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Περιεχόμενα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ από 22/3/2015
Μετά τη Γενική Συνέλευση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στις 21 Μαρτίου 2015 και τις
Αρχαιρεσίες στις 22 Μαρτίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
Κοσμίδου Ελένη

Πρόεδρος

Castiella Καλλιγά Begona

Αντιπρόεδρος

Τρούσα Άντζελα

Γενική Γραμματέας

Μιχαηλίδου Λίλα

Ταμίας

Ζώτου Τόνια

Γενική Έφορος

Αγορογιάννη Κατερίνα

Έφορος Διεθνών Σχέσεων

Αθανασοπούλου Χρυσούλα Μέλος
Κατσούρη Καίτη

Μέλος

Κουκούλη Δώρα

Μέλος

Κούστα Ευτυχία

Μέλος

Τριανταφύλλου Κατερίνα

Μέλος

Φαγογένη Ελένη

Μέλος

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Επικεφαλής: Ζώτου Τόνια

Γενική Έφορος

Κούστα Ευτυχία

Μέλος Δ.Σ. – Αναπληρώτρια Γεν. Έφορος
Υπεύθυνη Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τριανταφύλλου Κατερίνα

Μέλος Δ.Σ.
Υπεύθυνη Τμ. Εκπαιδεύσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Επικεφαλής: Κοσμίδου Ελένη

Πρόεδρος

Castiella Καλλιγά Begona

Αντιπρόεδρος

Τρούσα Άντζελα

Γενική Γραμματέας

Αγορογιάννη Κατερίνα

Έφορος Διεθνών Σχέσεων

Κατσούρη Καίτη

Μέλος Δ.Σ.
Υπεύθυνη Τμ. Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων

Φαγογένη Ελένη

Μέλος Δ.Σ.
Υπεύθυνη Τμ. Συνεργασίας

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Επικεφαλής: Μιχαηλίδου Λίλα

Ταμίας

Αθανασοπούλου Χρυσούλα Μέλος Δ.Σ.
Υπεύθυνη Τμ. Ακίνητης Περιουσίας
Κουκούλη Δώρα

Μέλος Δ.Σ.
Υπεύθυνη Τμ. Υλικού
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προεδροσ Δ.Σ.

χουμε τη χαρά να συμμετέχουμε σε μια μεγάλη, αμιγώς εθελοντική οργάνωση με ιστορία στο να προσφέρει στα παιδιά τις ευκαιρίες που χρειάζονται
για να γίνουν ενεργοί πολίτες, φορείς δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου.
Ως Οδηγοί, έχουμε δώσει υπόσχεση να δρούμε με ειλικρίνεια και δικαιοσύνη, αναλογιζόμαστε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη, δεσμευόμαστε και
είμαστε συνεπείς. Η κοινωνία μας χρειάζεται και μπορεί να στηρίζεται σ’ εμάς!
Ως διοίκηση, έχουμε πλήρη επίγνωση πως το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι οι άνθρωποί
του, που αφιερώνουν ενέργεια, χρόνο, διάθεση, ατομικά και ομαδικά, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοπόρες δράσεις.
Με έγνοια για τους ανθρώπους μας και προσανατολισμένοι σε μία οργάνωση σύγχρονη, το
2015 δουλέψαμε σε επίπεδο ανάλυσης και σχεδιασμού. Εκτιμούμε πως με τη στρατηγική που
επιλέχθηκε η οργάνωση μπορεί να στηριχτεί και να αναπτυχθεί με ασφάλεια τα επόμενα τρία
χρόνια.
Ελένη Κοσμίδου
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
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γενικη
εφοροσ
Γενική Έφορος: Τόνια Ζώτου
Βοηθοί:
Μίρκα Γόντικα
Βανέσσα Λαρίσση

την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, είχαμε ανακοινώσει το σύνθημα μας για αυτά τα τρία χρόνια: Η Πράξη είναι Θέση. Είναι ένα σύνθημα που
πηγάζει έτσι κι αλλιώς από το αξιακό μας πλαίσιο, όμως θέλαμε και θέλουμε να υπενθυμίσουμε
στους εαυτούς μας και στην κοινωνία, γιατί υπάρχουμε και τι
προσπαθούμε να εμφυσήσουμε στα παιδιά της πατρίδας μας.
Οι συγκυρίες, η αλήθεια τόσων χιλιάδων ανθρώπων που βρέθηκαν στη χώρα μας προσπαθώντας να γλιτώσουν από την καταστροφή, έφεραν στο προσκήνιο τους Έλληνες Οδηγούς. Τα
Τοπικά μας Τμήματα στα νησιά του Αιγαίου, οι ομάδες της Αττικής στον Ελαιώνα, όλες οι Περιφέρειες ανά την Ελλάδα δούλεψαν και δουλεύουν αγόγγυστα, αμέτρητες ώρες προσφέροντας
όχι μόνο υπηρεσίες και υλικά, μα αυτό που έχει τη μεγαλύτερη
αξία από κάθε τι άλλο: Το σεβασμό στον άλλον. Παράγουμε
πολιτισμό. Είναι σπουδαίο το Έργο. Μπράβο σε όλους. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους!

σε όλη την Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου έζησαν τη
χαρά του Οδηγικού προγράμματος, βγήκαν στους δρόμους
και στη φύση, συνεργάστηκαν με άλλους Οδηγούς αλλά και
με φίλους. Έκαναν Οδηγισμό! Πιο μεγάλα παραδείγματα αυτής της χρονιάς, ο Κλάδος Αστεριών γύρισε όλη την Ελλάδα
με περιοδείες συναντώντας στελέχη, παιδιά και μέλη Τοπικών
Συμβουλίων, επικοινωνώντας τα θέματα του Κλάδου που αναπτύσσεται δυναμικά, ο Κλάδος Πουλιών έκανε το Συνέδριο των
Πουλιών μέσα στον κοινωνικό ιστό σε σχολείο των Πετραλώνων κυκλοφορώντας και αποδεικνύοντας πως οι δημοκρατικές
διαδικασίες μπορούν να γίνουν να κατανοηθούν κα να εφαρμοστούν άριστα από παιδιά τόσο μικρών ηλικιών. Εδώ είχαμε
και την αλλαγή Εφόρου και τον πρώτο άντρα Έφορο Κλάδου!
Ο Κλάδος Οδηγών δούλεψε πολύ για την τεκμηρίωση όλων
των παραμέτρων που συγκροτούν το παιδαγωγικό πρόγραμμα
του Κλάδου, παράγοντας όλα τα απαραίτητα βοηθήματα για τα
Στελέχη, ώστε να κινούνται όλοι σε κοινούς άξονες ανάπτυξης.
Η πανελλήνια συνάντηση του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών στην
Ο τομέας της Ανάπτυξης και αυτήν τη χρονιά, έδρασε, δημιούρ- Κυψέλη τον Απρίλιο, έφερε εκατοντάδες Μεγάλους Οδηγούς
γησε, επικοινώνησε, μοιράστηκε, εξελίχθηκε και δοκιμάστηκε! από όλη την Ελλάδα, στο κέντρο της Αθήνας, δούλεψαν μαζί
Έχετε τους απολογισμούς από όλα τα τμήματα κι έτσι θα έχετε με τους ανθρώπους της περιοχής στους δρόμους, στις γειτονιές,
τη χαρά να διαπιστώσετε πως προχωράει ο Οδηγισμός δυνατά κάνοντας πράξη την Κοινοτική Ανάπτυξη με τον πιο ξεκάθαρο
και ποιοτικά.
και αποδοτικό τρόπο.

Χριστίνα Μηλιώνη
Ελένη Παρθενοπούλου

Υπεύθυνη Επιτροπής Κατασκηνώσεων

Σύνδεσμος με τις Ειδικές Ομάδες:
Πόπη Γεωργιάδη
Εκπρόσωπος του ΣΕΟ
στο Συντονιστικό Όργανο
Πολιτικής Προστασίας:
Νανώ Παπαϊωάννου

Γραμματέας:
Βάλια Μποβιάτση

Ενδυναμώθηκαν πολύ οι Περιφέρειες της χώρας. Το νέο σύστημα Περιφερειακής Ανάπτυξης δουλεύει πολύ αποτελεσματικά.
Ανοίγουν νέα Τοπικά Τμήματα, γίνονται συναντήσεις στους τόπους, ενεργοποιούνται περισσότεροι άνθρωποι και ενισχύεται
η δημιουργική σχέση Τοπικών Τμημάτων και Κεντρικής Διοίκησης. Οι Έφοροι Περιφέρειας έχουν πολλή δουλειά και την
κάνουν πολύ καλά!

Η συνεργασία μεταξύ των Εφόρων Κλάδων υπήρξε και πάλι
υποδειγματική, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη γενική
εικόνα της βελτιωμένης Ανάπτυξης μας.

Οι ομάδες των Οδηγών με αναπηρία, αυξήθηκαν με μία καινούργια ομάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης ενώ οι υπόλοιπες
ομάδες συνεχίζουν το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα τους.
Το 2015 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά υπό την ευθύνη
Οι Κλάδοι μας, η ραχοκοκαλιά του Ελληνικού Οδηγισμού του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, Τεχνική Εκπαίδευση για τις ανάδημιούργησαν ένα 2015 γεμάτο από δυναμικά προγράμμα- γκες ΟμεΑ (Οδηγών με Αναπηρία). Συμμετείχαν 28 Στελέχη από
τα που ενίσχυσαν τον εσωτερικό Οδηγισμό αλλά έδειξαν και όλη την Ελλάδα, άλλη μια απόδειξη πως όχι μόνο δεν φοβόστο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο τη σημασία της ύπαρξής μας. μαστε τη διαφορετικότητα, αλλά μαθαίνουμε να τη σεβόμαστε!
Αστέρια, Πουλιά, Οδηγοί, Μεγάλοι Οδηγοί και Ναυτοδηγοί Η Εκπαίδευση αυτή θεσμοθετήθηκε και θα γίνεται κάθε χρόνο.
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Ο Απολογισμός
του Εργου
5

Κλάδος
Αστεριών
Έφορος: Τζοβάνα Λαρίσση
Βοηθοί:
Κατερίνα Βαρελά
Ελένη Δοκουτσίδη
Αντιγόνη Κανταρέλη
Ντίνα Καρυδάκη
Λώρα Μπιτσάκη
Γιάννης Νίνε
Τάκης Παρασκευόπουλος
Κωστής Ταράσης

25 χρόνια χαμόγελα
Ο Κλάδος Αστεριών με πολύ κέφι και ενθουσιασμό και αφορμή τα 25 χρόνια από την έναρξη του (1990-2015) όρισε τη διετία, ως μια εορταστική διετία ορόσημο και ξεκίνησε να υλοποιεί ένα πρόγραμμα πανελλήνιας εμβέλειας με δράσεις που
αφορούν τις 3 ομάδες στόχους του Κλάδου, δηλαδή, παιδιά
ηλικίας 5-7, ενήλικα μέλη που εντάσσονται στο δυναμικό του
Κλάδου με διαφορετικούς ρόλους, και γονείς των παιδιών (μελών) που προτίθεται να ασχοληθούν ενεργά με συγκεκριμένους ρόλους και πεδία δράσεων.

ρους στρατηγικές επιλογές του, για ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη τόσο των ανηλίκων όσο και των ενήλικων μελών του,
που θα οδηγήσει στην βιωσιμότητα της οργάνωσης άλλα και
στην ανάδειξη του ρόλου της στη κοινωνία.

Κάνοντας το μεγάλο ΜΠΑΜ
Για μια ακόμη χρόνια, στο πλαίσιο των Συναντήσεων ανά Περιφέρεια, προσπαθήσαμε και τελικά καταφέραμε να βρεθούμε δίπλα στα στελέχη, κατασκηνωτές και εκπαιδευτές του
Κλάδου, με σκοπό να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές, να
δουλέψουμε όλοι μαζί κομμάτια του προγράμματος και να
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται, λαμβάνοντας υπό- αλληλοϋποστηριχτούμε για την καλύτερη λειτουργία των Γαψη τις απαιτήσεις στη σύγχρονη εποχή, τις πλήρης αριθμητικά λαξιών.
ομάδες, τη δημιουργία ομάδων σε περιοχές που δεν υπάρχουν,
την αυτονομία στην στελέχωση, την οδηγική καθημερινότητα, Έτσι λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στα Ιωάννινα
τα σύγχρονα αναπτυξιακά προγράμματα για ανηλίκους και όπου ήρθε και η Ζάκυνθος, στη Πρέβεζα, στη Κέρκυρα, στο
ενηλίκους, την αλληλεπίδραση- επικοινωνία, την ανταλλαγή Βόλο όπου ήρθαν και από τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, τη Ν. Ιωκαλών πρακτικών κλπ που προέκυψαν και προκύπτουν από νία Μαγνησίας, στη Καβάλα όπου ήρθαν και από τη Θεσσατην έως σήμερα πορεία του Κλάδου, αλλά και το Στρατηγικό λονίκη, το Κιλκίς, τη Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη, τη
Σχεδιασμό του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και τις επιμέ- Ξάνθη και την Ορεστιάδα.
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Τέλος, το Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση Συνεργατών και Κατασκηνωτών, όπου 45 άτομα
από όλη την Ελλάδα κάναμε το μεγάλο «ΜΠΑΜ»
στο Μπενάκειο Νηπιαγωγείο στην Αττική. Μαζευτήκαμε και αναπτύξαμε
δραστηριότητες που θα
οδηγήσουν στην ποσοτική ανάπτυξη των
ανηλίκων μελών, στο
καθορισμό πεδίων ενασχόλησης / ενδιαφέροντος, για την εμπλοκή
των γονέων στις ομάδες
και στο σχεδιασμό των
κατασκηνωτικών δράσεων για το επόμενο
καλοκαίρι.

δου Αστεριών, στην Αγία Μαρίνα Αττικής στο κατασκηνωτικό χώρο του ΣΕΟ, από 1 έως 10 Αυγούστου
2015. Η τεχνική είχε στόχο οι αρχηγοί κατασκήνωσης του Κλάδου, να είναι και να αισθάνονται έτοιμοι να αναλάβουν την
ευθύνη οργάνωσης κατασκήνωσης. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν
8 υποψήφιοι κατασκηνωτές και 7 εκπαιδευτές
του Κλάδου δουλεύοντας με γνώμονα την
Προσωπική Ανάπτυξη
των Στελεχών του Κλάδου.

Βασικός στόχος του
Κλάδου είναι τόσο η
Κατασκηνώνοντας
Προσωπική Ανάπτυξη
Από τις βασικές επιδιτων μελών του, όσο
ώξεις του Κλάδου είναι
και η δημιουργία ποιόσο το δυνατό περισοτικών
προγραμμάσότερα Αστέρια και Στετων που απαντούν στα
λέχη να βιώνουν κάθε
χαρακτηριστικά και τις
χρόνο την μαγεία της
ανάγκες των παιδιών
Κατασκήνωσης. Για το
που οδηγούν σε Ενερλόγο αυτό σε συνεργαγούς Πολίτες μιας σύγσία με το Τμήμα Κατασκηνώσεων από νωρίς επικοι- χρονης κοινωνίας. Είμαστε σίγουροι ότι η συλλονωνήσαμε με όλους τους Γαλαξίες και Κατασκηνω- γική μας προσπάθεια θα φέρει θετικό αποτέλεσμα.
τές.
Με την υποστήριξη του Κλάδου και την δημιουργική δουλειά των Κατασκηνωτών πραγματοποιήθηκε
και το 3ο Πολύ-κατασκηνωτικό Πολύ-Χαρούμενο Ταξίδι στη Αγία Μαρίνα στα Κονάκια όπου 100
Αστέρια και 40 Στελέχη συνυπήρξαν και αλληλεπίδρασαν σε ένα μεικτό πρόγραμμα κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες των παιδιών.

