώρου
• Ρ. Μαργαρίτη
Ρόδος
• Α. Μπονιάτη
• Α. Χατζηδημητρίου
**Λέρος

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Αλεξάνδρα Λουκίδου
Ζάκυνθος
• Σ. Ξένος
• Ρ. Μπουζιάνου
*Κέρκυρα
• Α. Κανταρέλη
• Α. Σιμάτη
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ΚΡΗΤΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Γιώργης Θεοδωράτος (έως 18/6)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Μαρία Μιχελογιάννη (από 19/6)
Αγ. Νικόλαος
• Μ. Πασαδάκη
• Ε. Σφακιανάκη
Ηράκλειο
• Ε. Χατζηϊωάννου
• Χ. Πωλαναγνωστάκη
Ιεράπετρα
• Ε. Βαρσαμιδάκη
• Ε. Κοντοπόδη
Νεάπολη
• Α. Ταμπακάκη
• Τ. Μαστέλλου
Σητεία
• Π. Τζερνιάς
• Π. Δημουλά
Χανιά
• Α. Καλογεράκη
• Κ.Κοκολάκη
Ρέθυμνο

ΗΠΕΙΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Αλεξάνδρα Λουκίδου
Ιωάννινα
• Ε. Νούσια
• Ι. Ζυγούρη
Πρέβεζα
• Α. Κόρρου
• Δ. Γιαννούτσου
**Μέτσοβο

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη (έως 18/6)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάσια Κατσούλη (από 19/6)
*Αγριά
• Γ. Τσιακατήρη
• Β. Κατσούλη
*Βόλος
• Κ. Τριανταφύλλου
• Δ. Τσάτσου
Καλαμπάκα
• Π. Δήμου
• Α. Κωσταρίδου
*Καρδίτσα
• Β. Λαϊοπούλου
• Π. Χατζηδημητριάδου
*Λάρισα
• Ε. Δημόκα
• Δ. Μαυρομάτη
*Νέα Ιωνία Μαγν.
• Κ. Δανιηλίδου
• Ι. Πανταζής
*Σκιάθος
• Ε. Τρακόσα
• Σ. Κανσού
*Τρίκαλα
• Ι. Μπάτζιου
• Μ. Ζιόμπορα
*Φάρσαλα
• Α. Μπαρουτιάδη
• Δ. Μαυροπόδη

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
και ΘΡΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Θοδωρής Κεμανίδης
Καβάλα
• Α. Κολοζώφ
• Χ. Μπάτζιου 
Κομοτηνή
• Ε. Γεράκη
• Ν. Τσιμπλιαρίδου
Ξάνθη
• Ζ. Ηλιάδου
• Λ. Ράπτης
Ορεστιάδα
• Α. Σταυρίδου
• Λ. Τοψίδου
**Δράμα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Θοδωρής Κεμανίδης
Θεσσαλονίκη
• Π. Στογιάννη
• Ε. Φουτζίτζογλου
Κιλκίς
• Α. Βαρδάκα
• Μ. Κιοσσέ
Νάουσα
• Ν. Τσέλιου
• Γ. Ζαρομυτίδου
Σέρρες
• Κ. Καραντώνη
• Α.Μ. Μπογιαντζή
**Σιδηρόκαστρο

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη (έως 18/6)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάσια Κατσούλη (από 19/6)
*Κοζάνη
• Ε. Διάφα
• Θ. Μαλιόγκας

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάσια Θηβαίου (έως 6/7)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Μαριτίνα Παπαγιαννοπούλου (από 7/7)
Άμφισσα
• Α. Σεγδίτσα
• Η. Βενετσάνη
Ιστιαία
• Α. Καλέμη
• Ε. Καμπούρη
Λαμία
• Α. Τζοβανάκη
• Α. Μπακάκου
*Χαλκίδα
• Κ. Μπασματσόγλου
• Σ. Λειβαδίτου

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Αλεξάνδρα Λουκίδου
Πάτρα
• Δ. Ιγγλέση
• Η. Χαραλάμπη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Νάνσυ Ψυλάκη
*Καλαμάτα
• Ο. Κουρή
• Ε. Αλεξοπούλου
Κόρινθος
• Ε. Ωρολογά
• Δ. Καραβάς
Λουτράκι
• Μ. Παυλοπούλου
• Ε. Γιάννακα
Ξυλόκαστρο
• Ε. Γατσοπούλου
• Α. Τσουραπά
*Σπάρτη
• Κ. Κοντογεωργάκου
• Ε. Σουλτάνη
Τρίπολη
• Μ. Αναγνωστοπούλου
• Σ. Κακαρίκου
**Μεθώνη
**Μελιγαλάς

*Τακτικά Τοπικά Τμήματα
**Τοπικά Τμήματα αδρανή
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
(από Μάιο 2022 έως Δεκέμβριο 2022)

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΪΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Ρίκα Καραγιάννη
ΜΕΛΗ
• Νέλλη Αλεξοπούλου
• Μίκα Κοντέλη
• Δήμητρα Σπανού
• Κική Κατούφα
• Αϊντα Στρατούρη
• Νίκη Καλλιστράτου
• Ρένα Μαριόλη
• Λίλυ Ακογιούνογλου

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Νίκη Καλλιστράτου
ΜΕΛΗ
• Δήμητρα Σπανού
• Κική Κατούφα
• Νίκη Φιλιάνου
• Ζωή Μπον Κατάκη
• Λεάνα Κωττάκη
• Ιφιγένεια Παπανδρέου
• Ειρήνη Παπαγεωργίου
• Ρένα Μαριόλη
• Λίλυ Ακογιούνογλου

Τον Ιούνιο συμμετείχαμε στην εκδήλωση του Σώματος για τον 
εορτασμό των 90 χρόνων που πραγματοποιήθηκε με ξεχω-
ριστή επιτυχία στο Μουσείο Μπενάκη, με την παρουσία εκπρο-
σώπων φορέων, δωρητών και φίλων.

Το φθινόπωρο, και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, ανταμώ-
σαμε με μέλη και φίλους του Οδηγισμού και πραγματοποιή-
σαμε την πρώτη επαφή μας με την φύση. Συναντηθήκαμε στο 
εκκλησάκι της Παναγίας της Καταφυγιώτισσας στην Παλαιά 
Φώκαια, όπου θαυμάσαμε τα υπέροχα έργα του εκλιπόντος 
φίλου ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά, και στη συνέχεια γευθή-
καμε νοστιμιές σε ταβέρνα της περιοχής.

Οι δράσεις μας για το 2022 ολοκληρώθηκαν με την Εορταγορά 
στο Ζάππειο Μέγαρο όπου μας δόθηκε η ευκαιρία να δηλώ-
σουμε το παρών μετά από δύο χρόνια σιωπής λόγω covid.

Το Γούρι της Χρονιάς για το 2023 ήταν "Η καρδιά του Οδηγισμού" 
που χτυπά σε όλη την Ελλάδα, το οποίο υποδέχθηκε με μεγάλη 
αγάπη όλος ο οδηγόκοσμος οδηγώντας το σε καταγραφή 
ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε λίγες μέρες. (Συντελεστές οι: Νίκη 
Καλλιστράτου-ιδέα, Δήμητρα Σπανού-σχέδιο/εφαρμογή).
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΔΗΓΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Παπακωνσταντινίδου Έφη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Αγγελοπούλου Κλαίρη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ SOCIAL MEDIA
• Αποστολοπούλου Λώρα
ΜΕΛΗ
• Εμφιετζή Ελένη
• Λεβεντάκη Σόφη
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
• Κουδούνης Δημήτρης
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
• Παρτίδου Καίτη (από 1 Απριλίου 2022)