«με μια σπιρουνιά»
Βασισμένοι στη προσπάθεια για περισσότερες και
ποιοτικότερες κατασκηνώσεις, πραγματοποιήσαμε
την Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση του Κλά-
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Κατασκηνώσεις
468 Αστέρια
255 Στελέχη
22 Χαρούμενα Ταξίδια

Κλάδος
Πουλιών
Έφορος: Δήμητρα

Χατζηδημητρίου

(έως 27/9/2015)

Κυριάκος Μούρτζης

(από 28/9/2015)

Βοηθοί :

Μαριάννα Κυρίου
Δανάη Μπίσυλλα
Άννα Παρασχούδη
Κυριάκος Μούρτζης (έως 27/9/2015)
Ιωάννα Τσαμπηρά (έως 27/9/2015)
Νεφέλη Θέμελη (εως 31/1/2015)
Ελένη Κοσμίδου (έως 31/3/2015)
Δήμητρα Χατζηδημητρίου
(από 28/9/2015)

Χριστιάννα Παπαηλία (από 28/9/2015)
Γιάννα Βασιλοπούλου (από 28/9/2015)
Ελένη Μπεβεράτου (από 28/9/2015)
Κωνσταντίνα Στυλιανέση
(από 28/9/2015)

Μαριάννα Ραψωματιώτη
(από 28/9/2015)

Ένα δέντρο Θέλω!
Ένα δέντρο με πουλιά μας έδωσε έμπνευση να θέλουμε να
δώσουμε ευκαιρία σε ακόμη περισσότερα παιδιά να ζήσουν
την ιδιαίτερη εμπειρία της κατασκήνωσης.
Θέλοντας λοιπόν:
» να συμμετέχουν ακόμη περισσότερα Πουλιά στις κατασκηνώσεις,
» το πρόγραμμα των κατασκηνώσεων να ανταποκρίνεται στα
χαρακτηριστικά ηλικίας των Πουλιών του 2015
» τα στελέχη μας να καλλιεργούν δημιουργικό τρόπο σκέψης
κατά τη διάρκεια προετοιμασίας ενός ΧΔ, καθώς και
» να έχουν βίωμα και εργαλεία και μέσα από αυτά να υποστηρίζουν τη γνώση
Αποφασίσαμε το δέντρο να μας δείξει το δρόμο!
Ανακαλύψαμε ότι δέντρο σημαίνει δημιουργώ, έχω χρώματα,
συναισθήματα, μεταμορφώνομαι, προσφέρω, δρω, συνδέομαι
και είμαι μέρος του περιβάλλοντός μου, φιλοξενώ στα κλαδιά μου, μεγαλώνω προς τα πάνω πατώντας γερά, δημιουργώ
καρπούς και μετακινούμαι μέσω αυτών.

08

Ένα δέντρο... στον αέρα!
Μια Συνάντηση Κατασκηνωτών τον Φλεβάρη μας έβγαλε στον
αέρα! Ήταν πλέον επίσημο, προετοιμασία, χωρισμός σμηνών,
προγραμματικές ιδέες, και χαμόγελα. Το έργο ξεκίνησε και όλοι
έφυγαν με βαλίτσα γεμάτη δουλειά.
Από πού κρατάει το δέντρο σου;
Εφόσον οι Κατασκηνωτές δούλευαν μαζί μας, επόμενος στόχος να δούμε μαζί όσο περισσότερα Στελέχη, να χαρούν, να
εμπνευστούν και να βιώσουν την χαρά της κατασκηνωτικής
ζωής. Έτσι τον Απρίλιο προγραμματίσαμε στα Κονάκια 4ήμερη
Κατασκηνωτική Συνάντηση Αρχηγείων Χαρούμενων Δασών.
Στελέχη και Κατασκηνωτές όλης της Ελλάδας βάλαμε στόχους
και δουλέψουμε για τα Χαρούμενα Δάση! Εκπρόσωποι από
σχεδόν όλα τα Χαρούμενα Δάση ήταν εκεί! Εργαστήρια διαφόρων ειδών από σκαπανική μέχρι θεατρικό παιχνίδι.
100 στελέχη γεμάτα εμπειρία, 25 ικανοποιημένοι ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες, κι εμείς ένας κλάδος περήφανος να ανυπομονεί για το επόμενο.

Ένα δέντρο μυστικά
Και ορίστε το καλοκαίρι έφτασε, δέντρα με μυστικά
απλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Δέντρα γεμάτα φαντασία, περιπέτεια και γνώσεις. Σε άλλο τόπο και χρόνο
αλλά με κοινή κεντρική ιδέα προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τη δυναμική των Σμηνών του εκάστοτε Χαρούμενου Δάσους.
700 Πουλιά είχαν την μοναδική ευκαιρία να ζήσουν
κοντά στη φύση και να ασχοληθούν βιωματικά με τις
έννοιες της δημοκρατίας, της ισότητας, της διαφορετικότητας, του σεβασμού προς το περιβάλλον και του
εθελοντισμού, μέσα από ένα δομημένο παιδαγωγικό
πρόγραμμα.
Παράλληλα αλληλεπίδρασαν με τουλάχιστον ένα ακόμη Χαρούμενο Δάσος και συμμετείχαν σε δραστηριότητες αυτοδιοίκησης. Περίεργες κουκουβάγιες ταξίδεψαν
σε όλες τις κατασκηνώσεις και μετέφεραν στα Πουλιά
μηνύματα κινητοποίησης για το επόμενο μεγάλο γεγονός. Όλα τα Πουλιά προετοίμασαν, παρουσίασαν και
επέλεξαν, διάλεξαν εκπροσώπους και πλέον οι καρποί
της δουλειάς τους θα έπαιρναν σάρκα και οστά.
3ο Συνέδριο Πουλιών: ‘Ένα δέντρο ΘΕΛΩ’,
Σεπτέμβριος 2015
Επιστέγασμα της δουλειάς που είχε γίνει το τελευταίο
8μηνο. Είχαμε πίστη ότι τα ίδια τα Πουλιά θα μας δείξουν το δρόμο και το έκαναν με ωριμότητα, υπευθυνότητα και πάθος. Δούλεψαν σε μικρότερες ομάδες,
αντάλλαξαν ιδέες, προβληματίστηκαν, διαφώνησαν,
υπερασπίστηκαν τη θέση τους. Μας έφεραν προτάσεις
για αλλαγή στην καθημερινότητα της κατασκήνωσης,
στον τρόπο έκφρασής τους όταν μιλάμε για τα σοβαρά θέματα, στα θέλω τους για το μύθο της κατασκήνωσης και τη βραδινή ψυχαγωγία, στην ανάγκη τους για
κοινωνική ζωή και προσωπική ανάπτυξη. Μας άφησαν
άφωνους! Είναι πραγματικά ο καθρέπτης μας. Όλη η
αλήθεια τους, όλα όσα θέλουν να αλλάξουν εκεί μπροστά μας στο κατακίτρινο Μουσείο Μπενάκη. 104 χέρια
έτοιμα να πάρουν θέση σε αυτή την αλλαγή. Κι εμείς,
στελέχη, συνεργάτες, κατασκηνωτές, εκπαιδευτές έτοιμοι όσο ποτέ να προσαρμοστούμε στα Θέλω τους, γιατί
άλλωστε αυτά τα θέλω αλλάζουν τον κόσμο!
Με γνώμονα τα θέλω των Πουλιών του 2015 αναθεωρήθηκε, σχεδιάστηκε, γράφτηκε και εκτυπώθηκε το
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Κατασκηνώσεις
74 Σμήνη
700 Πουλιά
250 Στελέχη
22 Χαρούμενα Δάση
3ο Συνέδριο
Πουλιών
66 Σμήνη
104 Πουλιά Εκπρόσωποι
120 Στελέχη
29 Θέλω
«Οι άνθρωποι που πιστεύουν στο κοινό όραμα είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός του κόσμου.»
Δήμητρα Χατζηδημητρίου
(Έφορος Κλάδου Πουλιών 2011-2015)
«Όταν κοιτάς τους ανθρώπους στα μάτια και χαμογελάει η καρδιά σου, ξέρεις πως μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο και να τον κάνεις να νιώθει, όχι
απλώς να παρατηρεί...»
Κυριάκος Μούρτζης
(Έφορος Κλάδου Πουλιών)

βιβλίο Βήματα στον Κόσμο. Βασικά κριτήρια της
νέα έκδοσης η χρηστικότητα και το σύγχρονο
περιεχόμενο. Ένα νέο βιβλίο σε εύχρηστο μέγεθος, με ανανεωμένη ύλη και με σημαντικές
αλλαγές στην πρόοδο. Το καινούριο βιβλίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Συνέδριο των
Πουλιών.

Κλάδος
Οδηγών
Έφορος: Λάμπρου Ρεβέκα
Βοηθοί:
Ινώ Ζυγούρη
Μαρίνα Αλεξοπούλου
Κική Μάκου
Γιώργος Αρβάλης
Δανιήλ Βεργιάδης
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
Κωνσταντίνος Καστόρας
Ματίνα Αγγελοπούλου
(έως Αύγουστο 2015)

Μανόλης Μίμηνας
(έως Αύγουστο 2015)

Βιβλιογραφίες
Οι περιοδείες, με κεντρική ιδέα «Φως Φανάρι» έγιναν:
Μετά από πολλούς μήνες δουλειάς, επανακυκλοφορήσαμε - ηλε- » στη Θεσσαλία σε δύο σημεία: σε Βόλο και Σκιάθο, με
την συμμετοχή επιπλέον των Στελεχών από Νέα Ιωνία και
κτρονικά αυτή την φορά - ανανεωμένο και εμπλουτισμένο το βοήΑγριά.
θημα Στελεχών του Κλάδου μας: «Οδηγός στην Ομάδα».
» στη Βόρεια Ελλάδα, επίσης σε δύο σημεία: Θεσσαλονίκη
και Ξάνθη με την συμμετοχή Στελεχών μας από το Κιλκίς,
Επιπλέον, δημιουργήσαμε δύο ακόμα βοηθήματα με τίτλο:
τις Σέρρες, την Μυτιλήνη, την Κομοτηνή και την Καβάλα.
«Οδηγός για Συγκεντρώσεις» που έχει παραδείγματα συγκεντρώΚαι στις δύο περιοδείες είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε
σεων για όλη την Α΄ τριμηνία
και «Οδηγός για Παιχνίδι» που περιέχει όλα όσα θέλει να μάθει καλύτερα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μοιραστούμε προβληματισμούς και να συζητήσουμε λύσεις.
το Στέλεχος για το παιχνίδι στην Ομάδα.
Αν δεν φυσήξει άνεμος κλαράκι δεν σαλεύει
Ακόμη, ετοιμάσαμε τρία εγχειρίδια με τεχνικές γνώσεις,
Η Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών έγινε, στο Adventure
το «μικρό εγχειρίδιο για κόμπους και συνδέσεις»,
Park στην Μαλακάσα και στο Δημοτικό Σχολείο Αυλώνα, από
το «μικρό εγχειρίδιο για κατασκευές»
και το «μικρό εγχειρίδιο για ανιχνευτικά - κρυπτογραφικά - τις 9 ως τις 11 Οκτωβρίου.
Με Κεντρική ιδέα «Αν δεν φυσήξει άνεμος κλαράκι δεν σαΜορς».
λεύει», 70 Στελέχη από όλη την Ελλάδα, ζήσαμε την περιπέτεια στα κλαδιά του πάρκου, βρεθήκαμε και πάλι από κοντά
Φως Φανάρι
Με στόχο να βρεθούμε πιο κοντά με τα Στελέχη μας, πραγματοποι- για να ακουστούν σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις και
ήσαμε δύο περιοδείες και μια Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών.
σχεδιάσαμε όλοι μαζί τη νέα χρονιά!
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«ΑποΔράσεις»
Η Φύση γύρω μου
Οι Ομάδες Εργασίας που προέκυψαν από τη Πανελ- Σχεδιάσαμε το Πρόγραμμα Χρονιάς 2015 με τίτλο
λήνια Συνάντηση Στελεχών, εργάστηκαν και ετοίμα- «Οι Οδηγοί παίρνουν τα βουνά… και όχι μόνο».
σαν τις Εκπαιδεύσεις Ενωμοταρχών, που έγιναν σε Στόχος του Προγράμματος ήταν οι Οδηγοί μας να
όλη την Ελλάδα με κεντρικό σύνθημα:
«ζήσουν την περιπέτεια», να έρθουν πιο κοντά στην
φύση και να «κάνουν την διαφορά» προσφέροντας
Αποδράσεις, με διπλή έννοια:
γύρω τους.
Απόδραση: απόδρασε από τα στενά όρια του Οι δραστηριότητες του προγράμματος, χωρισμένες
εαυτού σου / της Ενωμοτίας / της Ομάδας, από- σε 4 κατηγορίες:
δρασε από τα κατεστημένα και τα στερεότυπα, σκέ- 1. Διαμονή στη φύση
ψου έξω από το κουτί
2. Περιπλάνηση στο βουνό
Δράση: έξω στην κοινωνία, κάνε κάτι, άλλαξε ότι 3. Η φύση γύρω μου
δεν σου αρέσει.
4. Ο κόσμος της θάλασσας
Οι δραστηριότητες αυτές μπορούσαν να πραγματοΣυνολικά πραγματοποιήθηκαν 17 Εκπαιδεύσεις ποιηθούν από όλη την Ομάδα στην Συγκέντρωση,
Ενωμοταρχών, με συμμετοχή 233 Οδηγών από την Εκδρομή, την Κατασκήνωση ή/και από την Ενω120 Ενωμοτίες με την βοήθεια 129 Στελεχών μας.
μοτία ως Δραστηριότητα Ενωμοτίας.
Είχαμε την χαρά να βρεθούμε στις Εκπαιδεύσεις που
πραγματοποιήθηκαν στην Τρίπολη – με συμμετοχή
Ομάδων από το Ξυλόκαστρο και το Λουτράκι, στο
Νέο Ηράκλειο Αττικής – με συμμετοχή Ομάδων από
την Χαλκίδα και τους Θρακομακεδόνες, στα Τρίκαλα – με συμμετοχή Ομάδων από το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τα Φάρσαλα, τη Λαμία και την Καλαμπάκα
και να δούμε Στελέχη και Ενωμοτάρχες από κοντά.
Οδηγοί

1

2

Κατασκηνώσεις

431
110 Στελέχη
11 Κατασκηνώσεις

Τέλος, δημιουργήσαμε το νέο ηλεκτρονικό περιοδικό για τους Οδηγούς μας,
με τίτλο: e-parea.
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Κλάδος
Μεγάλων
Οδηγών
Έφορος: Ιωάννα Πλιάτσικα
Βοηθοί:
Γιαννατσή Σέμη
Ζουμπουλίδου Έλενα
(μέχρι 06/2015)

Παπαδούλης Γιώργος
Πηλαβάκη Αλεξάνδρα
(μέχρι 09/2015)

Σιδηροφάγη Βιβή
Τέγου Σοφία
(μέχρι 11/2015)