Τον Ιούνιο του 2022, με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης 
αναλάβαμε το Οδηγικό Πρατήριο, μετά από μια δύσκολη 
περίοδο για την Οργάνωσή μας, κυρίως λόγω του COVID 19 και 
των διαδικτυακών συγκεντρώσεων.
Πρωταρχικό μας μέλημα ήταν ο εκσυγχρονισμός του Πρατη-
ρίου και ο εξοπλισμός του με όλα τα απαραίτητα είδη, στολές 
και κατασκηνωτικό υλικό, στην καλύτερη δυνατή ποιότητα και 
στη χαμηλότερη τιμή.
Έγινε μια τεράστια προσπάθεια εύρεσης νέων συνεργατών – 
προμηθευτών για την αγορά υφασμάτων καλής ποιότητας, για 
την επιδιόρθωση/κατασκευή πατρόν και για το ράψιμο των 
στολών παιδιών και Στελεχών έγκαιρα και οικονομικά.
Διακόπηκε η συνεργασία μας με προμηθευτές βασικών ειδών 
μετά από την παραλαβή ελαττωματικών προϊόντων και την 
υπερβολική αύξηση τιμών.
Προσθέσαμε πολλά νέα είδη κατάλληλα για κάθε ηλικία και 
για κάθε περίπτωση (συγκέντρωση, εκδρομή, κατασκήνωση, 
δώρα) και συνεχίζουμε τον εμπλουτισμό του καταλόγου μας.
Συγκρατήσαμε τις τιμές των βασικών ειδών στα ίδια επίπεδα 
των τελευταίων χρόνων, παρ΄όλες τις υπέρογκες αυξήσεις 
των πρώτων υλών στην αγορά.
Άλλαξε η πολιτική πληρωμής των συνεργατών μας, με την 
αυτόματη εξόφληση όλου του ποσού κατά την παράδοση των 
προϊόντων, αφού είχε προηγηθεί δειγματισμός κι έγκριση για 
την υλοποίηση, με αποτέλεσμα την άμεση ανταπόκρισή τους 
και την αποκατάσταση του "ονόματός μας" στην αγορά.
Επανεξετάστηκε, διορθώθηκε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ ο 
Κανονισμός του Πρατηρίου.
Μέσω του Οδηγικού Πρατηρίου πουλήθηκαν σε όλη την 
Ελλάδα τα αναμνηστικά είδη για τον εορτασμό των 90 χρόνων 
του ΣΕΟ.
Οι σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν μεγάλη 
επισκεψιμότητα και απέσπασαν πολλά θετικά σχόλια.
Η λειτουργία του e-shop βοήθησε τα μέλη μας να ενημερω-
θούν για τις νέες παραλαβές και προσφορές και να προβούν 
στις σχετικές παραγγελίες.

Συνεργαστήκαμε με την εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε και 
προμηθεύσαμε στις ομάδες μας σκηνές για τις καλοκαιρινές 
τους κατασκηνώσεις, ενώ προβήκαμε και σε δικές μας εισα-
γωγές από το εξωτερικό.
Παραγγείλαμε από τη WAGGGS τα σήματα της Ημέρας Σκέψης 
2023, τα οποία κι έχουμε ήδη παραλάβει.
Το Οδηγικό Πρατήριο συμμετείχε στην Τετρακλαδική Συνά-
ντηση Στελεχών στα Κονάκια και στην Εορταγορά της Οικονο-
μικής Αρωγής στο Ζάππειο.
Τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης και η αύξηση του 
τζίρου, αποδεικνύουν την επιτυχία της προσπάθειάς μας.
Θέλω να ευχαριστήσω ένα-ένα ξεχωριστά τα μέλη της 
Επιτροπής για τη συνεργασία, τη βοήθεια και τη θετική τους 
διάθεση.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τις: Δαβερτζίκου 
Δήμητρα, Παναγιωτίδη Ιωάννα, Σταματοπούλου Νατάσα και 
Τζάκα Ιωάννα για την προσφορά και τη στήριξή τους στο έργο 
του Οδηγικού Πρατηρίου.

Στόχος μας για το 2023:
• η συγκράτηση των τιμών
• η συνεχής αναβάθμιση των παρεχομένων ειδών και
• η αναδιαμόρφωση του χώρου μας σε σύγχρονη και λειτουρ-

γική μορφή
ώστε το Οδηγικό Πρατήριο να μπορεί να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες όλων των Μελών μας!
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ΤΜΗΜΑ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
• Καίτη Κατσούρη (έως 31/8)
• Θάλεια Ξηρομερίτου (από 1/9)

ΜΕΛΗ
• Χρυσούλα Αθανασοπούλου-Βρόντου (έως 31/8)
• Ειρήνη Παπαγεωργίου (έως 31/8)
• Θεόδωρος Σταυράκης (έως 31/8)
• Στέλλα Δούρου (από 1/9)
• Φρόσω Κουτσοχιώνη (από 1/9)
• Κωνσταντίνα Μουκανάκη (από 1/9)
• Παναγιώτης Μπαβέας (από 1/9)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΗΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"
• Βασιλεία Καραΐσκου
• Σοφία Παπαγιαννοπούλου
• Λίτσα Σκούντρα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
• Θοδωρής Σταυράκης (για τα φωτοβολταϊκά της Βάρης)
• Ειρήνη Φίλη (νομική υποστήριξη 

για Κτηματολόγιο/τακτοποιήσεις ακινήτων)

Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας, συνεχίζοντας την υλοποίηση 
του Στρατηγικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση της περιου-
σίας μας, συνεργάσθηκε με τα μέλη των επιτροπών που απαρ-
τίζουν το τμήμα.

Επιτροπή Αρχείου
Η Επιτροπή Αρχείου, δουλεύοντας συστηματικά, συνέχισε την 
ηλεκτρονική καταγραφή για την ψηφιοποίηση του αρχείου.

Επιτροπή Διαχείρισης
Η Επιτροπή Διαχείρισης, με υπευθυνότητα και σε στενή συνερ-
γασία με τη νομική μας σύμβουλο:
• Ανανέωσε τα μισθωτήρια των ακινήτων μας ενώ μισθώθηκε 

ο χώρος του 1ου ορόφου στην Ξενοφώντος, που ήταν για 
πολύ καιρό ανεκμετάλλευτος.

• Αποκατέστησε τη ζημιά στην στέγη του ακινήτου Ληξουρίου 
μετά τον Ιανό.

• Ολοκλήρωσε, σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικών, 
τον Απολογισμό του Τμήματος καθώς και του Οδηγικού 
Κέντρου"ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ".

• Τακτοποίησε διάφορες εκκρεμότητες που αφορούσαν 
ακίνητα που είναι προς αξιοποίηση.

• Συνέχισε τον έλεγχο εγγραφής των ιδιόκτητων ακινήτων 
μας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, και δρομολογήθηκαν οι απαι-
τούμενες ενέργειες για τη νομιμοποίηση αυθαιρεσιών σε 
διάφορα ιδιόκτητα ακίνητά μας.

Επιτροπή Πανελλήνιου Οδηγικού Κέντρου "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"
Η εφετινή περίοδος λειτουργίας του Οδηγικού Κέντρου 
"ΚΟΝΑΚΙΑ", μετά την δύσκολη περίοδο των δύο τελευταίων 
ετών λόγω της πανδημίας, μπορεί να χαρακτηριστεί η καλύ-
τερη χρονιά των τελευταίων χρόνων. Σε αυτό συνετέλεσε η 
άψογη λειτουργία του Κεντρικού Αρχηγείου καθώς και της 
Επιτροπής του Οδηγικού Κέντρου.

Από 01-01-2022 έως 31-08-2022 πραγματοποιήθηκαν:
ΣΕΟ 36 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ-2 ΤΡΙΗΜΕΡΑ-16 ΔΙΗΜΕΡΑ- 
1 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας την πολυετή ανιδι-
οτελή προσφορά της Πόπης Γεωργιάδη στις Ειδικές Ομάδες 
ΑμεΑ, αποφάσισε ομόφωνα να δώσει το όνομά της στο Σπιτάκι 
των Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ στο Οδηγικό Κέντρο "Τα Κονάκια" 
και ανάρτησε τη σχετική πινακίδα.

Τον Σεπτέμβριο 2022, μετά τη λήξη της επιτυχημένης θητείας 
της Καίτης Κατσούρη, ανέλαβε Πρόεδρος του Τμήματος 
Ακίνητης Περιουσίας η Θάλεια Ξηρομερίτου.

Ο στόχος που τέθηκε από το νέο Τμήμα είναι η άμεση και 
αποτελεσματική διευθέτηση/διεκπεραίωση των θεμάτων που 
ανακύπτουν καθώς και η υλοποίηση του σχεδιασμού αξιοποί-
ησης της ακίνητης περιουσίας μας με τον πλέον πρόσφορο 
τρόπο.

Κατά το διάστημα Σεπτ.-Δεκ. 2022 πραγματοποιήθηκαν:
• Διεκπεραίωση σε τρέχοντα θέματα, όπως η ανανέωση 

μισθωτηρίων μισθώσεων/εκμισθώσεων, η παράταση χρησι-
δανείου (Δήμος Σαππών), η σύναψη σύμβασης χρησιδανείου 
(Τ.Τ.Χίου),

• Παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών για τη μετα-
βίβαση (δωρεά) στο ΣΕΟ κατασκηνωτικού χώρου στο Σχίνο 
Κορινθίας από το ν.π."Η υπαίθριος ζωή",

• Προκαταρκτικές ενέργειες για την υλοποίηση αξιοποίησης 
συγκεκριμένων ακινήτων μας (Σύρος, Διδυμότειχο, Θεσσα-
λονίκη),

• Σχεδιασμός, σε συνεργασία με την Επιτροπή του Οδηγικού 
Κέντρου τα"Κονάκια", αναβάθμισης του κατασκηνωτικού 
χώρου (όπως, ανακαίνιση ντους/WC, μόνωση ταράτσας 
αποθήκης, ανανέωση κατασκηνωτικού υλικού κλπ),

• Συνέχιση της ψηφιοποίησης του αρχείου,
• Σύνταξη του προϋπολογισμού του Τμήματος για το έτος 

2023.
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ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΜΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Σοφία Θειάδου

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
• ΜΗΦΟ Α.Ε.

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ
• Θεοδώρα Λουρίδα
• Βιργινία Σομπέτσκι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
• Στέλλα Δούρου
• Διονυσία Μαυροπόδη
• Σόφη Μπέλμπα
• Θάλεια Ξηρομερίτου
• Ευαγγελία Παπαορφανού
• Κέλλυ Πετρατζά
• Θεόδωρος Σταυράκης (Φωτοβολταϊκά)
• Νίκη Τηλιακού

ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΜΙΑ
Το 2022 ήταν ένα έτος με πολλές οικονομικές προκλήσεις 
για το Σωματείο μας. Η οδηγική χρονιά, μετά την εσωστρέ-
φεια της πανδημίας, είχε αρχίσει πολύ δειλά με δια ζώσης 
συγκεντρώσεις και με πολλά Τοπικά Τμήματα να διστάζουν 
να ανοίξουν. Συγχρόνως, το Σωματείο μας ολοκλήρωνε την 
ενάτη δεκαετία ζωής του με επιτακτική ανάγκη αυξημένης 
εξωστρέφειας, γεγονός που απαιτούσε μεγάλες δαπάνες. 
Ευτυχώς, τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε καθιερώσει την 
στενή καθημερινή παρακολούθηση του Προϋπολογισμού, με 
εξέταση της πορείας του ανά τρίμηνο, ώστε να έχουμε την 
δυνατότητα να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις εάν χρειαστεί. 
Αυτή η πρακτική βοήθησε να ικανοποιηθούν οικονομικά όλα 
τα αιτήματα για εκδηλώσεις και Συναντήσεις τόσο από την 
Ανάπτυξη όσο και από το Τμήμα της Επικοινωνίας και Δημο-
σίων Σχέσεων. Συγχρόνως, καλύψαμε και τα αιτήματα της 
Γενικής Γραμματείας για την βελτίωση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού και των επίπλων των γραφείων.

Έχοντας ξεκινήσει η οικονομία να βρίσκει τους παλαιούς 
ρυθμούς της, χωρίς τα λόγω πανδημίας μέτρα στήριξης προς 
επιχειρήσεις, αρχίσαμε να εισπράττουμε τα ενοίκιά μας στο 
ακέραιο και μπορέσαμε να αυξήσουμε το μηνιαίο εισόδημα του 
Σωματείου, αφού υπήρχαν για το έτος 2022 αναπροσαρμογές 
σε κάποια ενοίκια. Επίσης, υπεγράφησαν νέες μισθώσεις.

Συγχρόνως, εργαστήκαμε εντατικά ώστε να καθιερώσουμε 
διαδικασίες ελέγχου μεταξύ των οικονομικών συναλλα-
κτικών κέντρων του Σωματείου, ήτοι Λογιστήριο και Οδηγικό 
Πρατήριο, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση της προηγουμένης 
υπαλλήλου. Η Επιτροπή του Οδηγικού Πρατηρίου, που συστά-
θηκε εκ νέου, εργάστηκε εντατικά με στόχο την μείωση του 
κόστους και την καλύτερη ποιότητα των προϊόντων που 
εμπορεύεται το Πρατήριο. Αφού πραγματοποιήθηκε σχετική 
έρευνα, ελήφθη η διοικητική απόφαση ορισμένα εκ των ειδών 
αυτών να παράγονται από το Σωματείο με την διαδικασία του 
φασόν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τηρούνται πλέον λογι-
στικά και φορολογικά δύο κλάδοι : ένας για την εμπορία και 
ένας για την παραγωγή.

Μέσα στην χρονιά αυτή ορίστηκαν διαδικασίες για καθημερινό 
έλεγχο των συναλλαγών του Οδηγικού Πρατηρίου και, θέλο-
ντας να εξασφαλίσουμε πλήρη έλεγχο και ασφάλεια όλων των 
συναλλαγών του Σωματείου, προχωρήσαμε στην αγορά νέου 
ERP το οποίο θα βοηθήσει στην παρακολούθηση της αποθήκης 
και κυρίως στην ορθότερη κοστολόγηση και αποτίμηση των 
εμπορεύσιμων υλικών.

Τέλος, επιδιορθώθηκε το χρηματοκιβώτιο του λογιστηρίου, 
ξεκαθαρίστηκε το υλικό που υπήρχε μέσα του και ευπρεπί-
στηκε η εικόνα του χώρου.
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Παρ’ όλες τις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις του Σωμα-
τείου λόγω της επετειακής χρονιάς και της επανεκκίνησης 
των δράσεών μας μετά την πανδημία, λίγο πριν εκπνεύσει το 
2022 ακολουθήσαμε την τακτική που τηρεί το Δ.Σ. τα τελευ-
ταία χρόνια και προχωρήσαμε σε καταβολή ΕΥΡΩ 10.000 (δέκα 
χιλιάδων ευρώ) στο κεφάλαιο του δανείου μας. Αυτή η ενέρ-
γεια βοήθησε στο να μην αυξηθεί - όχι όμως και να μειωθεί η 
μηνιαία δόση - δεδομένου ότι το δάνειό μας έχει κυμαινόμενο 
επιτόκιο. Με την αύξηση λοιπόν των επιτοκίων δανεισμού 
από το καλοκαίρι του 2022 και εντεύθεν (4 συνεχείς αυξή-
σεις), η δόση είχε αρχίσει να ανεβαίνει και, επειδή μέσα στο 
2023 επίκεινται νέες αυξήσεις των επιτοκίων, θα πρέπει να 
ληφθούν αποφάσεις για το δάνειό μας.

Η Ομάδα του Στρατηγικού Σχεδιασμού που ασχολείται με την 
καλύτερη αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας, πάντα σε 
συνεργασία με την Πρόεδρο του Τμήματος Ακίνητης Περιου-
σίας, συνέχισε την προσπάθεια και εφέτος. Οι νέες μισθώσεις 
και η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων λόγω πολυετίας είχαν 
ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων του Σωματείου σε 
ποσοστό που οφείλεται κατά 68% στα μισθώματα. Εκτός των 
ανωτέρω έγιναν και οι εξής ενέργειες:

• Συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά η εξ αποστάσεως παρα-
κολούθηση του Φωτοβολταϊκού μας Πάρκου από την εται-
ρεία ΕΝΟΛΙΑ (solar systems). Τώρα πλέον γνωρίζουμε μετά 
βεβαιότητος ότι το καθαρό μας κέρδος από την εκμετάλ-
λευση αυτής της επένδυσης (μετά και από την αφαίρεση της 
αμοιβής της εταιρείας) ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 4.100 (τέσσερεις 
χιλιάδες εκατό ευρώ)

• Η αυξημένη προσέλευση κατασκηνωτών κατά την καλοκαι-
ρινή περίοδο στον Κατασκηνωτικό μας χώρο τα "Κονάκια" 
είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη αυξημένων δωρεών, 
ωστόσο σημειώθηκε για πρώτη φορά αρνητικό αποτέλεσμα 
μόλις ΕΥΡΩ 2.000.-

• Επίσης, ο χώρος χρησιμοποιήθηκε και από το Εκπαιδευτήριο 
"Παιχνιδαγωγείο" για την καθιερωμένη ημερήσια εκδρομή 
του επί τη λήξει του σχολικού έτους και έγιναν πολλά θετικά 
σχόλια για την εικόνα του. Ελπίζουμε και σε άλλες, παρό-
μοιες μελλοντικές συνεργασίες.