Τζουρντού Ισμήνη
Τσίγκρος Νίκος
Φραγκουδάκη Κέλλυ

Τι είναι αυτό που μας κάνει ξεχωριστούς;
Η Κοινοτική Ανάπτυξη!
»
Η Κοινοτική Ανάπτυξη είναι παιδαγωγικό πρόγραμμα του
Κλάδου Μεγάλων Οδηγών και στηρίζεται σε Δράσεις Κοινω- »
νικής Προσφοράς, οι οποίες γίνονται σε συνεργασία με την
»
εκάστοτε Κοινότητα και στοχεύουν στην ανάπτυξή της.
Κοινοτική Ανάπτυξη στην Πόλη μου;
310 Μεγάλοι Οδηγοί και Ναυτοδηγοί και Στελέχη συμμετείχαν στην Πανελλήνια Συνάντηση του Κλάδου «πλατεία και
πάμε», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κυψέλη της Αθήνας στις 17-19 Απριλίου. Η Συνάντηση αποτέλεσε σταθμό για
την επιτυχή εφαρμογή της Κοινοτικής Ανάπτυξης σε αστικό
περιβάλλον. Σε κλίμα πρωτοφανούς εξωστρέφειας, επιλέξαμε κάθε μία από τις Δράσεις που έγιναν, να σχεδιαστεί και
να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με καταξιωμένες -για το
κοινωνικό τους έργο- ΜΚΟ, ενώ παράλληλα αναπτύξαμε για
πρώτη φορά μία απίστευτα δημιουργική συνεργασία με το
Δήμο Αθηναίων. Οι δράσεις, στην ιδιόμορφη συνοικία της
Αθήνας, στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία και το έργο όλων
άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά μας στην περιοχή:
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»
»
»
»
»
»
»

Διοργάνωση Έκθεσης Φωτογραφίας για την Κυψέλη σε συνεργασία με πολιτιστικές Ομάδες της Κυψέλης
Διοργάνωση Κουζίνας Αλληλεγγύης με την κοινωνική κουζίνα «Ο άλλος άνθρωπος»
Σε συνεργασία με την Οργάνωση «Ένα Παιδί, ένας κόσμος»
δράση για την αξία της Εκπαίδευσης σε παιδιά μεταναστών
Εξωραϊσμός και ανακαίνιση πεζόδρομου της Κυψέλης σε
συνεργασία με μαθητές του σχολείου της περιοχής
Δημιουργία διαφημιστικού σποτ για το πρόγραμμα «Αόρατες Διαδρομές» της ΜΚΟ Διογένης
Σε συνεργασία με το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» συγγραφή
στηλών του περιοδικού για την Κυψέλη
Δράση για το πρόγραμμα φροντίδας ηλικιωμένων «Κόκκινο
Κουμπί»
Δημιουργία πάρκου σε μικρό αστικό χώρο σε συνεργασία
με την Ομάδα Urban Farmers of Athens
Διενέργεια Έρευνας για θέματα ισότητας και διαφορετικότητας
σε συνεργασία με τον ψυχοθεραπευτή κο Βαγγέλη Κοσμάτο
Πώληση τευχών του περιοδικού δρόμου «Σχεδία» κι εμψύχωση των πωλητών του

»

Δημιουργία τοιχογραφίας στο προαύλιο του
σχολείου που μας φιλοξένησε, σε απόλυτη συνεργασία με τους μαθητές του

Κοινοτική Ανάπτυξη
σε χωριά της Ελληνικής Υπαίθρου
Εξέλιξη με βάση την εμπειρία πολλών χρόνων
Η Συνάντηση ώθησε τις Ομάδες προς την Κατασκήνωση κι έτσι το καλοκαίρι του 2015 πραγματοποιήθηκαν:
7 Κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης σε 7 μικρά
χωριά και νησιά (Πολυθέα Μεσσηνίας, Πύλος Μεσσηνίας, Λειψοί, Γαλατάς Πόρου, Παλαιά Καβάλα, Πεντάγιοι Φωκίδας).
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δύναμη και την αντοχή
τους στους 7 Αρχηγούς: Γιώργο Παπαδούλη, Κέλλυ
Φραγκουδάκη, Στάθη Ντιούδη, Έλενα Ζουμπουλίδου,
Σοφία Θειάδου, Βάνα Καπαραλιώτου, Μαίρη Ελευθεριώτου. Ο Κλάδος ήταν πλάι στους κατασκηνωτές και
τα μέλη του συμμετείχαν ή επισκέφτηκαν τις περισσότερες. Η Τεχνική Κατασκηνωτική Εκπαίδευση στην
Πολυθέα Μεσσηνίας με Αρχηγό την Ολυμπία Τσαμασφύρα μας πλούτισε με 3 νέους Κατασκηνωτές.
Υπηρετείν πάντα και παντού
Η δύσκολη κοινωνική συνθήκη των προσφυγικών
ροών ενεργοποίησε τα
μέλη του Κλάδου. Πολλές
Ομάδες αφιέρωσαν ώρες
εθελοντικής εργασίας στον
Καταυλισμό Προσφύγων
στον Ελαιώνα Αττικής, ενώ
τα μηνύματα που έφταναν
από τη δράση των Πληρωμάτων στα νησιά του Αιγαίου σχημάτιζαν την εικόνα
ηρώων.
Η Ατομική Πρόοδος αλλάζει!
Συνάντηση Συνεργατών,
28-29 Νοεμβρίου στη Νέα Σμύρνη
Κοινά (Κλάδος και Συνεργάτες) δουλεύουμε για την
αλλαγή του συστήματος της Ατομικής Προόδου στον
Κλάδο ΜΟ. Η διαδικασία προς την Υπόσχεση δια-
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Κατασκηνώσεις
283 Μεγάλοι Οδηγοί
86 Στελέχη
7 Κατασ/σεις Κοινοτικής Ανάπτυξης
χωρίζεται και αυτονομείται: ο Μεγάλος Οδηγός μέσα
από 5 δραστηριότητες θα γνωρίζει τις αξίες και τις αρχές του Οδηγισμού, αλλά και την τριπλή δέσμευση,
που αναλαμβάνει με την Υπόσχεση που δίνει, απέναντι στον εαυτό του, την Ομάδα του και την Κοινωνία.
Η Ατομική Πρόοδος, από την άλλη πλευρά, εμπλουτίζεται κι εκσυγχρονίζεται με περισσότερες ενότητες
και επικαιροποιημένες δραστηριότητες. Και οι δύο διαδικασίες είναι στο στάδιο της προετοιμασίας και της
πιλοτικής εφαρμογής και από την επόμενη Οδηγική
Χρονιά θα εφαρμοστούν σε κάθε Ομάδα.
Όραμά μας, πίσω από κάθε σχεδιασμό, κίνηση και

προγραμματισμό, είναι κάθε Μεγάλος Οδηγός / Ναυτοδηγός, να βιώσει την εφηβική περίοδο της ζωής
του, έχοντας μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσει την
αξία της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Πιστεύουμε πως η αλλαγή θα επέλθει μέσα από την παιδαγωγική διάπλαση Ενεργών Πολιτών.

Οδηγισμός
& Αναπηρία

Σύνδεσμος με τις Ειδικές
Ομάδες: Πόπη Γεωργιάδη

Μια ακόμα δημιουργική χρονιά για τις Ειδικές Ομάδες με πολύ
Στελέχη από όλη την Ελλάδα όπου μέσα από συζητήσεις
κέφι και αίσθημα ευθύνης των Στελεχών για όσο το δυνατόν
και προβληματισμούς, έγινε προσπάθεια να δωθούν ουσιαποιοτικά παιδαγωγικά προγράμματα και νέες εμπειρίες στα παιστικότερες λύσεις σχετικά με τη διαχείρηση και υποστήριξη
διά και νέους με αναπηρία αλλά και με ουσιαστικότερη επικοιστην προσωπική ανάπτυξη παιδιών και νέων με αναπηρία
νωνία με Στελέχη όλων των Κλάδων για την επίλυση προβλημέσα στην Οδηγική ομάδα.
μάτων σε θέματα ενσωμάτωσης.
Το 2015 ήταν αναμφισβήτητα μια ξεχωριστή χρονιά για τις Ειδι- Εκπαίδευση στην Ενσωμάτωση ΑμΕΑ
κές Ομάδες αφού συμπληρώθηκαν 65 χρόνια λειτουργίας τους Στις 28 και 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του
και με βάση τις επιθυμίες και ανάγκες, εστίασαν τις προσπάθειες Τμήματος Εκπαιδεύσεων με τις Ειδικές Ομάδες, η 1η εκπαίδευση
τους στην προσωπική ανάπτυξη του κάθε μέλους τους.
με θέμα: «Εκπαίδευση στην Ενσωμάτωση ΑμΕΑ στον Οδηγισμό»
με Αρχηγό την Άντζυ Τερζάκη. Συμμετείχαν 28 Στελέχη απο όλη
την Ελλάδα και νέοι απο τη Θεοτόκο, τους Ορίζοντες, το ΣικιαρίΕπικοινωνώντας
» Την Κυριακή 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε μετά απο πολ- δειο και το Στουπάθειο, στις βιωματικές δραστηριότητες.
λά χρόνια συνάντηση γονέων από όλα τα ειδικά σχολεία
όπου λειτουργούν οδηγικές ομάδες με σκοπό την καλύτε- Μηχανή του Χρόνου
ρη γνωριμία με το οδηγικό πρόγραμμα και τα Στελέχη των Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε η κατασκήνωση στα Ηλια της
ομάδων, καθώς και την επίλυση προβλημάτων στα χρόνια Χαλκίδας, με Κεντρική Ιδέα «Μηχανή του Χρόνου» με συμμετοχή 36 νέων και 13 Στελεχών, όπου η γνώση και η δημιουργιπου πέρασαν.
» Καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς, υπήρξε επικοινωνία με κότητα έγιναν περιπέτεια και παιχνίδι.

14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
αναπτυξη
Ευτυχία Κούστα
Αναπληρώτρια Γενική Έφορος
Υπεύθυνη Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Κεντρικής Μακεδονίας

Αττικής - Βορείου Τομέα Αθηνών
Στερεάς Ελλάδας

Τα σύγχρονα παιδιά έχουν ανάγκη σήμερα από τον Οδηγισμό
Το όραμα
Είναι πεποίθησή μας, πως ο Οδηγισμός είναι απαραίτητος για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Μέσα από το
Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, μπορούμε να
δώσουμε στην ελληνική οικογένεια που σήμερα
πλήττεται από βαθιά οικονομική κρίση, ποιοτικές
διεξόδους για τα μέλη της.
Μέσα στην ανθρωπιστική κρίση, η ελληνική νεολαία έχει δικαίωμα στη συμμετοχή, στην ποιότητα, στη δράση, σε όλα όσα ο Οδηγισμός μπορεί να της προσφέρει.
«Είναι στο χέρι μας λοιπόν να κάνουμε τον
Οδηγισμό ελκυστικό και σύγχρονο στις δομές
του, ώστε να εντάξουμε περισσότερα παιδιά
στις Ομάδες μας.»

Νοτίου Τομέα Αττικής
Δυτικού Τομέα Αττικής
Βορειανατολικού Αιγαίου

Πελοποννήσου
Αττικής - Δυτικής Αττικής
Αττικής - Νήσων
Αττικής - Πειραιώς

1.

»»
»»
»»
2.

Η συνεχής υποστήριξη κάθε Τοπικού
Τμήματος σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων όπως προκύπτουν από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον ώστε:
να αναπτύσσεται στην πόλη του (περισσότερα παιδιά να ζουν τον Οδηγισμό)
να λειτουργεί ορθά (στηριγμένο στις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οργανισμό)
να είναι οικονομικά εξασφαλισμένο
Η δημιουργία νέων τμημάτων στην περιφέρεια και η υποστήριξή τους.

Ευτυχία Κούστα
Αναπληρώτρια Γενική Έφορος

Θεσσαλίας
Δυτικής Μακεδονίας

Ηπείρου
Ιονίων Νήσων
Δυτικής Ελλάδας

Στόχοι
της νέας δομής

Η ανάγκη για αλλαγή στη δομή
Το έργο μέχρι τώρα
Η προηγούμενη δομή του ΣΕΟ συναντούσε ση»» Διάγνωση της κατάστασης σε όλα τα Τοπικά
Τμήματα κυρίως πάνω σε θέματα διαχείριμαντικά προβλήματα όπως τον μεγάλο αριθμό
σης και ανάπτυξης
(18) Περιφερειακών Εφόρων σε αναντιστοιχία
Νοτίου Αιγαίου
με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της χώρας
»» Κοινός τρόπος επικοινωνίας και αλληλεπίΑττικής - Κεντρικού Τομέα Αθηνών καθώς και εσωστρέφεια, με αδυναμία να υποδρασης με τους τόπους
στηριχτούν κρίσεις ή μεγάλες αλλαγές. Χρεια»» Συνεχής υποστήριξη των Τοπικών Τμημάζόμασταν, λοιπόν, μια νέα δομή διοίκησης που
των σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης
να εστιάζει σε κάθε Τοπικό Τμήμα, ώστε να το
»» Σχεδιασμός του Τμήματος - εσωτερικός καστηρίξει να κάνει ανάπτυξη του Οδηγισμού στον
νονισμός λειτουργίας
τόπο του.
»» Προσπάθεια υλοποίησης του Σχεδίου ΔράΗ νέα διοικητική διάθρωση του ΣΕΟ ακολουθεί
σης για σταθεροποίηση του αριθμού των
τον Καλλικρατικό χωρισμό της χώρας (12 περιμελών μας και αύξηση τους μέσα από τη
φέρειες και η Αττική χωρίζεται με βάση τους τοδημιουργία νέων Ομάδων και Τοπικών Τμημείς της περιφέρειας της). Οι Έφοροι Περιφέρειας
μάτων
είναι 8 και αναλαμβάνουν περισσότερες της μιας
περιφέρειας ή τομέα Αττικής, ώστε το σχήμα να
Κρήτης
Αττικής - Ανατολικής Αττικής
είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό, απαντώντας Το αποτέλεσμα περιγράφεται ήδη θετικό μέσα
ταυτόχρονα στις καθημερινές και συνεχείς ανά- από τους απολογισμούς των Εφόρων Περιφέγκες της οργάνωσης.
ρειας που ακολουθούν.
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Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Κεντρική Μακεδονία