• Εφέτος, επιστρώθηκε με ελαστομερές υλικό η δεξαμενή του 
χώρου και επιδιορθώθηκαν ρωγμές και φθορές στον κορμό 
της. Η εν λόγω δαπάνη ήταν επιβεβλημένη λόγω του ότι είχε 
επί διετία παραμείνει σε αχρησία ο χώρος και το νερό δεν 
μπορούσε να είναι πόσιμο λόγω τής ανάπτυξης βλαβερών 
μικροβίων.

• Από τα λοιπά ακίνητα προτεραιότητάς μας, έχουμε τα εξής 
αποτελέσματα: α) στις Σάππες συνεχίστηκε η παραχώρηση 
του ακινήτου μας με χρησιδάνειο προς τον Δήμο Σαππών 
για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, β) ενοικιά-
στηκε με ένα ικανοποιητικό μίσθωμα ο χώρος του α΄ορόφου, 
ο ευρισκόμενος έναντι των γραφείων μας (Ξενοφώντος 10), 
γ) ξεκίνησε ανακαίνιση στο οίκημα του Διδυμοτείχου όπου θα 
επαναλειτουργήσει το Τοπικό και δ) οι χρονίζουσες υποθέ-
σεις του Ξυλοκάστρου και της Ιεράπετρας συνεχίζουν να 
εκκρεμούν.

• Σχετικά με τη νομιμοποίηση τυχόν αυθαιρεσιών στα ακίνητα 
ιδιοκτησίας μας δεν καταφέραμε θεαματικά αποτελέσματα 
αλλά ελπίζουμε στην επόμενη χρήση, καθώς η πολιτεία 
επανέφερε τον νόμο περί νομιμοποιήσεων. Τέλος,

• Με την βοήθεια της Κατερίνας Τσεκούρα, που υπήρξε 
μέλος του συλλόγου "Υπαίθριος Ζωή", ο οποίος διακόπτει 
την λειτουργία του, δίδεται ως δωρεά στο Σώμα Ελληνικού 
Οδηγισμού ένας κατασκηνωτικός χώρος στο Σχίνο Κοριν-
θίας και έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
(μέτρηση οικοπέδων, εκπόνηση τοπογραφικών σχεδίων, 
υπολογισμό συμβολαιογραφικών εξόδων κλπ). Ελπίζουμε 
ότι, παρά την πολύ χρονοβόρα διαδικασία, να καταφέρουμε 
να ολοκληρώσουμε την μεταβίβαση εντός του 2023.

Λίγα λόγια για τον Προϋπολογισμό 2023:

Έσοδα:
Η αύξηση που παρατηρείται στο σύνολο των εσόδων οφεί-
λεται κατά κύριο λόγο στα εισπραττόμενα μισθώματα και στα 
αποτελέσματα του Οδηγικού Πρατηρίου, τα οποία αναμένεται 
να είναι ακόμη υψηλότερα.

Έξοδα:
Ο κύριος όγκος των εξόδων έχει διοχετευθεί προς την 
αναβάθμιση της Ακίνητης Περιουσίας μας (τακτοποιήσεις 
αυθαιρεσιών, ανακαινίσεις κλπ). Αυξημένα είναι και τα έξοδα 
που αφορούν "Δικαστικά/Συμβολαιογραφικά", τόσο για την 
τακτοποίηση των ακινήτων όσο και για την δωρεά του κατα-
σκηνωτικού χώρου στον Σχίνο αλλά και για την υπόθεση της 
αντιδικίας μας με την πρώην υπάλληλο του Οδηγικού Πρατη-
ρίου.

Αύξηση παρατηρείται και στα έξοδα των "Διεθνών Σχέσεων" 
διότι μέσα στο 2023 το Σωματείο θα συμμετάσχει σε δύο διορ-
γανώσεις, στο Academy και στο Παγκόσμιο Συνέδριο που θα 
γίνει στην Κύπρο.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2022

                
ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1. Πωλήσεις

20     - Εμπορεύματα 76.461,03 76.461,03 76.967,32 76.967,32 70     - Εμπορευμάτων 56.131,94 26.857,97
71     - Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών 11.379,83

2. Αγορές Χρήσεως 73     - Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή 
20     - Εμπορεύματα 53.947,72 20.207,53 20.207,53       υπηρεσιών) 67.511,77 26.857,97
24     - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - 

       υλικά συσκευασίας 25.493,20 79.440,92
   Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών 155.901,95 97.174,85

2. Λοιπά οργανικά έσοδα
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως 74     - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα 

20     - Εμπορεύματα 76.402,62 76.461,03 76.461,03          πωλήσεων (Επιδοτήσεις/Αποζημιώσεις) 6.736,35 128.280,00
21    - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 15.498,05
24     - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - 

       υλικά συσκευασίας 2.046,27 93.946,94
   Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων 61.955,01 20.713,82 74     - Δωρεές/ Ενισχύσεις 17.824,64 10.870,00

74     - Συνδρομές 138.789,05 87.765,00
4. Οργανικά έξοδα 74     - Έσοδα Οδηγ Προγράμματος ΤΤ & ΟΣ 134.927,32 60.294,00

60     - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 113.114,90 101.134,36 74     - Έσοδα Διάφορα 13.915,70 647,86
61     - Αμοιβές και έξοδα τρίτων 28.855,46 37.715,40 74     - Έσοδα Οδηγ Προγράμματος Κ.Δ. 123.275,66 8.208,50
62     - Παροχές τρίτων 50.453,30 40.451,03 74     - Έσοδα Εορταγοράς 10.888,00
63     - Φόροι – Τέλη (πλην των μη ενσωματω- 75     - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών(ενοίκια) 425.264,76 253.220,00

      μένων στο λειτουργικό κόστος φόρων) 98.162,57 89.835,29 76     - Έσοδα κεφαλαίων 188,78 871.810,26 8,60 549.293,96
64     - Διάφορα έξοδα 
64.00     - Έξοδα μεταφορών 884,34 1.079,96
64.01     - Έξοδα ταξιδίων
64.02     - Έξοδα προβολής και διαφημίσεως 264,39 2.616,66
64.03     - Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων 1.517,65 1.582,15
64.05     - Συνδρομές-Εισφορές 4.309,17 2.734,56
64.06     - Δωρεές-Επιχορηγήσεις 2.097,28 1.629,03
64.07     - Έντυπα και γραφική ύλη 1.787,09 3.369,04
64.08     - Υλικά άμεσης αναλώσεως 16.599,08 751,87
64.09     - Έξοδα δημοσιεύσεων 
64.98     - Διάφορα 6.681,90 9.338,67
69.98     - Έξοδα Λαχειοφόρου 0,00 1.980,50
69.98     - Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος Τ.Τ.-Ο.Σ. 128.635,74 62.029,76
69.98     - Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος 

Κ.Δ.(Εκπ/σεις,Κατ/σεις,Συναντήσεις,Αρωγή κ.α.) 210.278,11 40.315,70
65     - Τόκοι και συναφή έξοδα 5.514,78 4.910,87
66     - Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωμα-  

       τωμένες στο λειτουργικό κόστος 102.296,94 98.243,30
771.452,70 499.718,15

    Συνολικό κόστος 833.407,71 520.431,97
ΜΕΙΟΝ:

78.10 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων 1.659,40 1.659,40 392,76 392,76
Συνολικό κόστος εσόδων 831.748,31 520.039,21

80.00 Κέρδη Εκμεταλλεύσεως 107.573,72 56.112,72
939.322,03 576.151,93 939.322,03 576.151,93

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ
Α.Δ.Τ.ΑΙ 572012 - 8/6/2010

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 

ΑΦΜ: 090061862
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

43 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 )

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022 Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2021 Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022 Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2021

Α.Δ.Τ. ΑΟ 045245/2019-ΑΡ. ΑΔ. 0054333 Α' ΤΑΞΗ

ΑΘΗΝΑ ,09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Η ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ " ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΣΟΦΙΑ ΘΕΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 012767 -  5/6/2008

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2022 ΜΑΓΑΖΑΚΙ

                
ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1. Πωλήσεις

20     - Εμπορεύματα 76.461,03 76.461,03 76.967,32 76.967,32 70     - Εμπορευμάτων 56.131,94 26.857,97
71     - Πωλήσεις προϊόντων ετοίμων και ημιτελών 11.379,83 0,00

2. Αγορές Χρήσεως
20     - Εμπορεύματα 53.947,72 20.207,53 73     - Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή 
24     - Πρώτες και βοηθητικές ύλες -       υπηρεσιών) 67.511,77 26.857,97

       υλικά συσκευασίας 25.493,20 79.440,92 0,00 20.207,53
   Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών 155.901,95 97.174,85 2. Λοιπά οργανικά έσοδα

74     - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα 
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως          πωλήσεων ( Επιδοτήσεις)

20     - Εμπορεύματα 76.402,62 76.461,03 76.461,03 74     - Δωρεές/ Ενισχύσεις
21    - Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 15.498,05
24     - Πρώτες και βοηθητικές ύλες - 

       υλικά συσκευασίας 2.046,27 93.946,94
   Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων 61.955,01 20.713,82 74     - Συνδρομές

74     - Έσοδα Οδηγ Προγράμματος ΤΤ & ΟΣ
4. Οργανικά έξοδα 74     -Λοιπά Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

60     - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20.745,83 18.225,24 75     - Έσοδα Οδηγ Προγράμματος Κ.Δ.
61     - Αμοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 0,00 75     - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 2.199,79 647,86
62     - Παροχές τρίτων 2.631,75 1.734,21 76     - Έσοδα κεφαλαίων 2.199,79 647,86
64     - Διάφορα έξοδα 69.711,56 27.505,83
64.00     - Έξοδα μεταφορών 
64.06     - Δωρεές-Επιχορηγήσεις- Αυτοπαραδόσεις
64.07     - Έντυπα και γραφική ύλη 487,82 132,74
64.08     - Υλικά άμεσης αναλώσεως 1.904,80 251,46
64.98     - Διάφορα
66     - Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωμα-  

       τωμένες στο λειτουργικό κόστος 25.770,20 20.343,65
    Συνολικό κόστος 87.725,21 41.057,47
ΜΕΙΟΝ:

78.10 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων 1.659,40 1.659,40 392,76 392,76
Συνολικό κόστος εσόδων 86.065,81 40.664,71

80.00 Ζημίες Εκμεταλλεύσεως -16.354,25 -13.158,88
69.711,56 27.505,83 69.711,56 27.505,83

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΜΠΑ
Α.Δ.Τ.ΑΙ 572012 - 8/6/2010

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 
ΑΦΜ: 090061862

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΜΑΓΑΖΑΚΙ
43η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 )

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022 Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2021
Ποσά Κλειόμενης 

Χρήσεως 2022
Ποσά Κλειόμενης 

Χρήσεως 2021

Α.Δ.Τ. ΑΗ 012767 -  5/6/2008
ΣΟΦΙΑ ΘΕΙΑΔΟΥ

Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ " ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΟ 045245/2019-ΑΡ. ΑΔ. 0054333 Α' ΤΑΞΗ

ΑΘΗΝΑ , 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Η ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΠ 2022/ΚΑΧ ΕΛΠ 2022

2022 2021
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 4.712.571,15 4.806.782,64 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 1.681,51 1.681,51 
Λοιπός εξοπλισμός 7.151,96 7.151,60 
Σύνολο 4.721.404,62 4.815.615,75 
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 4.369,09 4.878,12 
Σύνολο 4.369,09 4.878,12 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία
Λοιπά 4.784,41 3.174,40 
Σύνολο 4.784,41 3.174,40 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 4.730.558,12 4.823.668,27 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 15.498,05 0,00 
Εμπορεύματα 76.402,62 76.461,03 
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 2.046,27 0,00 
Σύνολο 93.946,94 76.461,03 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 35.040,64 37.246,64 
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 0,00 
Λοιπές απαιτήσεις 111.762,37 69.828,68 

Προπληρωμένα έξοδα 1.219,25 1.063,27 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 594.815,30 577.133,30 
Σύνολο 742.837,56 685.271,89 
Σύνολο κυκλοφορούντων 836.784,50 761.732,92 
Σύνολο ενεργητικού 5.567.342,62 5.585.401,19 

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 266.332,29 266.332,29 
Σύνολο 266.332,29 266.332,29 
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 7.893.075,05 7.893.075,05 
Σύνολο 7.893.075,05 7.893.075,05 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποτελέσματα εις νέο -2.951.317,14 -2.971.146,69 
Σύνολο -2.951.317,14 -2.971.146,69 
Σύνολο καθαρής θέσης 5.208.090,20 5.188.260,65 
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 58.618,72 72.973,11 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 115.289,38 113.739,58 

Σύνολο 173.908,10 186.712,69 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 39,00 187,31 
Βραχυπρόθεσμο μέρος 
μακροπροθέσμων δανείων

4.405,41 5.462,13 

Εμπορικές υποχρεώσεις 7.005,17 3.601,06 
Φόρος εισοδήματος 86.481,24 61.640,40 
Λοιποί φόροι και τέλη 45.277,27 101.815,13 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 4.779,07 4.388,73 
Λοιπές υποχρεώσεις 37.357,16 33.333,09 
Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 
Σύνολο 185.344,32 210.427,85 

Σύνολο υποχρεώσεων 359.252,42 397.140,54 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων 
και υποχρεώσεων

5.567.342,62 5.585.401,19 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΜΠΑ
Α.Δ.Τ.ΑΙ 572012 - 8/6/2010

Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ " ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΣΟΦΙΑ ΘΕΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 012767 -  5/6/2008 Α.Δ.Τ. ΑΟ 045245/2019-ΑΡ. ΑΔ. 0054333 Α' ΤΑΞΗ

Ισολογισμός  – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 

Ποσά σε ευρώ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 

ΑΦΜ: 090061862

Η ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

Σημείωση 2022 2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 499.952,79 322.275,47 
Κόστος πωλήσεων 399.209,46 124.647,02 
Μικτό αποτέλεσμα 100.743,33 197.628,45 
Λοιπά συνήθη έσοδα 439.180,46 253.867,86 

539.923,79 451.496,31 
Έξοδα διοίκησης 389.686,83 356.209,86 
Έξοδα διάθεσης 37.337,24 34.271,46 
Λοιπά έξοδα και ζημιές 1.342,93 4.947,93 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 80,00 113,90 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 111.636,79 56.180,96 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 188,78 8,60 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.514,78 4.910,87 
Αποτέλεσμα προ φόρων 106.310,79 51.278,69 
Φόροι εισοδήματος 86.481,24 61.640,40 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 19.829,55 -10.361,71 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΜΠΑ
Α.Δ.Τ.ΑΙ 572012 - 8/6/2010 Α.Δ.Τ. ΑΗ 012767 -  5/6/2008 Α.Δ.Τ. ΑΟ 045245/2019-ΑΡ. ΑΔ. 0054333 Α' ΤΑΞΗ

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΘΕΙΑΔΟΥ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 

ΑΦΜ: 090061862

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ " ΜΗΦΟ Α.Ε."
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2022

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

"ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ " 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2022-31/12/2022 

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4308/2014 

Ξενοφώντος 10 , Σύνταγμα, Αθήνα ΤΚ 10557  

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ (παρ. 3 άρθρου 29) 

1. Το Σωματείο λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

2. Το Σωματείο εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία 

των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. 

                        

Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29) 

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Το Σωματείο ακολουθεί 

τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά 

αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη 

οικονομική ζωή τους. 

2. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες 

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά 

ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την 

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους: 

 

 

3. Τα άυλα πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία 

αναγνωρίζονται 

αρχικά στο 

κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

 

α) Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον 

αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η 

απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα 

στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη 

ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισμός 10% 

(2) Μεταφορικά μέσα 12% 

(3) Εξοπλισμός Η/Υ 20% 

 

  
 

 

β) Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και 

μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

4. Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί 

τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες 

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

5. Κατά την διάθεση των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και 

τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

6. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά 

αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. 

7. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης. 

8. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα 

επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του 

δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

9. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας. 

10. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα 

ονομαστικά τους ποσά. 

11. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

12. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν:  

(α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους,  

(β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και  

(γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η 

εισροή τους στην οντότητα.  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα 

πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.  

Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της 

αρχής του δουλευμένου.  

13. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου. 

14. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη 

διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την 

σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της 

συγκριτικής περιόδου. 

15. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2022

 

Γ) ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Eνσώματα, (παρ. 8 άρθρου 29) 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των λογαριασμών 

των ενσωμάτων παγίων. 

 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου 

 

 

 

 
 

 

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) 

εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Σε εξασφάλιση της δανειακής σύμβασης με την Alpha Bank υπ. Αριθμόν 7167120 αλληλόχρεου λογαριασμού , για το 

τοκοχρεωλυτικό δάνειο με αριθμό 989001800347101, υφίσταται Α και Β προσημείωση συνολικού ποσού 

500.000,00€ επί του ακινήτου ιδιοκτησίας μας επί της οδού Ξενοφώντος 10, Αθήνα. 
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Αξία κτήσης

Κόστος κτήσης 01.01.2021 4.480.865,48 3.826.444,37 6.192,31 0,00 117.641,84 725,33 8.431.869,33

Προσθήκες 2021 (31.12.2021) 3.720,00 5.190,00 8.910,00

Μειώσεις 2021 (31.12.2021) 0,00

Κόστος κτήσης 31.12.2021 4.480.865,48 3.826.444,37 6.192,31 0,00 121.361,84 5.915,33 8.440.779,33

Προσθήκες 2022 (31.12.2022) 7.464,80 111,98 7.576,78

Μειώσεις 2022 (31.12.2022) 0,00

Κόστος κτήσης 31.12.2022 4.480.865,48 3.826.444,37 6.192,31 0,00 128.826,64 6.027,31 8.448.356,11

Αποσβέσεις 0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2021 0,00 3.406.315,72 4.510,80 0,00 110.490,32 725,32 3.522.042,16

Αποσβέσεις 2021 94.211,49 3.719,92 311,89 98.243,30

Μειώσεις αποσβεσμένων 2021 0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2021 0,00 3.500.527,21 4.510,80 0,00 114.210,24 1.037,21 3.620.285,46

Αποσβέσεις 2022 94.211,49 7.464,44 621,01 102.296,94

Μειώσεις αποσβεσμένων 2022 0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2022 0,00 3.594.738,70 4.510,80 0,00 121.674,68 1.658,22 3.722.582,40

Λογιστική αξία 31.12.2021 4.480.865,48 325.917,16 1.681,51 0,00 7.151,60 4.878,12 4.820.493,87

Λογιστική αξία 31.12.2022 4.480.865,48 231.705,67 1.681,51 0,00 7.151,96 4.369,09 4.725.773,71

   Επενδυτικά ακίνητα και λοιπός εξοπλισμός

3. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος προσωπικού του σωματείου κατά την περίοδο 2021 ανήλθε σε 5 απασχολούμενους. 

 

4.  Υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές και λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 
 
          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΤΑΜΙΑΣ                          ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
                                                                                                           Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ «ΜΗΦΟ Α.Ε.»        

 
 

     
 
 

 
ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΜΠΑ           ΣΟΦΙΑ ΘΕΙΑΔΟΥ                      ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Ι. ΝΑΝΗ 
Α.Δ.Τ.ΑΙ 572012 - 8/6/2010     Α.Δ.Τ. ΑΗ 012767 -  5/6/2008             Α.Δ.Τ. ΑΟ 045245/2019 
                                                                                                              ΑΡ. ΑΔ. 0054333 Α' ΤΑΞΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2022 2021
Ι.   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
    2. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων 
χρηματοδοτήσεων 58.618,72 72.973,11
    8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 115.289,38 113.739,58

173.908,10 186.712,69

ΙΙ.   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
    1. Προμηθευτές 7.005,17 3.601,06
    3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 39,00 187,31
    4. Προκαταβολές πελατών 1.030,67 2.190,27
    5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 131.758,51 163.455,53
    6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.779,07 4.388,73
    7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση 4.405,41 5.462,13
   11. Πιστωτές διάφοροι 36.326,49 31.142,82

185.344,32 210.427,85
        Σύνολο υποχρεώσεων         (ΓΙ+ΓΙΙ) 359.252,42 397.140,54
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2023

2022 2023

ΕΣΟΔΑ
Συνδρομές μελών 130.000,00€ 135.000,00€

Ακίνητη Περιουσία (Ενοίκια) 420.000,00€ 435.000,00€

Οδηγικό Πρατήριο 50.000,00€ 85.000,00€

Έσοδα Αγ. Ανδρέα 15.000,00€ 27.000,00€

Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής (Εκδηλώσεις) 20.000,00€ 23.000,00€

Τμ. Συνεργασίας 50.000,00€ 42.000,00€

Δωρεές Χορηγίες Επιχορηγήσεις 40.000,00€ 20.000,00€

Λαχειοφόρος 20.000,00€

Λοιπά 10.000,00€ 10.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 735.000,00€ 797.000,00€
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2023

2022 2023

ΕΞΟΔΑ
Β. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Μισθοδοσία και αμοιβές τρίτων 145.500,00€ 151.000,00€

Μισθοδοσία Υπαλλήλων 68.000,00€ 71.000,00€

Αμοιβές Τρίτων 35.000,00€ 35.000,00€

ΙΚΑ 32.000,00€ 34.000,00€

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών 7.000,00€ 8.000,00€

Φόροι τρίτων 3.500,00€ 3.000,00€

Λειτουργικά έξοδα 56.400,00€ 51.400,00€

ΔΕΗ 7.500,00€ 8.000,00€

Σταθερή κινητή τηλεφωνία 3.000,00€ 3.000,00€

ΕΥΔΑΠ 200,00€ 200,00€

ΕΛΤΑ Courier Μεταφορικά 2.000,00€ 1.000,00€

Φωτοτυπικά συντήρηση αναλώσιμα 2.500,00€ 2.500,00€

Υλικά καθαριότητας 1.000,00€ 1.000,00€

Γραφική ύλη-Είδη Γραφείου 7.500,00€ 3.000,00€

Αναλώσιμα 500,00€ 500,00€

Ασφάλιστρα κτιρίου 700,00€ 700,00€

Συντήρηση Κτιρίου 1.000,00€ 1.000,00€

Κοινόχρηστα 5.500,00€ 5.500,00€

Μηχανογράφηση 25.000,00€ 25.000,00€

2022 2023

ΕΞΟΔΑ
Β. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Φόροι 210.000,00€ 210.000,00€

Φόρος Εισοδήματος 140.000,00€ 140.000,00€

Φόρος Κεφαλαίου (ΕΝΦΙΑ) 70.000,00€ 70.000,00€

Φόροι διάφοροι προηγούμενων ετών 0,00€ 0,00€

Τράπεζες Δάνεια 14.500,00€ 20.000,00€

Δάνεια 10.000,00€ 10.000,00€

Τόκοι Δανείων 3.500,00€ 3.000,00€

Τραπεζικά έξοδα 1.000,00€ 7.000,00€

Υποχρεώσεις από Συνδρομές Μελών 8.500,00€ 7.000,00€

Κατασκευή ταυτοτήτων 2.500,00€ 1.000,00€

Ασφάλεια μελών 6.000,00€ 6.000,00€

Υποχρεώσεις 500,00€ 500,00€

Δημοτικά Τέλη 500,00€ 500,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 435.400,00€ 439.900,00€
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2022 2023