Έφορος: Μαρία Καρακεσίσογλου
Βοηθοί:
Τάντα Θεοδωρίδου
Τ.Τ. Δράμας

Κατερίνα Λοιζά
Τ.Τ. Καβάλας

Δήμητρα Παπακωσταντίνου
Τ.Τ. Κομοτηνής

Οδηγικές δράσεις
Τ.Τ. Κιλκίς: Συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Κέντρου Πληροφό» Επανίδρυση του Τ. Τ. Σιδηροκάστρου.
ρησης Νέων, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων, με
» 90% των νέων στελεχών συμμετέχουν στην νέα μορφή εκπ/σης. θέμα «Ρατσισμός και ξενοφοβία», και κεντρικό σύνθημα «ΟΛΟΙ
» 70% των Τοπικών Τμημάτων συμμετείχαν με όλους τους ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ – ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ» (κατασκευή πανό, ζωγραφική με το
κλάδους τους σε κατασκηνώσεις.
στόμα, κυκλικά κινητικά παιχνίδια)
» 60% των Σμηνών εκπροσωπήθηκαν στο 3ο Πανελλήνιο Εκδήλωση στήριξης για το Χαμόγελο του παιδιού.
συνέδριο Πουλιών.
Τ.Τ. Καβάλας: Ενεργή συμμετοχή στη διασυλλογική κίνηση υποΔράσεις προσφοράς και κοινωνικής συμμετοχής
στήριξης προσφύγων, συγκεντρώνοντας απαραίτητα είδη και διΕνεργή συμμετοχή σε πανελλήνιες δράσεις (LET’S DO IT GREECE) ανέμοντάς τα στους πρόσφυγες.
και δράσεις που διοργανώθηκαν ή συνδιοργανώθηκαν με τοπική Συμμετοχή ως εθελοντές στον αγώνα δρόμου Περιαστικού δάαυτοδιοίκηση ή τοπικούς συλλόγους.
σους Καβάλας, στο 2ο ΚΑΒΑΛΑ NIGHT CITYRUN και στο ΦεστιΤ.Τμήματα συμμετείχαν σε ανοικτές χριστουγεννιάτικες εκδηλώ- βάλ νερού.
σεις (Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη), και μπαζάρ (Δράμα).
Τ.Τ. Θεσ/νίκης: Δόθηκε προτεραιότητα στις ομάδες με στόχο να
Τ.Τ. Ξάνθης: Συμμετοχή στο Xanthi Old city trail, στον 2ο Δημο- αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών. Συνεργάστηκε με τοπικούς φορείς
κρίτειο Ημιμαραθώνιο και σε πανελλήνιο πρόγραμμα για παιδιά και το οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα βρήκε αποδέκτες και σε
με καρκίνο και αλωπεκία!
άλλα παιδιά της πόλης. Πρόσφεραν οδηγικό πρόγραμμα σε Δημοτικές Βιβλιοθήκες, σχολεία, και στήριξαν την οργάνωση «Ας
Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης: Συμμετοχή στο «Χωριό του Άι-Βασίλη», μην μείνουμε στα λόγια» συμμετέχοντας στη δράση τους «Κάνε
σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Ένα Παιδί να Γελάσει....στη Θεσσαλονίκη». Γιόρτασαν τον ερχομό
της Άνοιξης, με ένα ξεχωριστό τρόπο, με οδηγικό πρόγραμμα σε
Τ.Τ. Δράμας: Συμμετοχή στον τοπικό εορτασμό της Αγ. Βαρβάρας τη- συνεργασία με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος, τον Δήμο
ρώντας παραδοσιακά έθιμα και στο Διεθνή Υπερμαραθώνιο βουνού.
Πυλαίας Χορτιάτη, με χορωδίες και χορευτικά συγκροτήματα.
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Θεσσαλία
Δυτική Μακεδονία

Έφορος: Βασιλεία Καραϊσκου

Δυναμική παρουσία των Τοπικών Τμημάτων στους τόπους κρίση των προσφύγων στην Ελλάδα – δεν μένουμε απλά θεατές»
Το 2015 ήταν μια χρονιά δυναμικής παρουσίας των Τοπικών Τμημά- μάζεψε είδη πρώτης ανάγκης που παρέδωσε στο παράρτημα του
των και στις δύο Περιφέρειες με κοινωνική προσφορά και συμμετοχής. Ερυθρού Σταυρού στο Βόλο. Το Τ.Τ. Νέας Ιωνίας Βόλου πραγματοποίησε αξιόλογες δράσεις με στόχο την αναγνωσιμότητα του ΣΕΟ και
Τ.Τ. Φαρσάλων: Διοργάνωση εκδήλωσης με ψυχολόγο-Παιγνι- την αύξηση των μελών του.
οθεραπεύτρια για την ανατροφή των παιδιών και τη σημασία του Τ.Τ. Αγριάς: Έβαψαν και φύτεψαν λουλούδια στο Ηρώο της πόλης.
παιχνιδιού. Συνεργασία με «Ενεργούς Πολίτες» για δημιουργία και Τα Αστέρια οργάνωσαν δράση για τους πρόσφυγες όπου κατασκεύδιαμόρφωση βοτανικού κήπου. Συμμετοχή σε ενημερωτική ομιλία ασαν παιχνίδια.
για την Οστεοπόρωση και τη λήψη δειγμάτων μυελού των οστών. Το Τ.Τ. Σκιάθου διοργάνωσε ανοικτή εκδήλωση στο λιμάνι για την
Συμμετοχή στη δράση «το δάσος αλλιώς» και υπογραφή μνημονίου ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ, σε συνεργασία με την HELMEPA συμμετείχε στην εβδοσυνεργασίας με το Δήμο Φαρσάλων. Η Ομάδα Μεγάλων Οδηγών μάδα καθαριότητος - φροντίδας του Βιότοπου των Κουκουναριών,
πήρε το 1ο βραβείο στο πανελλήνιο παιχνίδι για την Ημέρα Σκέ- συμμετείχε στον εορτασμό ΚΑΤΣΩΝΙΑ 2015, διοργάνωσε εκδήλωψης, έκανε δράση στο Μορφωτικό Σύλλογο Αγ. Γεωργίου για την ση Stand up Comedy για ενήλικες. Μάζεψε καπάκια και παρέδωσε
ανάδειξη του λαογραφικού του μουσείου.
αναπηρικό αμαξίδιο στο Λιμεναρχείο Σκιάθου, διοργάνωσε παρουΤ.Τ. Καρδίτσας: Συμμετοχή στο Αθλητικό διήμερο X-terra στη Λίμνη σίαση βιβλίου του Χρήστου Δημόπουλου «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ». Τέλος,
Πλαστήρα και στην Πανελλήνια λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδο- με προσωπική εργασία όλων των ενηλίκων μελών του Τ. Τμήματος
τών «Φλόγα Αγάπης».
και βοήθεια καταστημάτων και επιχειρήσεων ανακαίνισε την Οδηγική
Τ.Τ. Καλαμπάκας: Συγκέντρωση χορηγιών για έλευση κινητού μα- του Εστία.
στογράφου στην Καλαμπάκα και καθαρισμός του τοπικού πάρκου.
Το Τ.Τ. Κοζάνης με θέμα «Άκου τι είπαν οι Οδηγοί», πραγματοποίηΤα Τ.Τ. Πινακατών και Τ.Τ. Αγριάς διοργάνωσαν Λούνα-Παρκ στην σε συνάντηση γονέων στον Κλάδο Πουλιών για γνωριμία με το ΣΕΟ
πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή παιδιών από τα γύρω χωριά για και το πρόγραμμά του, σε συνεργασία με το σύλλογο ΑΧΕΠΑ συγκέτη γνωριμία τους με τον Οδηγισμό.
ντρωσε τρόφιμα και φάρμακα για τους πρόσφυγες της Ειδομένης. Το
Τ.Τ. Λάρισας: Εορτασμός 70 χρόνων με εκδήλωση, έκθεση ιστορικού Τ.Τ. Φλώρινας πραγματοποίησε με φίλους του Οδηγισμού Αποκριάυλικού και συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΑ Λάρισας.
τικο χορό και Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ.
Τ.Τ. Τρικάλων: Συμμετοχή στο παγκόσμιο project «world wonder
day», δράση αλληλεγγύης με τη συμμετοχή 90 χωρών από όλο τον Όλα τα Τ. Τμήματα συμμετείχαν σε κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα, έλαβαν μέρος στην πανελλήνια δράση Let’s do it 2015, πήραν
κόσμο.
Το Τ.Τ. Βόλου με θέμα «ο Οδηγισμός είναι ένα παιχνίδι με νόημα! μέρος σε εκπαιδεύσεις και συναντήσεις των Κλάδων και τέλος συμμεΈλα να παίξεις μαζί μας» οργάνωσε παιχνίδι που απευθυνόταν σε τείχαν με μεγάλη επιτυχία στη δράση «Προσ...φέρε δώρα» για τους
εφήβους και ενήλικες για την γνωριμία τους με το ΣΕΟ. Στα πλαίσια πρόσφυγες που οργάνωσαν μαζί οι 2 Περιφέρεις.
του προγράμματος «Η Πράξη είναι Θέση» οργάνωσε τον εξωραϊσμό
του 13ου Δημοτικού Σχολείου. Τέλος, με σύνθημα «Η Ανθρωπιστική Ξεκίνησαν προσπάθειες επαναλειτουργίας του Τ.Τ. Γρεβενών.
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ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Έφορος: Τέτα Καραμπέκου
Βοηθοί:
Εβελίνα Νούσια
Τ.Τ. Ιωαννίνων

Μαρίνα Αλεξοπούλου
Τ.Τ. Πάτρας

Παραδοσιακά δυνατά Τ.Τ. συνεχίζουν τη δυναμική πορεία τους - Νέα τμήματα εντάσσονται στη μεγάλη παρέα
Είναι μια μεγάλη γεωγραφικά περιφέρεια, με παραδοσιακά δυνατά Τοπικά Τμήματα, όπως η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Πάτρα
και τα Γιάννενα αλλά και με μικρά όπως το νεοσύστατο Νυδρί,
το Μέτσοβο, οι Ευρωπούλοι Κέρκυρας και η Πρέβεζα.

»
»
»
»
»
»

Βιωματικά παιχνίδια για τους πρόσφυγες,
Συμμετοχή στην «Ώρα της γης»
Διοργάνωση παιχνιδιού μυστηρίου για ενήλικες δημότες
Έκθεση φωτογραφίας
Θεατρική παράσταση για παιδιά: Ο μικρός Πρίγκιπας
Συμμετοχή στελεχών σε Σεμινάριο της μονάδας Πρόληψης
του Δήμου Κερκυραίων

Δράσεις Προσφορά και κοινωνικής συμμετοχής στα Γιάννενα
» Εκδήλωση - διάλεξη για γονείς με παιδοψυχολόγο για «το
παιδικό άγχος»
» Συμμετοχή στο καρναβάλι του Κατσικά και διοργάνωση παι- Μέρα Προσφοράς: Πέντε σημεία προσφοράς , πέντε σημεία
χνιδιού κρυμμένου θησαυρού
Αγάπης, πέντε σημεία από τα παιδιά μας για τον συνάνθρωπο
» Οργάνωση δενδροφύτευσης σε συνεργασία με το Δασαρχείο στην Κέρκυρα
» Συνεργασία με «Κιβωτό του κόσμου», συγκέντρωση ειδών Αστέρια:
παιχνίδια δίχως σύνορα για τους πρόσφυγες.
πρώτης ανάγκης, απασχόληση παιδιών στο Δελβινάκι
Πουλιά:
επαναχρωματισμός διάβασης πεζών μπροστά
από κεντρικό σχολείο της πόλης
Αιμοδοσία και λήψη δειγμάτων για δότες του
Δράσεις Προσφορά και κοινωνικής συμμετοχής στη Ζάκυνθο Οδηγοί:
» Συμμετοχή στο Let/s do it
μυελού των οστών
» Μεγάλο Παιχνίδι Γονέων
Ναυτοδηγοί: προσφορά στο κοινωνικό συσσίτιο της πόλης
» Μ.Ο. μοίρασαν στολίδια και χαμόγελα τις γιορτές των Χρι- Τοπικό
στουγέννων, προσφορά στο Ειδικό Σχολείο της Ζακύνθου.
συμβούλιο: συλλογή τροφίμων
Δράσεις Προσφορά και κοινωνικής συμμετοχής στην Κέρκυρα
» Στήσιμο σκηνών στις κατασκηνώσεις του Δήμου για παιδιά
με αναπηρία
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Η πρόκληση της επόμενης μέρας
Επανασύσταση τμημάτων που έχουν διαλυθεί - Δημιουργία
νέων τμημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

ΑΤΤΙΚΗ - ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Έφορος: Μαρία Γιούτσου

Δράσεις παντού!!!!
το Κέντρο Διεθνούς Αλληλεγγύης και Συνεργασίας (ΚΕΔΑΣ).
Το 2015 ήταν μια δημιουργική χρονιά με δυναμική παρουσία των Τ.Τ. Ιστιαίας: Συμμετοχή σε τριήμερες εορταστικές χριστουγεννιάΤοπ. Τμημάτων και στις δύο Περιφέρειες μέσα από δράσεις αλλη- τικες εκδηλώσεις του τόπου. Διοργάνωση εργαστήριων με την
λεγγύης και προβολής του Οδηγισμού στην τοπική κοινωνία.
συμμετοχή συλλόγου γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου και κατοίκων της πόλης.
Τ.Τ. Αμαρουσίου: Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για το Χαμόγελο του παιδιού
Τ.Τ. Λαμίας: Συμμετοχή στην δράση «Let’s do it Greece” με καθαΔενδροφύτευση σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου.
ρισμό της πλατείας Δημαρχείου.
Τ.Τ. Κηφισιάς: Συμμετοχή με την ομάδα Οδηγών στην οργάνωση
της Ιματιοθήκης στον Ελαιώνα.
Τ.Τ. Αγίας Παρασκευής: Συμμετοχή στον Μαραθώνιο ΣΥΜΜΕ
ΤΡΕΧΩ για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.
Ενεργοποίηση παλαιών Μελών και Στελεχών.

Τ.Τ. Χαλκίδας: Συμμετοχή σε Εθελοντική Αιμοδοσία. Εργασίες
προσφοράς στο ειδικό σχολείο από την Ομάδα Οδηγών (κατασκευή και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και αντιολισθητικής
ταινίας στα σκαλοπάτια του σχολείου).

Τ.Τ. Άμφισσας: Συμμετοχή στην λαμπαδηφορία στους δρόμους
της πόλης. Διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με την ΕταιΤ.Τ. Χαλανδρίου: Συμμετοχή στη δράση καθαρισμού του θεά- ρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής υγείας Φωκίδας, για τον
τρου της Ρεματιάς.
εορτασμό της Ημέρας Οδηγισμού,

Τ.Τ. Χολαργού: Διοργάνωση εκδήλωσης σε πάρκο του Δήμου Ξεκίνησε προσπάθεια επαναλειτουργίας του Τ.Τ. Άσπρων Σπιμε παιχνίδια και συλλογή καινούργιων βιβλίων για παιδιά, σε συ- τιών Βοιωτίας.
νεργασία με την οργάνωση παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες
«Ας μην μείνουμε στα λόγια».
Τοπικά Τμήματα διοργάνωσαν δραστηριότητες με παιχνίδια και
δρώμενα στα σχολεία ή σε ανοικτούς χώρους (Τ.Τ. Φιλοθέης,
Τ.Τ. Ηρακλείου Αττικής: Εορτασμός 70 χρόνων με έκθεση στο Καλογρέζας, Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου, Χολαργού,
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου και διοργάνωση έκθεσης ιστορίας Ιστιαίας). Επίσης πρόσφεραν τρόφιμα στα τοπικά κοινωνικά πατου τοπικού Οδηγισμού. Συνέλεξε και μοίρασε τρόφιμα, είδη έν- ντοπωλεία (Τ.Τ. Χαλανδρίου, Αμαρουσίου, Ηρακλείου Αττικής,
δυσης και υπόδησης σε οικογένειες στον Ασπρόπυργο, περιοχή Χαλκίδας) ή πασχαλινές λαμπάδες και τρόφιμα σε ιδρύματα (Τ.Τ.
Νεόκτιστα.
Αμαρουσίου, Καλογρέζας, Χαλανδρίου, Παπάγου)
Με την δράση «ΚΑΠΑΚΙΑ» έδωσε την ευκαιρία στο Κέντρο Απο- Όλα τα Τ. Τμήματα συνέλεξαν είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόκατάστασης Σπαστικών «Χατζηπατέρειο», στην Μεταμόρφωση, σφυγες, οργάνωσαν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις – μπαζάρ και
να προμηθευτεί αναπηρικό αμαξίδιο για τις ανάγκες του.
συμμετείχαν σε εκδρομές με γονείς και φίλους καθώς και σε καταΕκδήλωση Ομάδας Οδηγών για τη συγκέντρωση χρήματων για σκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα.
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ - ΝΗΣΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ο στόχος μας... η πρόκληση μας

Καθώς οι τρεις Περιφέρειες συνορεύουν γεωγραφικά, ο στόχος
ήταν να γνωριστούμε και να προχωρήσουμε μαζί όλο για πιο
ψηλά ανεβάσματα! Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με τα Τοπικά
Τμήματα Λουτρακίου, Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Τρίπολης,
Μελιγαλά, Σπάρτης και Καλαμάτας συνέχισε την πορεία της για
την αύξηση μελών καθώς και την Εκπαίδευση Στελεχών και Μελών Τοπικών Συμβουλίων με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Στην συνέχεια ξεκίνησαν οι περιοδείες στις Περιφέρειες Δυτικής
Αττικής, Νήσων Αττικής και Πειραιά με τα Τοπικά Ελευσίνας,
Μεγάρων, Σαλαμίνας, Αίγινας και Πειραιά, οι οποίες είχαν
στόχο να αποτυπώσουν την εικόνα του κάθε Τοπικού και να ενδυναμώσουν τα μέλη όλων των Ομάδων και όλων των ηλικιών.
Έγιναν Εκπαιδεύσεις για τα Στελέχη και για τα μέλη των Συμβουλίων με μεγάλο αριθμό συμμετοχών και φτάσαμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!
Στην πορεία ανακαλύψαμε τις αδυναμίες των Τοπικών, κυρίως
σε θέματα διαχείρισης και με την συνεχή μας παρουσία εκεί, δώσαμε μια άλλη πνοή στην σωστή τους λειτουργία καθώς και
στην αύξηση των μελών τους.
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Έφορος: Γκάρυ Δέδε
Βοηθοί:
Άννα Πετρέα
Τ.Τ. Καλαμάτας

Στέλλα Δούρου
Τ.Τ. Ξυλοκάστρου

Στέλλα Σαμπάνη
Τ.Τ. Ελευσίνας

Βένη Μπεγνή
Τ.Τ. Σαλαμίνας

Νάντυ Γαλάτη
Μαρία Ζησιμάτου
Τ.Τ. Πειραιά

Κέλλυ Φραγκουδάκη
Τ.Τ. Τρίπολης

Φωτεινή Καραβά
Τ.Τ. Κορίνθου

Αθηνά Παπακωνσταντίνου
Τ.Τ. Ξυλοκάστρου

Βοήθησε πάρα πολύ ότι κάθε τόπος είχε τον δικό του Βοηθό
στην Περιφέρεια και έτσι δεν χανόταν χρόνος για να συζητηθεί
οτιδήποτε απασχολούσε την λειτουργία του Τοπικού και κατά
επέκταση να βρεθεί άμεσα η ορθή λύση!
Η σελίδα μας στο Facebook ενισχύθηκε, με αποτέλεσμα οτιδήποτε θέλαμε να ανακοινωθεί, ανέβαινε εγκαίρως και αμέσως το
μήνυμα περνούσε σε όλους!
Το ξεκίνημα ενός ακόμα τοπικού....
Όλη αυτή η προσπάθεια μέσω του Facebook και όχι μόνο, μας
έφερε την χαρά να ανοίξει και ένα άλλο Τοπικό στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου στην Μεθώνη Μεσσηνίας!
Λειτουργεί ήδη από τον Νοέμβριο 2015 και πηγαίνει πολύ καλά!
Προγραμματίζοντας σωστά τις δραστηριότητές των Ομάδων στις
Περιφέρειες, καταφέραμε και είχαμε συμμετοχή σε όλες τις Δράσεις
της Κεντρικής Διοίκησης. Πολλά Τοπικά πήραν μέρος στις δραστηριότητες στον Ελαιώνα στο πρόγραμμα για τους πρόσφυγες.
Μόλις πριν από λίγο καιρό κάναμε την ετήσια Συνάντηση μας
και σφραγίσαμε τη στιγμή όλοι μαζί δίνοντας ήδη ραντεβού
για το επόμενη συνάντησή μας!

ΑΤΤΙΚΗ - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Προσφορά και Κοινωνική Παρουσία
Η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίστηκε από έντονες καταστάσεις ανθρωπιστική κρίσης. Με δύναμη και θάρρος, όλα τα Τοπικά Τμήματα κατάφεραν να
διατηρήσουν τις δυνάμεις τους, να παρέχουν απρόσκοπτα το οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα και να είναι πρωτοπόρα σε δράσεις κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης.
Από το καλοκαίρι και μετά τη δραματική αύξηση των προσφυγικών ροών στα
νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Τοπικά μας Τμήματα συμμετέχουν ενεργά και
με ίδια μέσα στον καθημερινό αγώνα υποστήριξης των προσφύγων και των
υποδομών φιλοξενίας και φροντίδας. Συμπαραστάτες της πολιτείας και των
συντοπιτών τους, πρωτοστατούν στις προσπάθειες διαχείρισης της έκτακτης
αυτής κατάστασης και συγκεντρώνουν είδη ανάγκης, συμμετέχουν στη διανομή φαγητού και αναλαμβάνουν δράσεις όπως δημιουργική απασχόληση
παιδιών, καθαρισμός χώρων φιλοξενίας, οργάνωση αποθηκών κ.α. Ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των
ημερών μας, κάνοντας ουσιαστικά πράξη τον Οδηγισμό.
Τοπικά Τμήματα της Αττικής συμμετέχουν ενεργά στη συγκέντρωση τροφίμων
και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες, καθώς και στο πρόγραμμα
του ΣΕΟ στον καταυλισμό προσφύγων στον Ελαιώνα (Τ.Τ. Νέας Σμύρνης,
Γλυφάδας, Ανάκασας).
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
Δυναμική συμμετοχή στη δράση LET’S DO IT GREECE (Τ.Τ. Καρλοβάσσου
Σάμου, Σάμου –Βαθύ, Μυτιλήνης)
Τ.Τ. Καρλοβάσσου Σάμου: Οδηγοί και Μεγάλοι Οδηγοί μαζί με τους φίλους
τους, σε συνεργασία με τον Δήμο έζησαν την κατασκηνωτική εμπειρία με
θέμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ».
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Έφορος: Βανέσσα Λαρίσση

Τ.Τ. Σάμου (Βαθύ): Συμμετοχή με περίπτερο σε 4ήμερο Φεστιβάλ προώθησης του τουρισμού στο νησί
Τ.Τ. Μυτιλήνης: Εθελοντική εργασία σε διήμερη δράση στο Μουσείο Απολιθωμάτων Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι και
«Υιοθέτηση» δημόσιων χώρων για καθαρισμό και συντήρηση σε συνεργασία
με το ΣΕΠ.
Τ.Τ. Χίου, Βροντάδου Χίου και Λήμνου: Δυναμική συμμετοχή στα τοπικά
δρώμενα, έθιμα και τοπικές εκδηλώσεις.
Αττικής - Νοτίου Τομέα
Τ.Τ. Νέας Σμύρνης: Προσφορά στη στέγη προστασίας άπορων παιδιών Άγιος
Ανδρέας στη Νέα Σμύρνη.
Τ.Τ. Παλαιού Φαλήρου: Δράσεις αλληλεγγύης και ενημέρωσης με τοπικούς
φορείς και ανάπτυξη της δυναμικής των Ομάδων του.
Τ.Τ. Γλυφάδας: «Υιοθέτηση» χώρων πρασίνου για καθαρισμό και φροντίδα
σε συνεργασία με τον Δήμο και τοπικούς φορείς.
Αττικής - Δυτικού Τομέα
Τ.Τ. Ανάκασας: Οργάνωση ημέρας ευαισθητοποίησης για τον ρατσισμό και
τις φυλετικές διακρίσεις με τίτλο «ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ¨ΑΛΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»
από τους Μεγάλους Οδηγούς.
Τ.Τ. Λόφου Αξιωματικών: Δυναμικά προγράμματα για την ανάπτυξη των
ομάδων του και την ενίσχυση της τοπικής παρουσίας του.

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΤΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι βασικοί στόχοι ήταν η προβολή του έργου του Οδηγισμού
στους τόπους, η σταθεροποίηση και στη συνέχεια η αύξηση των
μελών μας κατά 10%, η οδηγική πρόοδος των Στελεχών και η
οικονομική αυτοδυναμία των Τοπικών τμημάτων.
Μεγάλη δωδεκανησιακή δράση βοήθειας στους πρόσφυγες
Τον Οκτώβριο τα Τοπικά Τμήματα Λέρου και Ρόδου ταξίδεψαν
στην Κω. 50 Στελέχη, μέλη Τοπικών Συμβουλίων και παιδιά από
όλους τους κλάδους πραγματοποίησαν με επιτυχία δράσεις
προσφοράς στους πρόσφυγες του νησιού.
Ασχολήθηκαν με:
1. Δημιουργική απασχόληση παιδιών.
2. Καθαριότητας της πόλης στα σημεία που φιλοξενούνται πρόσφυγες.
3. Διαλογή ρούχων.
4. Διανομή ρούχων πρώτης ανάγκης και τροφίμων σε οικογένειες προσφύγων.
Προσφορά στον Ελαιώνα
Τις δράσεις στον Ελαιώνα στήριξαν προσφέροντας την βοήθειά
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Έφορος: Άντζελα Χατζηδημητρίου
Βουλγαρίδου

Βοηθοί:
Χριστίνα Ατζιά
Τ.Τ. Ηλιούπολης

Σταματία Μαργαρίτη
Τ.Τ. Κω

Δανάη Παπασταματίου
Τ.Τ. Ρόδου

τους τα Τοπικά του Κεντρικού Τομέα Αττικής τόσο στην στελέχωση της ιματιοθήκης («φροντίδα που φοριέται») όσο και στην
απασχόληση των παιδιών («όπου παιδιά, παιχνίδι»).
Τα Τοπικά της Ηλιούπολης, Ζωγράφου και Ρόδου έλαβαν μέρος στο ‘ LET’S DO IT’ σε στενή συνεργασία με τους αντίστοιχους
Δήμους.
Άναπτυξη του οδηγισμού στους τόπους
Στελέχη του Νοτίου Αιγαίου έγιναν για πρώτη φορά συνεργάτες
των κλάδων Αστεριών, Πουλιών και Μεγάλων Οδηγών μεταφέροντας τις κατευθύνσεις της κεντρικής διοίκησης στα ακριτικά
νησιά.
Στόχος μας είναι να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία ώστε να εκπαιδευτούν τα Στελέχη για να υπάρξει επάρκεια εκπαιδευτών και
κατασκηνωτών και στις δύο Περιφέρειες.
Οικονομική αυτοδυναμία των τοπικών τμημάτων
Εκδηλώσεις για την οικονομική ενίσχυση οργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία από όλα τα Τοπικά Τμήματα με αποκορύφωμα τα
Χριστουγεννιάτικα Μπαζάρ.

ΚΡΗΤΗ
ΑΤΤΙΚΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Έφορος: Γιώργος Ζωχιός
Βοηθοί:

Μανώλης Τσοπάνογλου
Τ.Τ. Ηρακλείου

Ρέα Μανουσάκη
Τ.Τ. Χανίων

Βάσια Θηβαίου

Κέλλυ Σκουρλή

Τ.Τ. Κορωπίου

Τ.Τ. Βούλας

Πόλυ Λαζαρίδου

Νικολέτα Θάνου

Τ.Τ. Ραφήνας

Τ.Τ. Παιανίας

Κατερίνα Γολεμάτη

Χρύσα Αλειφέρη

Τ.Τ. Θρακομακεδόνων

Τ.Τ. Βούλας

Ευαγγελία Ορφανίδου

Στέλλα Φαρσαράκη

Τ.Τ. Κερατέας

Τ.Τ. Ρεθύμνου

Μπορώ! Μπορείς;

Η Κεντρική Ιδέα που έγινε στόχος.

φορά το Μαθητικό Φεστιβάλ Ραφήνας και συμμετείχε στον
Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Η καταγραφή της πραγματικότητας
Με σύντομες περιοδείες και συναντήσεις καταγράψαμε προβλήματα, πραγματικά στοιχεία της δύναμής μας, εκπαιδευτικές ανάγκες, ενημερωθήκαμε σε θέματα διαχείρισης, επικοινωνίας και
τεχνολογίας και θέσαμε στόχους.
60 Στελέχη ξεκίνησαν και 6 Στελέχη ολοκλήρωσαν τη Γεν. Εκπαίδευση. 40 Μέλη Τ.Σ. συμμετείχαν στην Εκπαίδευση Εφόρων
& Μελών στην Σητεία.
Το 92% των Ομάδων συμμετείχε σε κατασκηνώσεις. Οργανώθηκαν Περιφερειακές Κατασκηνώσεις Οδηγών και Πουλιών
στην Κρήτη υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης «(ΠΤΑΚ)».
Στις Συναντήσεις Στελεχών συμμετείχαν 100 Στελέχη, Συνεργάτες, Εκπαιδευτές, Κατασκηνωτές.

Η ανάγκη Ανάπτυξης
Ολοκληρώνεται το πλάνο επίλυσης θεμάτων διαχείρισης και
ακίνητης περιουσίας. Ο Οδηγισμός αναβίωσε στο Ρέθυμνο και
μετά από 32 χρόνια τα τότε Πουλιά αναβίωσαν το Τ.Τ. Νεάπολης Λασιθίου. Συνεχίζουμε επαφές με Δήμους, Φορείς, Ιδιώτες
με στόχο την δημιουργία νέων Τμημάτων.
Η προσπάθεια ορθής εφαρμογής του Οργανισμού του ΣΕΟ είχε
ως αποτέλεσμα προσωρινή λειτουργία του Τ.Τ. Πόρτο Ράφτη,
αναστολή λειτουργίας του Τ.Τ. Νέας Μάκρης, εφαρμογή πλάνου διάσωσης του Τ.Τ. Αχαρνών αλλά και ανασύσταση του Τ.Τ.
Ιεράπετρας.
Το τέλος του 2015 μας βρήκε με αύξηση δύναμης περίπου
10% (33% στην Κρήτη).