ΕΞΟΔΑ
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ
Οδηγικό Πρόγραμμα-Γενική Εφορεία 109.500,00€ 122.650,00€

Κλάδος Αστεριών 6.000,00€ 3.000,00€

Κλάδος Πουλιών 5.000,00€ 6.050,00€

Κλάδος Οδηγών 7.000,00€ 8.700,00€

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών 6.000,00€ 8.900,00€

Τμ. Ανάπτυξης-Γενική Έφορος 27.500,00€ 16.900,00€

Τμ. Εκπαιδεύσεων 4.000,00€ 3.650,00€

Τμ. Κατασκηνώσεων 1.600,00€ 5.650,00€

Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας 3.000,00€ 3.000,00€

Περιφερειακά Τμήματα 8.000,00€ 20.000,00€

Τμ. Συνεργασίας 40.000,00€ 30.000,00€

Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής 11.200,00€

Τμ. Ομάδων συν 3.000,00€

Επιτροπή Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ 1.200,00€

Διάφορα 1.400,00€ 1.400,00€

Διεθνείς Σχέσεις 9.600,00€ 17.600,00€

Συνδρομή στο Παγκόσμιο Γραφείο 2.600,00€ 2.600,00€

Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Περιοχή 2.000,00€ 2.000,00€

Συμμετοχή σε Συναντήσεις-Συνέδρια-Σεμινάρια, λοιπές δράσεις 5.000,00€ 13.000,00€

Τμ. Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 35.000,00€ 38.500,00€

Εκδηλώσεις/Δράσεις 35.000,00€ 22.500,00€

Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες 15.000,00€

Διάφορα 1.000,00€

Διοικητικό Συμβούλιο 2.000,00€ 4.400,00€

Έξοδα κίνησης 2.000,00€ 3.400,00€

Διάφορα 1.000,00€

2022 2023

ΕΞΟΔΑ
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ
Οδηγικά Κέντρα 47.500,00€ 79.350,00€

ΔΕΚΟ/Τηλεφωνία 5.000,00€ 15.000,00€

Έξοδα Κίνησης 4.500,00€ 7.000,00€

Έξοδα Συντήρησης 38.000,00€ 57.350,00€

Δικαστικά Συμβολαιογραφικά 8.500,00€ 13.000,00€

Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας 5.000,00€ 8.000,00€

Λοιπές Νομικές Υποθέσεις 3.000,00€ 4.000,00€

Συμβολαιογραφικά 500,00€ 1.000,00€

Γενική Συνέλευση 8.000,00€ 9.000,00€

Δαπάνες οργάνωσης Γενικής Συνέλευσης 8.000,00€ 9.000,00€

Άλλες Υποχρεώσεις ΣΕΟ 79.500,00€ 72.600,00€

Προμηθευτές Οδηγικού Πρατηρίου 68.000,00€ 70.000,00€

Διάφορα 500,00€ 1.000,00€

Γενική Γραμματεία 11.000,00€ 1.600,00€

Παρακρατήσεις Τοπικών κ.α. (Ανταποδοτικά+Λαχειοφόρος) 0,00€ 0,00€

Μείωση κεφαλαίου δανείου σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 0,00€ 0,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ 299.600,00€ 357.100,00€

ΕΣΟΔΑ 735.000,00€ 797.000,00€

ΕΞΟΔΑ 735.000,00€ 797.000,00€

Η Πρόεδρος

Μπέλμπα Σοφία

Η Ταμίας

Θειάδου Σοφία
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ
IV. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ-
ΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ “ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ”

Ελέγξαμε, τις ανωτέρω οικονομικές κατα-
στάσεις καθώς, και το σχετικό Προσάρτημα 
του Σ.Ε.Ο. της χρήσεως που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2022. Η ευθύνη της σύνταξης 
των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει 
την Διοίκηση και το Λογιστήριο. Η δική μας 
ευθύνη περιορίζεται στην διαμόρφωση και 
την διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών 
καταστάσεων, εδραιωμένης στον διενεργη-
θέντα έλεγχο. Ο έλεγχος μας διενεργήθηκε 
σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. 
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και 
την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά 
τρόπο που διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα 
ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλ-
λαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και 
παραλήψεις. Ο έλεγχός μας περιλαμβάνει την 
εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδει-
κτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά 
και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στις καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης, περιλαμ-
βάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών 
που ακολούθησε το λογιστήριο κατά την 
χρήση, των εκτιμήσεων της Διοίκησης και 
γενικότερα των δεδομένων στις οικονομικές 
καταστάσεις, καθώς και την συμφωνία του 
περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού 
συμβούλιου με τις οικονομικές καταστάσεις. 
Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε 
παρέχει επαρκή βάση για την διαμόρφωση 
της γνώμη μας. Από τον έλεγχό μας προέ-
κυψαν τα κατώτερα θέματα:

1. Η χρήση 2022 σε σχέση με τη χρήση 
2021 παρουσίασε αύξηση από όλες τις 
πηγές εσόδων. Από τις δράσεις και την 
διαχείριση του Πρατηρίου παρατηρήθηκε 
αύξηση 55% και από τα μισθώματα 68%.

2. Τα έξοδα στην χρήση του 2022 ανήλθαν 
στο ποσό των 428.367,00€ έναντι των 
395.429,25€ της χρήσεως του 2021. 
Παρόλα αυτά η αναλογία των εξόδων επί 
των εσόδων για τη χρήση του 2022 είναι 
46% έναντι του 69% που ήταν στο 2021.

3. Μετά τις τακτοποιήσεις των αποθε-
μάτων, όπως αναφέρεται στην παρά-
γραφο 6 της παρούσης, το λογιστικό 
αποτέλεσμα της χρήσης είναι κερδοφόρο 
ύψους 106.310,79€ έναντι των 51.278,69€ 
της χρήσης του 2021. Διαπιστώνεται μία 
αύξηση της κερδοφορίας μεταξύ των 
δύο χρήσεων κατά 107%. Ειδικότερα 
στην χρήση του 2022 ο συντελεστής του 
καθαρού κέρδους είναι 11% ενώ στο 2021 
ήταν 9%.

4. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Σωμα-
τείου διατηρούνται στα ίδια περίπου 
επίπεδα με την προηγούμενη χρήση. Η 
αναπόσβεστη αξία τους στο 2022 ανέρ-
χεται στο ποσό των 4.725.773,71€, ενώ 
στην χρήση του 2021 ήταν 4.820.493,87€. 
Να σημειωθεί ότι η τήρηση του Μητρώου 
Παγίων συνεχίστηκε και στην χρήση αυτή 
να είναι υποτυπώδης. Το θέμα αυτό έχει 
επισημανθεί στη διοίκηση αλλά, η διαδι-
κασία τακτοποίησης και ορθής αποτύ-
πωσης είναι πολύπλοκη, χρονοβόρα 
με αρκετά μεγάλο κόστος, οπότε έχει 
παραταθεί για τις επόμενες χρήσεις. 
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι ο πάγιος 
εξοπλισμός έχει αποκτηθεί πριν από πάρα 

πολλά χρόνια με διάφορους τρόπους 
(αγορές, δωρεές κ.α.) και είναι εγκατε-
στημένος σε Τόπους σε όλη την Ελλάδα. 
Ακόμη πιο δύσκολη είναι η περίπτωση 
των ακινήτων, τα οποία όχι μόνο βρίσκο-
νται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά 
πολλά εξ αυτών, είτε η χρήση τους είναι 
νομικά και φορολογικά περίπλοκη, είτε 
φέρουν νομικούς και πολεοδομικούς περι-
ορισμούς. Ως εκ τούτου η αποτύπωση του 
Μητρώου Παγίων, προϋποθέτει την εφαρ-
μογή ειδικών διαδικασιών όπως είναι η 
φυσική απογραφή, η εξαγωγή νομικών 
και τεχνικών γνωμοδοτήσεων, αναφορά 
στα φυσικά έγγραφα απόκτησης τους, 
και τέλος η αποτύπωση των λογιστικών 
τακτοποιήσεων.

5. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι, τα 
χρηματικά διαθέσιμα έχουν αυξηθεί σε 
σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το υπόλοιπο 
στις 31.12.2022 ήταν 594.815,30 ευρώ 
έναντι των 577.133,30 ευρώ που ήταν 
στις 31.12.2021. Επισημαίνεται ότι από το 
2022 έχουν οριστεί αυστηρότερες διαδι-
κασίες τήρησης και ελέγχου των ταμει-
ακών διαθεσίμων του κεντρικού και των 
τραπεζικών λογαριασμών. Συγκεκριμένα 
στις 31/12/2022 έχουν πραγματοποιηθεί 
συμφωνίες όλων των τραπεζικών λογα-
ριασμών μεταξύ των statements που έχουν 
χορηγηθεί από τις τράπεζες σε σχέση 
με τα λογιστικά βιβλία του Σωματείου 
και έχουν καταμετρηθεί και συμφωνηθεί 
τα μετρητά του κεντρικού. Όπως ενημε-
ρωθήκαμε από την Ταμία για το 2023 ο 
στόχος είναι να εφαρμοστεί αυστηρότερη 
διαδικασία παραλαβής των στοιχείων 
από τους τόπους έτσι ώστε να απεικονί-
ζονται τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης 
όσο και στο κλείσιμο της χρήσης (31/12) 

τα ορθά υπόλοιπα των λογαριασμών που 
τηρούνται στους Τόπους και κυρίως τα 
υπόλοιπα των ταμειακών διαθεσίμων. 
Είναι πολύ σημαντική η εφαρμογή τους όχι 
μόνο για την σωστή απεικόνιση των οικο-
νομικών καταστάσεων αλλά και για τη 
φορολογική συμμόρφωση του Σωματείου 
λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής των 
myData.

6. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2022, 
με στόχο τη μείωση του κόστους και την 
καλύτερη ποιότητα των προϊόντων που 
εμπορεύεται το Πρατήριο και αφού πραγ-
ματοποιήθηκε σχετική έρευνα, λήφθηκε 
η διοικητική απόφαση ορισμένα εκ των 
ειδών αυτών, να παράγονται από το Σωμα-
τείο με τη διαδικασία του facon. Αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα, να τηρούνται πλέον 
λογιστικά και φορολογικά δύο κλάδοι, 
της εμπορίας και της παραγωγής. Ως εκ 
τούτου στην Γενική Εκμετάλλευση απει-
κονίζονται και οι δύο αυτοί κλάδοι, και 
το απόθεμα αναλύεται πλέον σε εμπορεύ-
ματα, έτοιμα προϊόντα και πρώτες ύλες. 
Όπως είναι λογικό, για τον κλάδο της 
παραγωγής δεν απεικονίζονται συγκρι-
τικά στοιχεία. Όσον αφορά τον κλάδο 
της εμπορίας, το υπόλοιπο του τελικού 
αποθέματος ανέρχεται 76.402,62€ σε 
σχέση με τα 76.461,03€ που ήταν στις 
31/12/2021. Επισημαίνεται ότι, στην αξία 
των 76.402,62€ συμπεριλαμβάνεται απαξι-
ωμένο stock, το οποίο συνεχίζει να μην 
μπορεί να μεταπωληθεί και τις περισσό-
τερες φορές να διατίθεται υπό τη μορφή 
δώρων. Τονίζεται ότι κατά την χρήση 
του 2022 τακτοποιήθηκαν λογιστικά και 
επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα, 
απαξιωμένα εμπορεύματα αξίας 7.300€ 
περίπου. Η προσπάθεια του Διοικητικού 
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Συμβουλίου θα συνεχιστεί και στην χρήση 
του 2023 με την αξιολόγηση των αποθε-
μάτων ώστε ένα μέρος αυτών να απαξι-
ωθεί λογιστικά και ενδεχομένως ένα 
άλλο να καταστραφεί. Είναι σημαντικό, 
το γεγονός ότι το Σωματείο, από την 
01/01/2023 λειτουργεί πλέον με νέο ERP, 
μέσω του οποίου παρακολουθείται πλέον 
η αποθήκη και κυρίως η κοστολόγηση και 
η αποτίμηση των εμπορευσίμων υλικών 
ορθότερα.

7. Το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων 
στις 31/12/2022 ανέρχεται στο ποσό των 
35.040.64€. Σημειώνεται ότι, το υπόλοιπο 
αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με τη χρήση 
του 2021. Επίσης, τονίζεται ότι στις 
εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται 
ανοικτά υπόλοιπα πελατών εκ των οποίων 
ένα μέρος αυτών είναι ακινητοποιημένα 
τουλάχιστον τα τρία τελευταία έτη. Εντο-
πίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο, 
ορισμένα από τα υπόλοιπα αυτά να χαρα-
κτηριστούν επισφάλειες μέσα στην χρήση 
του 2023 αφού παρατηρείται σοβαρή 
αδυναμία είσπραξης τους.

8. Το υπόλοιπο των Λοιπών Απαιτήσεων 
στις 31/12/2022 ανέρχεται στο ποσό των 
111.762,37€ έναντι των 69.828,68€ της 
χρήσεως 2021. Στον λογαριασμό αυτόν 
συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις από 
το Ελληνικό δημόσιο (ήτοι προκαταβολή 
φόρου και χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α.) 
ύψους περίπου 51.500,00€, το απαιτητό 
υπόλοιπο από το λογαριασμό της πρώην 
υπαλλήλου του Οδηγικού Πρατηρίου 
περίπου 27.500,00€, από διεκδικούμενα 
ενοίκια περίπου 12.000,00€ και από 
Λοιπούς Χρεώστες περίπου 20.000,00€.

9. Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις στην 
χρήση του 2022 ανέρχονται εις το ποσό 
των 173.908,10€ έναντι των 186.712,69€ 
το έτος 2021. Στις υποχρεώσεις αυτές 
συμπεριλαμβάνονται το υπόλοιπο του 
Δανείου, το οποίο μειώθηκε μέσα στην 
χρήση κατά 14.354,39€, οι Ληφθείσες 
Εγγυήσεις Ενοικίων αξίας περίπου 
52.550,00€ καθώς και η διαφορά των 
62.750,00€ που έχει διαμορφωθεί από 
τους Δοσοληπτικούς Λογαριασμούς των 
Τόπων οι οποίοι τηρούνται λόγω της μη 
έγκαιρης απόδοσης των Απολογισμών 
τους. Απώτερος στόχος είναι το 2023 το 
πρόβλημα αυτό να αποκατασταθεί μετά 
την λειτουργία του νέου μηχανογραφικού 
συστήματος (ERP) και την υποχρεωτική 
εφαρμογή των myData

10. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρ-
χονται εις το ποσό των 185.344,32. ευρώ 
έναντι των 210.427,85 ευρώ της χρήσεως 
2021, δηλαδή μείωση υποχρεώσεων 
κατά 25.083,53 ευρώ η οποία προέρχεται 
κυρίως από μείωση των υποχρεώσεων 
του Σώματος έναντι Δημοσίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αθήνα 09/03/2023
Υπογραφές τακτικών ελεγκτών

• Κ. Βελέντζας Αθανάσιος 
του Νικολάου και Χριστίνας

 Εκάβης 48 δ. Ιλίου Αττικής Τ.Κ. 13122
 ΑΦΜ 039271282 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων
 Αρ. αδείας Α τάξης 111301 

(τακτικός ελεγκτής)

• Κ. Τζιρίτας Χαράλαμπος 
του Γεωργίου και Μαρίας

 Ελπίδος 14δ Ν. Ιωνίας Αττικής Τ.Κ.14231
 ΑΦΜ 037637111 Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας
 Αρ. Μητρ. ΟΕΕ 0027767
 Αρ. αδείας Α τάξης 0004869 

(τακτικός ελεγκτής)

• Κ. Ιακωβίδης Ευτύχιος
 (Αναπληρωματικός ελεγκτής)

• Κ. Νομικός Γεώργιος
 (αναπληρωματικός ελεγκτής)





ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 2103235794, 2103236548,
Fax:  2103235526
e-mail: seo@seo.gr , Web: www.seo.gr


	SEO_Apologismos_2022_Cover_Digital Print_Final Front Web
	SEO_Apologismos_2022_Soma_Digital Print_Final_web low
	SEO_Apologismos_2022_Cover_Digital Print_Final Back Web