Η προσφορά σε πρώτο πλάνο
Με σύνθημα «Μια αγκαλιά για τους πρόσφυγες» οργανωθήκαν δράσεις από τα Τ. Τμήματα και συγκεντρώθηκαν 700 κούτες
με τρόφιμα. Τα περισσότερα Τ. Τμήματα συμμετείχαν στο Let’s
do it Greece, ενώ το Τ.Τ. Ραφήνας διοργάνωσε για ακόμα μια

Το μέλλον ψηλά
Με σύνθημα «Μπορώ! Μπορείς;» στοχεύουμε σε 15% αύξηση
μελών, τη δημιουργία 2 νέων Τμημάτων, την κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών στο 95%, την δημιουργία εργαλείων
ανάπτυξης και υποστήριξης της Τοπικής Διοίκησης.
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ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΛΛΟΙ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΙΔΙΑ

2013
2014
2015

24

τμημα
εκπαιδευσεων
Νέο εκπαιδευτικό σχήμα - Εκπαίδευση Ενηλίκων
Πρόεδρος: Άντζελα Τρούσα
(έως 20/3/2015)

Εκλεγμένα Μέλη:
Λένα Λεβίδη
Βάλια Στεργιώτη
Ελένη Φαγογένη

Μέλη:
Λίλα Κουμάντου
Λίλα Μιχαηλίδου
Ηρώ Μέλλιου
Ελένη Παρθενοπούλου

Υπεύθυνη: Κατερίνα

Τριανταφύλλου
(από 21/3/2015)

Εκλεγμένα Μέλη:
Ζαχαριάδου Μαρία
Μητσόγλου Μαρίνα
Οικονομίδου Ελίζα
Πουλημένου Αμαλία

Μέλη:
Κουμάντου Λίλα
Κώττη Σόφη
Λαζαρίδου Πόλυ
Παπαδοπούλου Έρη

Από 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου
2015 πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο Εκπαιδευτών στη Γερμανική Σχολή Αθηνών.
Οι στοχευμένες προτάσεις των Συνέδρων
οδήγησαν στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα το
οποίο εφαρμόζεται σήμερα. Ολοκληρώθηκε
έτσι η δουλειά τεσσάρων ετών που είχε ως
στόχο τη μελέτη και τον επαναπροσδιορισμό
της εκπαίδευσης των ενηλίκων μελών του
ΣΕΟ σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης
ενηλίκων. Επιδίωξη είναι η στήριξη των μελών μας, για να ασκούν αποτελεσματικά το
ρόλο τους, να συνειδητοποιούν το στόχο της
κάθε διαδικασίας αλλά και να μεταλαμπαδεύουν το νόημα του Οδηγισμού σε όποιο
πεδίο δραστηριοποιούνται.
Έμπνευση αποτέλεσαν οι ομιλίες που έδωσαν ο κ. Θοδωρής Τσεκούρας και ο κ. Δημήτρης Τσούτσος με θέμα «Η Εκπαίδευση
Ενηλίκων Σήμερα» και κύριο άξονα την θέση
ότι η Εκπαίδευση είναι Αλλαγή.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α΄Φάση | Βασική

Β΄Φάση | Ηγεσία

Ηγεσία & Κοινωνία

Ηγεσία & Φύση

Νέοι Ορίζοντες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 47 σύνεδροι και
4 παρατηρητές
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Α΄ Φάση - Βασική Εκπαίδευση
4 Εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη Βασική τους Εκπαίδευση (Α΄Φάση) και
Κατά το 2015-16 το Τμήμα Εκπαιδεύσεων εργάστηκε εντατικά για την υλοποίηση των είναι έτοιμοι για να περάσουν στην Εκπαίδευση Ηγεσίας (Β΄Φάση).
ενεργειών του Σχεδίου Δράσης 2015-2017. Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την » Για πρώτη φορά και μετά από σχετική πρόταση του Συνεδρίου Εκπαιδευτών πραγμακαλύτερη εφαρμογή του νέου Εκπαιδευτικού Σχήματος και την πρόοδο των εκπαιδευτοποιήθηκε εκπαίδευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην εκπαίδευση δόομένων. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε και συνάντηση των Συντονιστών της Α΄θηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη τεχνικών για τη Διαμόρφωση του Στρατηγικού
Φάσης Εκπαίδευσης αλλά και κοινή συνάντηση Συντονιστών, Εφόρων Περιφέρειας και
Σχεδιασμού του ΣΕΟ για την τριετία 2015-2018. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν τα μέλη
Τμήματος Εκπαιδεύσεων το Σεπτέμβριο 2015 στην Αθήνα. Στις 2 Πιλοτικές Εκπαιδεύσεις
του ΔΣ και οι Έφοροι των Κλάδων.
που λειτούργησαν από το 2014 προστέθηκαν από τον Μάρτιο του 2015 ακόμα 6 και από » Το Νοέμβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
τον Δεκέμβριο 2015 ακόμα 1.
στο νέο Εκπαιδευτικό Σχήμα, στην οποία συμμετείχαν 15 Εκπαιδευτές.
» Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές με βάση τις ανάγκες που προέκυψαν κατά
Αρχηγοί - Συντονιστές των Βασικών Εκπαιδεύσεων είναι οι:
την εφαρμογή του νέου Εκπαιδευτικού Σχήματος: ανανέωση εκπαιδευτικών Εγχειριδίων Στελεχών και Εκπαιδευτών, ηλεκτρονική αξιολόγηση για όλους τους εμπλεκόΔημήτρης Γκούβας, Μαρία Ζαχαριάδου, Βασιλεία Καραΐσκου, Δώρα Κουκούλη, Ρίτσα
μενους, προσαρμογή προόδου των Εκπαιδευτών και προόδου των εκπαιδευόμενων
Μπούκη, Ελίζα Οικονομίδου, Ελένη Παρθενοπούλου, Λίτσα Πολυχρονιάδου, Κατερίνα
Στελεχών στο νέο Εκπαιδευτικό Σχήμα.
Τριανταφύλλου.
» Σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο 2016 Πιλοτική Εκπαίδευση σε μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης (social media) και διαχείρισης του Οδηγικού Ιστότοπου.
Σήμερα συμμετέχουν σε αυτές 191 Εκπαιδευόμενοι και εμπλέκονται 71 από τους 121 » Δημιουργήθηκε ενιαίο και επικαιροποιημένο Μητρώο Προόδου εκπαιδευομένων και
Εκπαιδευτές με εντολή. Για να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Εκπαιδευομένων
εκπαιδευμένων Στελεχών.
των 9 Βασικών Εκπαδεύσεων προχωρήσαμε στην αξιοποίηση προταθέντων από τους » Βρίσκεται στο στάδιο της τελικής μελέτης ένας μεγάλος αριθμός αποφάσεων του ΣυνεΚλάδους έμπειρων Στελεχών.
δρίου Εκπαιδευτών 2015.
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Αναλυτικά το 2015 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω Εκπαιδεύσεις:
ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

ΕΚΠΑΙ/ΕΝΟΙ

Αθήνα

28

Ξυλόκαστρο

10

Κονάκια

22

Εκπαίδευση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα

15

Εκπαίδευση Εφόρων και Μελών Περιφέρειας Κρήτης

Κρήτη

33

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στο Νέο Εκπαιδευτικό Σχήμα

Αθήνα

15

4ο Στάδιο Γενικής Εκπαίδευσης «Ηγεσία»

Αθήνα

45

Παρνασσός

4

Μεσσηνία

3

Κονάκια

9

Εκπαίδευση στην Ενσωμάτωση ΑΜΕΑ
Εκπαίδευση Εφόρων και Μελών
3ο Στάδιο Γενικής Εκπαίδευσης «Φύση»

Υπ
«Έφη Ποιπτιρνοφία
οπούλου»

Το Τμήμα
για το ακα
δημαϊκό έτ
κήρυξε τη
ος 2015-201
ν Υποτροφ
6 προία
μνήμη τη
ς Έφης Π «Έφη Πιπινοπούλο
υ» στη
ιπινοπούλ
δρου του,
ου, πρώη
με σημαντ
ν Προέικότατο έρ
της θητεία
γο κατά τη
ς της, αδιά
διάρκεια
λειπτη στή
δευτές και
ριξη στου
προσφορά
ς Εκπαιστο Σ.Ε.Ο.

Τεχνικές Κατασκηνωτικές Εκπαιδεύσεις
Κλάδου Πουλιών & Οδηγών
Κλάδου Μ.Ο.
Κλάδου Αστεριών

Αρχηγοί των παραπάνω Εκπαιδεύσεων που ανέλαβαν και έφεραν εις πέρας
το σπουδαίο αυτό έργο θέτοντας ο καθένας τη δική του προσωπική σφραγίδα
ήταν οι Εκπαιδευτές μας:
Μαρίνα Αλεξοπούλου, Γκάρυ Δέδε, Νανά Ζυγούρα, Τζοβάνα Λαρίσση, Λένα
Λεβίδη, Λίλα Μιχαηλίδου, Ρίτσα Μπούκη, Άντζυ Τερζάκη, Ολυμπία Τσαμασφύρα.
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ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

Συμμετοχή Μελών μας σε
Ομάδες της Ευρωπαϊκής Περιοχής,
WAGGGS Europe Region:
Έρη Παπαδοπούλου,
Εκλεγμένο Μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Γιώργος Αρβάλης,
Mέλος της Ομάδας Εργασίας για εκπαιδεύσεις και δράσεις.
Χριστιάννα Παπαηλία ,
Μέλος της Ομάδας Εργασίας Εξωτερικών Εκπροσώπων.
WLDP facilitators
(Εκπαιδεύτριες Διεθνούς Προγράμματος Ηγεσίας, WLDP):
Κατερίνα Αγορογιάννη
Νεφελη Θεμελή
Σόφη Κώττη
Έρη Παπαδοπούλου

Συμμετοχή Μελών μας στο
Olave Baden Powel Society (OBPS):
Αιμιλία Γερουλάνου
Αλεξάνδρα Καλογερά
Λένα Λεβίδη
Επίτιμα Μέλη της WAGGGS:
Δώρα Γεωργιοπούλου
Αλεξάνδρα Καλογερά
Μαρία Κωνσταντινίδη		
Σόφη Κώττη
Λένα Λεβίδη
Κατερίνα Μπάσμπα
Μανίνα Χατζηκωνσταντίνου

Γέφυρα με τον Παγκόσμιο Οδηγισμό

Έφορος: Κατερίνα Αγορογιάννη
Μέλη:
Mαρία Γκελερή
Νεφέλη Θεμελή
Έρη Παπαδοπούλου
Σταυρούλα Παπαδοπούλου
Χριστιάνα Παπαηλία
Τόνια Πάτα

Στόχος μας είναι να προάγουμε τη Διεθνή διάσταση του Οδηγισμού στην Ελλάδα και να προβάλουμε τον Ελληνικό Οδηγισμό
στο εξωτερικό.
Δουλεύουμε με το Τμήμα Ανάπτυξης ώστε τα προγράμματα της
WAGGGS να φτάνουν σε όλες τις ομάδες και τα μέλη μας να
έχουν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με Οδηγούς από όλο τον κόσμο.

ρώσει το Παγκόσμιο Ταμείο για τα έτη 2011-2014 και έχει πετύχει
100% επιχορήγηση για τα έτη 2015-2017. Αντίστοιχα είμαστε συνεπείς στις πληρωμές μας προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο και σε ένα
χρόνο θα έχουμε αποπληρώσει τα έτη 2011-2014.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Στελέχη, Εκπαιδευτές και Έφοροι
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μία Ημερίδα σχετικά
με τα προγράμματα της WAGGGS, το στρατηγικό σχεδιασμό της
Ευρωπαϊκής Περιοχής για την τριετία και να συμμετέχουν σε ένα
Η Ευρώπη στην Ελλάδα:
διαδραστικό εργαστήρι, το FlexiVol, για τη διατήρηση και προσέλκυση ενήλικων εθελοντών.
Επίσκεψη εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Η επίσκεψη ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε το ποιWAGGGS
οτικό έργο που γίνεται στις Ομάδες μας, το υψηλό επίπεδο εκΤρία χρόνια συνεχούς επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Περιοχή, παίδευσης των στελεχών μας και την ισχυρή αφοσίωση και δέμε στόχο τη διευθέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων του σμευση όλων των ενηλίκων εθελοντών στις αξίες του Οδηγισμού
ΣΕΟ προς το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Ταμείο, επισφραγί- κάτω από κλιμακούμενα δύσκολες συνθήκες.
στηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Το μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Sharon O’Neill Libreri από τη Μάλτα καθώς και ο Rob Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της WAGGGS στην
Valkenburg, εθελοντής οικονομικός σύμβουλος της Επιτροπής Αθήνα
από την Ολλανδία, μας επισκέφτηκαν στις 11-12 Ιουλίου. Η στε- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεδριάζει 2 φορές το χρόνο και επέλενή συνεργασία απέδωσε και αυτή τη στιγμή το ΣΕΟ έχει αποπλη- ξε η μία από αυτές να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 20-22
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Νοεμβρίου. Αυτή ήταν άλλη μία ευκαιρία όχι μόνο να
αποδείξουμε την παραδοσιακή μας φιλοξενία αλλά
και να αναδείξουμε το έργο προσφοράς και ευαισθητοποίησης της οργάνωσης στην προσφυγική κρίση.
Στο περιθώριο του συμβουλίου πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων του
Ελαιώνα όπου τα μέλη της Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να δουν το έργο των μελών μας εκεί αλλά και
να βοηθήσουν στη διαλογή και το μοίρασμα ρούχων
στους πρόσφυγες. Έφυγαν συγκλονισμένοι από την
κατάσταση αλλά και γεμάτη θαυμασμό και έμπνευση
για τη δουλειά που κάνουν οι εθελοντές μας εκεί.
Οι σημαντικότερες δράσεις του Τμήματος:
» Μεταφράσαμε και επικοινωνήσαμε στις Ομάδες μας
το Πακέτο της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης 2015
και το επιτραπέζιο παιχνίδι που βασίζεται στον
Αναπτυξιακό Στόχο της Χιλιετίας (ΑΣΧ) 8- Παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε θερμά για τη μετάφραση τις: Μαριάννα
Ραψωματιώτη και Τόνια Πάτα και την Ανδριάνα
Νάσσου για το σχεδιασμό.
» Με αφορμή την Ημέρα Σκέψης, οργανώσαμε ένα
Μεγάλο Διαδικτυακό Παιχνίδι «World Thinking
ΤoDAY». Tο Μεγάλο Διαδικτυακό Παιχνίδι, ήταν
μία σειρά διασκεδαστικών δραστηριοτήτων με
θέμα την Ημέρα Σκέψης, τους ΑΣΧ και τον Παγκόσμιο Οδηγισμό, διάρκειας περίπου 2 ωρών. Βασικός στόχος του παιχνιδιού ήταν η διάδραση και η
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή του κόσμου
και αυτό επετεύχθη και με το παραπάνω. Λάβαμε
πολύ όμορφες φωτογραφίες και βίντεο από όλες
τις ομάδες, που αποδεικνύουν πως όσοι έπαιξαν
πέρασαν καταπληκτικές στιγμές και κατάφεραν να
διαδώσουν την ιδέα της Ημέρας Σκέψης και του
Οδηγισμού με μοναδικό τρόπο. Περισσότεροι από
450 Οδηγοί από όλη τη χώρα έπαιξαν και διασκέδασαν μαθαίνοντας για τον Παγκόσμιο Οδηγισμό
ενώ ταυτόχρονα προέβαλαν με τον καλύτερο τρόπο τον ελληνικό Οδηγισμό στον τόπο τους!!
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Η Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο:
-Juliette Low Seminar στο Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο Sangam στην
Ινδία, Φεβρουάριος 2015. Εκπαίδευση ηγεσίας για νέες γυναίκες,
συμμετείχε με πλήρη υποτροφία το στέλεχος Τόνια Πάτα, από το
ΤΤ Θεσσαλονίκης
-WAGGGS Facilitators Training στο Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο Pax
Lodge στο Λονδίνο, Απρίλιος -Μάιος 2015. Εκπαίδευση εκπαιδευτών Ηγεσίας, συμμετείχαν με πλήρη υποτροφία οι εκπαιδεύτριες
Σταυρούλα Παπαδοπούλου και Ιωάννα Τσαμπηρά. Στην ίδια εκπαίδευση συμμετείχε ως μέλος του Αρχηγείου, η εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών Σόφη Κώττη.
-Leadership Development Train the Trainer, NLDP (National
Leadership Development Programme) Event, στις Βρυξέλλες, Ιούνιος 2015. Εκπαίδευση εκπαιδευτών στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγεσίας της WAGGGS, συμμετείχε με πλήρη υποτροφία η
εκπαιδεύτρια Ιωάννα Πλιάτσικα.
-Network Meeting για εξωτερικούς εκπροσώπους των Οδηγικών και
Προσκοπικών Οργανώσεων, στο Πόρτο της Πορτογαλίας, Οκτώβριος 2015. Συνάντηση για την προετοιμασία εκπροσώπων στις Εθνικές
και Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Νέων. Συμμετείχε με μισή υποτροφία
η εκπαιδεύτρια Ειρήνη Κάππου.
-Academy, στο Πόρτο της Πορτογαλίας, Οκτώβριος 2015. Eκπαιδευτική συνάντηση νέων στελεχών, συμμετείχε με μισή υποτροφία το
στέλεχος Τόνια Πάτα, από το ΤΤ Θεσσαλονίκης.
-Network Event for Chief Volunteers, στο Πόρτο της Πορτογαλίας,
Οκτώβριος 2015. Εκπαιδευτική συνάντηση Εθελοντών σε υψηλές
θέσεις, συμμετείχε το μέλος του ΔΣ, Λίλα Μιχαηλίδου, ταμίας και
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
-Yourope, Διεθνής κατασκηνωτική συνάντηση για θέματα και εργαστήρια σχετικά με τους νέους στην Ευρώπη, στη Βόννη της Γερμανίας, Απρίλιος-Μάιος 2015. Συμμετείχε ελληνική αποστολή με πλήρη υποτροφία με τους: Μαρία Γκελερή, αρχηγός Τ. Τ. Ηλιούπολης,
Γιώργος Παπαδούλης, αρχηγός ΤΤ Ν. Ηρακλείου, Κωνσταντίνος
Παπαμαργαρίτης, ΜΟ ΤΤ Ν. Ηρακλείου, Ζωή Σακκιώτη, αρχηγός ΤΤ
Γλυφάδας, και Αλέξανδρος Κόρδας, υπαρχηγός ΤΤ Κηφισιάς.
-Η Αριάδνη Κουνάνη, βαθμοφόρος του ΣΕΠ , επιλέχθηκε για να κάνει
πρακτική στην επικοινωνία για έξι μήνες στο Παγκόσμιο Οδηγικό
Κέντρο Sangam στην Ινδία. Η Αριάδνη βρίσκεται ακόμα στην Ινδία
και είναι ενθουσιασμένη από αυτή τη μοναδική εμπειρία να εργαστεί
σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπου αναπτύσσει νέες δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες στην επαγγελματική της ζωή.

LEARN AND SERVE
ALBANIA GREECE
Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση πρόγραμμα που έχει σκοπό την ενίσχυση των διασυνοριακών σχέσεων των χωρών και την ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών σε θέματα που αφορούν τους νέους και την εμπλοκή τους
στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
Η συνεργασία αποφασίστηκε το 2012. Επικεφαλής εταίρος είναι
η ένωση των κοινωνικών λειτουργών της Αλβανίας(NASW), με
εταίρους το Δήμο του Όρικουμ της Αλβανίας και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τ.Τ. Κέρκυρας.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των νέων και η
θωράκισή τους με δεξιότητες, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην τοπική κοινότητα, ως ενεργοί πολίτες. Επίσης, να τους
δοθούν ερεθίσματα και εκπαίδευση ώστε να δημιουργήσουν
νέες και καινοτόμες επιχειρήσειςπου που προωθούν τον πολιτισμό του τόπου, σεβόμενες την πολιτιστική κληρονομιά.

τούμενο ήταν η παρουσίαση πραγματικών επιχειρήσεων που είναι
επιτυχημένες, επιδεικνύουν καινοτομία, σχετίζονται με τον τουρισμό και προάγουν την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.
Στην ημερίδα που διοργανώθηκε, συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Αλέξανδρο Μιχαλάς όπου και παρουσίασε
το σχέδιο της Περιφέρειας σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και
τους νέους. Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου
Κέρκυρας.
Επιχειρηματίες που μας τίμησαν παρουσιάζοντας τη δουλειά
τους, ήταν ο Γιώργος Δαφνής, ένα από τους ιδιοκτήτες του παραδοσιακού ζαχαροπλαστείου «Παπαγιώργης», η Κατερίνα Ράντου μία από τις δύο ιδιοκτήτριες του μουσείου ζωντανής ιστορίας
«CasaParlante», η Χρύσα Χαλικιοπούλου μια από τους ιδρυτές και
ιδιοκτήτες της καινοτόμου εταιρίας «Salty Bag». Για την πολιτιστική κληρονομιά, τη μουσική παράδοση τις ενέργειες διατήρησής
τους και την συμβολή τους στην ανάπτυξη της Κέρκυρας μίλησε ο
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
Αρχιμουσικός της Φιλαρμονική Εταιρία «Μάντζαρος», Σωκράτης
Πραγματοποιήθηκε 5νθημερη εκπαίδευση στο Δήμο του Όρι- Άνθης.
κουμ ώστε να προετοιμαστούν οι εκπαιδευτές που θα αναπτύξουν το πρόγραμμα.
Δράσεις σε εξέλιξη:
Εκπαιδευτές: Βάλια Στεργιώτη, Anisa Sheldija
Θέματα: Ηγεσία, Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανάδειξη πολιτι- Κέντρο ενημέρωσης
στικής κληρονομιάς, Επιχειρηματικότητα.
Σε κεντρικό σημείο της πόλης, εξοπλίζεται και λειτουργεί χώρος στον οποίο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ανταλλάσουν
Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κέρκυρα
εμπειρίες, να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και πηγές που θα
Τον Ιούνιο υποδεχτήκαμε 25 ωφελούμενους από την Αλβανία. Ζη- βελτιώνουν τις γνώσεις τους σε θέματα αγοράς εργασίας.
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Εκπαιδεύσεις
» Ανάπτυξη στρατηγικής για την εξεύρεση εργασίας, δημιουργία CV, επιχειρηματικό πλάνο, επιχειρηματικότητα και άλλα.
» Εκπαίδευση σε Η/Υ σε δύο επίπεδα γνώσεων.
» Γνώση θεωρητική, πρακτική και ανάπτυξη δεξιοτήτων
που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση
δράσεων σχετικών με τον τουρισμό, την πολιτιστική
κληρονομιά και την τοπική αυτοδιοίκηση.

«Το Τοπ. Τμήμα Κέρκυρας έχει τη χαρά, μέσα από το
πρόγραμμα LSAG, να προσφέρει στους νέους του
τόπου μας την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις
τους και να καταρτιστούν κατάλληλα για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.»
Βούλα Κατσούρη
Πρόεδρος Τ.Τ. Κέρκυρας
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Όρικουμ
Αντίστοιχες επισκέψεις με αυτή που πραγματοποιήθηκε
στην Κέρκυρα, θα γίνουν και στο δήμο του Όρικουμ.
Το έργο αυτό έχει συνολικο προϋπολογισμό € 210.523
και συνολικά 250 ωφελούμενους

Προσφυγικές και

Μεταναστευτικές Ροές

Είμαστε σε 100 πόλεις στην Ελλάδα. Είμαστε για τους πρόσφυγες παντού.
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού με υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης
και υπευθυνότητας, στέκεται έμπρακτα δίπλα στους πρόσφυγες
και τους μετανάστες με συνεχείς δράσεις σε όλη την Ελλάδα.
Στόχος δεν είναι μόνο η κάλυψη των καίριων αναγκών, αλλά η
γενικότερη συνειδητοποίηση και ενεργοποίηση τόσο των μελών
της όσο και του κοινού. Έτσι, όλοι μαζί, γινόμαστε μέρος της λύσης, επενδύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, χωρίς ρατσιστικά και
εθνικιστικά φαινόμενα και φροντίζουμε οι εικόνες αυτές να μην
γίνουν συνήθεια, να γίνουν η φωνή για αλλαγή.

πων που φτάνουν στην Ελλάδα με κάθε τρόπο. Συγκινητική είναι
η κινητοποίηση για τη συλλογή και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από όλα τα Τοπικά Τμήματα της χώρας.
Μία ανιχνευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Σάμο στις αρχές Δεκέμβρη με στόχο να δούμε την κατάσταση, τη δουλειά που
κάνουν εκεί τα δύο Τοπικά Τμήματα Σάμου και Καρλοβασίου και
να βρούμε μαζί τον καλύτερο τρόπο για να στηρίζουμε το έργο
τους. Ο όγκος της δουλειάς και οι δύσκολες συνθήκες, μας τρόμαξαν αρχικά αλλά το καθημερινό έργο των εθελοντών και η
δύναμη της δέσμευσής τους μας γέμισαν θαυμασμό και ελπίδα
Δράσεις στην πρώτη γραμμή
για το μέλλον. Οι νέοι άνθρωποι είναι εκεί και επικοινωνούν με
Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τα μέλη των Τοπικών Τμημάτων τα μάτια με τους συνανθρώπους τους προσφέροντας μαθήματα
στην Κω, Μυτιλήνη, Σάμο, Καρλόβασι Σάμου, Λέρο, Χίο, Ρόδο ζωής στα παιδιά μας, στα Αστέρια, τα Πουλιά, τους Οδηγούς και
και Καβάλα για να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες των ανθρώ- τους Μεγάλους Οδηγούς.
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Περισσότερα από 350 άτομα στήριξαν τις Δράσεις στο Ελαιώνα
Με σύνθημα «Όπου παιδιά, παιχνίδι» βάλαμε στόχο τη διαμόρφωση χώρου όπου μικρά και μεγαλύτερα παιδιά θα μπορούν να
απασχολούνται με ασφάλεια, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να
έχουν πρόσβαση στο αναφαίρετο δικαίωμά τους: το παιχνίδι. Κάθε
εβδομάδα Ομάδες Μεγάλων Οδηγών και Στελέχη όλων των Κλάδων έπαιζαν με τα παιδιά που ζουν στον καταυλισμό.

Απ΄ το Ημερολόγιο του ανοικτού καταυλισμού
υποδοχής προσφυγικών ροών στον Ελαιώνα

12 Τοπικά Τμήματα
13 Ομάδες Οδηγών, ΜΟ & Πληρώματα Ναυτοδηγών
13 Συνεργάτες του Κλάδου Πουλιών
20 Εκπαιδευτές & Εκπαιδευόμενοι της Εκπαίδευσης Ηγεσίας
60+ μέλη μας και φίλοι

Με μήνυμα «Φροντίδα που φοριέται» οργανώνουμε την ιματιοθήκη: σχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας, οργάνωση και διαχείριση
των ρούχων που βρίσκονται ήδη εκεί, εύρεση τρόπου ανανέωσης
και εμπλουτισμού με βάση τις ανάγκες των κατοίκων του καταυλισμού και τις καιρικές συνθήκες. Στόχος μας είναι όλοι οι φιλοξενούμενοι του κέντρου να έχουν πρόσβαση σε καθαρά και αξιοπρεπή
ρούχα, στο νούμερο τους και κατάλληλα για τις συνθήκες.

33

“Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα δικαιώματα και διαπολιστισμικότητα”
Με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και
τη διαμόρφωση θετικής στάσης και συμπεριφοράς των
παιδιών της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους πρόσφυγες και το προσφυγικό ζήτημα, το ΣΕΟ έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά ηλικίας
Δημοτικού. Με συγκεκριμένους στόχους στο γνωστικό,
στο συναισθηματικό, και στον ψυχοκινητικό τομέα, τα
παιδιά θα ασχοληθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα
και την διαπολιτισμικότητα.
Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και της Ένωσης
Δήμων Ελλάδος.
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Η θέση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για το
θέμα των προσφυγικών ροών

Οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους στην αναζήτηση ενός ασφαλούς πεδίου για τη συνέχιση της ζωής τους.
Κατά τη συνήθη διαδικασία, κάθε πρόσωπο που εισέρχεται σε μια χώρα,
εκδιωγμένο από την πατρίδα του, ζητά άσυλο ως Πρόσφυγας σύμφωνα με
όσα ορίζουν οι διεθνείς συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τούτοι οι άνθρωποι δεν έρχονται στη χώρα μας ή απλώς περνούν
από αυτήν από επιλογή. Η προσαρμογή του Πρόσφυγα στα νέα δεδομένα
–εκείνα της χώρας υποδοχής- φυσικά και είναι δύσκολη, αλλά το πολιτικό
άσυλο θα του επιτρέψει να συνεχίσει τη ζωή του με αξιοπρέπεια και υπό
ασφαλείς συνθήκες. Οι αρχές και οι αξίες μας δεν μας αφήνουν βεβαίως να
μένουμε στην αδράνεια. Οι Πρόσφυγες χρειάζονται στήριξη σε αυτό το νέο
και εντελώς διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον, για αυτό κι εμείς –ως «νέα
πατρίδα»- καλούμαστε να τους προσφέρουμε εφόδια για το νέο ξεκίνημα.
Εξάλλου, η δυνατότητα προσέγγισης των μεταναστών και των προσφυγών
είναι μια μοναδική ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε όλοι εν δυνάμει πρόσφυγες ή μετανάστες.
Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η διακίνηση των ανθρώπων κάνει το φαινόμενο των Μεγάλων Προσφυγικών Ροών να έχει την πιο δραματική και
απάνθρωπη έκφρασή του στα νησιά της χώρας μας. Το ζήτημα είναι τόσο
μεγάλο που ακόμα και οι ευρωπαϊκοί και κρατικοί φορείς δυσκολεύονται
να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Δυστυχώς, η κατάσταση με θύματα
κυρίως παιδιά είναι ένα καθημερινό δράμα.
Ο Οδηγισμός με σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα και δράσεις κοινωνικής συμμετοχής επιδιώκει να συμβάλλει με κάθε τρόπο στη διαμόρφωση
της προσωπικότητας των παιδιών και των νέων για γίνουν πολίτες ενεργοί, οι
οποίοι με κριτική σκέψη δρουν και αντιδρούν σε όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Έτσι η οργάνωση κάθε δράσης συμμετοχής και αλληλεγγύης για τους Πρόσφυγες από το Σ.Ε.Ο. φέρνει τα μέλη
μας πιο κοντά στη γνώση και την συνειδητοποίηση του φαινομένου και δεν τους αφήνει να είναι απλοί θεατές
μιας δυσάρεστης είδησης.
Με τις δράσεις και τα προγράμματα μας επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε και άλλους για αυτό το κρίσιμο
κοινωνικό ζήτημα, διότι θέλουμε ως μέρος της κοινωνίας των πολιτών να είμαστε μέρος της λύσης και τώρα και
στο μέλλον.
Επιδιώκουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους, επιδιώκουμε –συμμετέχοντας- να πιέζουμε, για να βρεθούν οι λύσεις, επιδιώκουμε να προλάβουμε τα ρατσιστικά κι εθνικιστικά φαινόμενα.
Θέλουμε να μη συνηθίσουμε τις εικόνες,
Θέλουμε να μη συνηθίσουμε.
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Αρβάλης Γιώργος – Κλ. Οδηγών – Τ. Τ. Ηρακλείου Αττικής
Βασιλοπούλου Γιάννα – Κλ. Πουλιών – Τ.Τ. Καλαμάτας
Γαλάτη Νάντυ – Κλ. Μεγ. Οδηγών – Τ.Τ. Ηρακλείου Αττικής
Ζωχιός Γιώργος – Κλ. Πουλιών – Περιφέρεια Κρήτης
Καρυδάκη Ντίνα – Κλ. Αστεριών – Τ.Τ. Θρακομάκεδόνων
Μπαλόκα Σταυρούλα – Κλ. Οδηγών – Τ.Τ. Ελευσίνας
Παρασχούδη Άννα – Κλ. Πουλίων – Τ.Τ. Κηφισιάς
Ταράσης Κωστής – Κλ. Αστεριών -Τ.Τ. Ελευσίνας
Φρέσκας Βασίλης – Κλ. Πουλιών – Τ.Τ. Αθήνας
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Χατζόπουλος Πέτρος – Κλ. Αστεριών – Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
Προγιοπούλου Άνση – Κλ. Αστεριών – Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
Μπιτσάκη Λώρα – Κλ. Αστεριών – Τ.Τ. Πειραιά
Μιχαηλίδου Μαριαρίνα – Κλ. Αστεριών – Τ.Τ. Χαλανδρίου
Τσιντσιλώνη Ματούλα – Κλ. Αστεριών – Τ.Τ. Ζακύνθου
Λουρίδα Θεοδώρα – Κλ. Αστεριών – Τ.Τ. Ηλιούπολης
Αντζιά Χριστίνα - Κλάδος Πουλιών - Τ.Τ. Ηλιούπολης
Βεργιάδης Δανιήλ - Κλάδος Οδηγών - Τ.Τ. Ηλιούπολης
Κυριλλή Χαρά - Κλάδος Οδηγών – Τ. Τ. Αθήνας
Καροφυλλάκη Ευαγγελία - Κλάδος Οδηγών – Τ. Τ. Άγιου Νικολάου
Πριόβολος Ηλίας - Κλάδος Μεγάλων Οδηγών – Τ.Τ. Τρίπολης
Μανωλάκου Θεώνη - Κλάδος Μεγάλων Οδηγών – Τ. Τ. Κηφισιάς
Μπάρκα Ζωή - Κλάδος Μεγάλων Οδηγών – Τ.Τ. Κέρκυρας
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Η Οργάνωση
και Διοίκηση
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Πως ΔΟΥΛΕΨΑΜΕ
Το Τελευταίο τρίμηνο της θητείας μου ως πρόεδρος του Δ.Σ.,
ήταν δύσκολο και απαιτητικό γιατί έπρεπε να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια να κλείσουν τα εκκρεμή θέματα και να
εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του Σωματίου μέσα στην
εντεινόμενη οικονομική κρίση.
1. Άρχισε η προετοιμασία του προγράμματος Learn and
serve Albania-Greece “LSAG” σημαντικού για το ΣΕΟ,
τόσο για την εξωστρέφεια όσο και για το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος.
2. Στις 6-3-2015 σε καλό κλίμα έγινε η συνάντηση με την
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου σε μια προσπάθεια συνεργασίας με την υπογραφή σχετικού μνημονίου, επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών.
3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό για το βραβείο “Ειρήνη
Καλλιγά” ήταν ικανοποιητική και το βραβείο απονεμήθηκε ομόφωνα στο ΤΤ Πάτρας.
Συνεχίσθηκαν οι προσπάθειες
α. Εκσυγχρονισμού του γραφείου ώστε να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες ανάγκες.
β. Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.

Το 2015 ήταν μια χρονιά αναδιοργάνωσης. Προκειμένου να συνεχίσει δυναμικά η πορεία ανάπτυξης για το ΣΕΟ, έπρεπε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που υπάρχουν. Ανάγκες εκσυγχρονισμού και ταχύτητας που επιβάλει το εξωτερικό περιβάλλον και ανάγκες αποτελεσματικής
διοίκησης, γρήγορης ανταπόκρισης στα ζητούμενα των Τοπικών Τμημάτων και των εθελοντών
μας, που απαιτεί το εσωτερικό περιβάλλον της οργάνωσης.
Στη συνέχεια καταγράψαμε ανάγκες, προβλήματα και προβληματισμούς, συλλέξαμε δεδομένα, μελετήσαμε άλλες
ΜΚΟ, συμβουλευτήκαμε ειδικούς. Αναλύσαμε, μετρήσαμε, συμφωνήσαμε, διαφωνήσαμε, συγκρίναμε, αναιρέσαμε,
σκεφτήκαμε πάλι από την αρχή και τέλος ψηφίσαμε. Καταλήξαμε ότι για να ανταποκριθούμε στις παραπάνω ανάγκες
απαιτούνται τρεις βασικές τομές στη διοίκηση:
»» Επαναφορά και καθιέρωση της διαδικασίας κατάρτισης
μεσοπρόθεσμου Στρατηγικού Σχεδιασμού και των ετήσιων πλάνων δράσης που απορρέουν από αυτόν.
»» Δημιουργία νέων τμημάτων διοίκησης με αντικείμενο
σημερινές απαιτήσεις του Σωματείου.
»» Επανασχεδιασμό όλων των δομών διοίκησης αλλά και
τρόπου λειτουργίας της οργάνωσης χωρίς την υποστήριξη έμμισθων υπαλλήλων.

Ταυτόχρονα προχωρήσαμε στην μελέτη αλλά και τις αλλαγές του τρόπου λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
με στόχο την διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς του στα
εξής:
»» στη χάραξη στρατηγικής και των πολιτικών που απορΕνοικιάσθηκε ο χώρος λειτουργίας του Πρατηρίου και το
ρέουν από αυτή
ακίνητο στο Ληξούρι και συνεχίσθηκαν οι προσπάθειες ενοι- »» στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης
κίασης ή πώλησης του ακινήτου στην οδό Λαμάχου καθώς
του στρατηγικού σχεδίου
και της ενοικίασης
του α΄ ορόφου στο διατηρητέο στο »» στη χάραξη πολιτικών σε θέματα της οργάνωσης ή θέΡέθυμνο. Το Μάρτιο έγιναν με λαμπρή γιορτή τα εγκαίνια
ματα που προκύπτουν στη κοινωνία
του ανακαινισμένου Ε.Κ.Β. το οποίο πλέον λειτουργεί με την »» στα νομικά θέματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
τιμητική επωνυμία “ΑΚΤΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ”. Η άρνηση πολλών
από αυτά
μελών της Γ.Σ. να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. μας »» στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την οικονομική εξασφάλιση και αυτονομία της οργάνωσης
προβλημάτισε σοβαρά δεδομένου ότι η οικονομική κατάσταση του Σωματείου είναι βελτιωμένη και η κάλυψη όλων »» στην εκπροσώπηση και δικτύωση (networking) στα
των υποχρεώσεων εξασφαλισμένη.
εθνικά και διεθνή φόρα με στόχο την άμεση αξιοποίηση
Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και όλα τα μέλη της Γ.Σ.
των ευκαιριών που προκύπτουν από αυτά
που με τίμησαν με την ψήφο τους και μου εμπιστεύτηκαν την
τύχη του ΣΕΟ σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία.
Οι αλλαγές που προέκυψαν από τις παραπάνω ανάγκες σε
Τούλα Αλμπάνη επίπεδο κατανομής ρόλων και ευθυνών ανάμεσα στα μέλη
Πρόεδρος Δ.Σ. έως 21/3/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου περιγράφονται παρακάτω

40

»» Θεσπίστηκε ρόλος Αναπληρωτή Γενικού Εφόρου για

»»

»»

την υποστήριξη του έργου του Γενικού Εφόρου που
σαν επικεφαλής Τμήματος, φέρει μεγάλο εύρος κρίσιμης ευθύνης για τη μακροβιότητα του ΣΕΟ. Είναι μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγεται από αυτό.
Με βάση το άρθρο 16 του Καταστατικού δημιουργήθηκαν νέα Τμήματα που ανταποκρίνονται στις σημερινές
ανάγκες του Σωματείου τα οποία είναι:
— Τμήμα Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης
— Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων
Τέλος, για την απεμπλοκή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου από καθημερινά καθήκοντα που είχαν συγκεντρωθεί σε αυτά μετά τη σημαντική μείωση του προσωπικού των γραφείων και την εξ αυτού του λόγου μειωμένη ενασχόληση με τα ποιο στρατηγικά θέματα, αυτά
της ευόδωσης του Σκοπού του ΣΕΟ, μεταβιβάστηκε η
ευθύνη της Προεδρίας Τμημάτων εκτός Διοικητικού
Συμβουλίου, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 8.2 του
Καταστατικού, των οποίων τους Προέδρους εκλέγουν
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται αντίστοιχα από το άρθρο 16.1. Τα τμήματα αυτά είναι
:
— Το Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
— Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων
— Το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων
— Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας

Για καθένα από αυτά ο Υπεύθυνος του Τομέα Διοίκησης του
Διοικητικού Συμβουλίου στον οποίο ανήκουν έχει την ευθύνη παρακολούθησης της πορείας των εργασιών τους και
της διασφάλισης ότι οι ενέργειες και οι δράσεις τους εναρμονίζονται με την στρατηγική κατεύθυνση του ΣΕΟ, όπως
διατυπώνεται αυτή μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό και
το ετήσιο πλάνο δράσης.
Ελένη Κοσμίδου
Πρόεδρος Δ.Σ. από 22/3/2015

Μετά την εκπαίδευση του ΔΣ που εστίασε στην καταγραφή αναγκών και δεδομένων και τις τεχνικές για τη διαμόρφωση, παρακολούθηση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδιασμού καθώς και την
επίσκεψη εκπροσώπων από τη Europe Region WAGGGS οι οποίοι
βοήθησαν συμβουλευτικά, καταλήξαμε στο Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη τριετία 2015-2018.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
2015-2018
A
•
•
•
•
•

Γ
•
•
•
•

Επίτευξη οικονομικής αυτοχρηματοδότησης και οικονομικής ανεξαρτησίας.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα για την τριετία 2015-2018:

Οι ετήσιες δαπάνες του ΣΕΟ να μην ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα του.
Καθιέρωση και διατήρηση αποθεματικού για κάλυψη προβλεπόμενων και
έκτακτων δαπανών, τουλάχιστον ίσο με τις προβλέψεις των φορολογικών
υποχρεώσεων του έτους προσαυξημένο κατά 10%.
Μείωση υποχρεώσεων προς τρίτους. Μείωσή των δανειακών υποχρεώσεων
κατά 20% και εξόφληση του 90% των υποχρεώσεων προς τρίτους εντός του
οικονομικού έτους που δημιουργούνται και όχι σε επόμενες χρήσεις.
Διεύρυνση και αύξηση των πηγών χρηματοδότησης.
Εξορθολογισμός της κατανομής των δαπανών. Αύξηση του ποσοστού δαπανών του
Οδηγικού Προγράμματος κατά 10% και μείωση των λειτουργικών Δαπανών κατά 10%

Αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης και των Τοπικών Τμημάτων.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα για την τριετία 2015-2018:
Αξιοποίηση της τεχνολογίας για αξιόπιστη και έγκαιρη διοικητική πληροφόρηση.
Οργάνωση και λειτουργία σύμφωνα με οριζόντιες διαδικασίες και έμφαση
στην εξυπηρέτηση των μελών μας.
Συμφωνημένος και συστηματικός τρόπος παρακολούθησης εφαρμογής των
αποφάσεων του ΔΣ με ξεκάθαρους ρόλους και σχέσεις αναφοράς.
Ικανό προσωπικό και συνεργάτες.

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού θέσαμε στόχους σε
τέσσερις περιοχές:

Αύξηση Μελών.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα για την τριετία 2015-2018:

•
•
•

Αύξηση των Αστεριών κατά 4.000
Αύξηση των Πουλιών κατά 3.000
Αύξηση των ενηλίκων μελών ή μελών που θα αναλάβουν ρόλο Στελέχους
κατά 10%.

Αύξηση αναγνωρισιμότητας της Οργάνωσης στην ελληνική κοινωνία.
Προσδοκώμενα αποτελέσματα για την τριετία 2015-2018:

•
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Αύξηση αναγνωρισιμότητας της Οργάνωσης και του έργου της σε γονείς και
άλλα ενδιαφερόμενα κοινά.

ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕιΑ
Ελένη Κοσμίδου
(έως 21/3/2015)

Αντζελα Τρούσα
(από 22/3/2015)

Τα 3 τελευταία χρόνια, στα πλαίσια του προβληματισμού για την
πορεία και την ανάπτυξη του ΣΕΟ, διατυπώνεται με διάφορες ευκαιρίες η σκέψη, που σταδιακά γίνεται ανάγκη, για την μελέτη αλλαγών του Καταστατικού του ΣΕΟ. Δουλέψαμε, λοιπόν, ώστε να
διαμορφωθεί το σκεπτικό και δημιουργήσαμε μια επιτροπή μελών
της ΓΣ, που θα προτείνει στο ΔΣ τις αλλαγές που απαιτούνται ώστε
να φτάσουμε σε Καταστατική Γενική Συνέλευση.
Η επιτροπή είναι: Ασημάκης Βαλαβάνης, Ελένη Γεωργοπούλου,
Δήμητρα Δανδόλου
Το σκεπτικό για την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ διαμορφώθηκε ως εξής:
Με την αλλαγή του καταστατικού επιδιώκουμε τη διασφάλιση της
λειτουργίας της οργάνωσης (ΣΕΟ) μέσα στο σύγχρονο, ευμετάβλητο και απαιτητικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα το νέο καταστατικό πρέπει να διασφαλίζει τα εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ με:
Πραγματική & αποτελεσματική δυνατότητα ελέγχου που προϋποθέτει:
» ενημέρωση σχετικά με τη στόχευση και τις στρατηγικές επιλογές
» απολογισμό με βάση τη στόχευση και τις στρατηγικές επιλογές
» ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα
Ευρεία εκπροσώπηση που διασφαλίζει την εκπροσώπηση των
τόπων, του ενεργού Οδηγισμού, των ιδιοτήτων των εθελοντών, τη
διαχρονικότητα, το ηλικιακό εύρος.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
» με δυνατότητα και δέσμευση στη διαμόρφωσης πολιτικής
» με δυνατότητα αποτύπωσης της στρατηγικής σε μακροπρόθεσμο & μεσοπρόθεσμο στρατηγικού σχέδιο
» με δυνατότητα να εξασφαλίζει και όχι απαραίτητα να ασκεί την
διοίκηση της οργάνωσης
(σημ: Περιγραφή του στρατηγικού ρόλου του ΔΣ σε αντιδιαστολή με
τον επιχειρησιακό που μπορεί να ασκείται από ευρύτερη ομάδα Διοίκησης όπως Κλάδοι, Περιφέρειες, Τμήματα Διοίκησης, Επιτροπές,
Επαγγελματίες)

ντρικής Διοίκησης έχουν οδηγήσει στην μελέτη για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης όπου αυτό απαιτείται και στην υλοποίηση
των σχετικών αλλαγών. (πχ. αλλαγή της περιφερειακής διοίκησης,
δημιουργία ή επανασχεδιασμός τμημάτων διοίκησης, μελέτη των
θητειών όλων των ρολών ενήλικων).
Η μελέτη αυτή μας έχει οδηγήσει στον επανασχεδιασμό των απαραιτήτων σχετικών εγχειρίδιών με τρόπο που:
» ενημερώνει με σαφήνεια κάθε ενδιαφερόμενο
» διασφαλίζει την ορθή και διαφανή λειτουργία του σε όλα τα
επίπεδα διοίκησης και σε όλα τα σύνολα τυπικά και μη
» υποστηρίζει τα μέλη του στο ρόλο που καλούνται να υπηρετήσουν κάθε φορά
» απαντά στις σύγχρονες ανάγκες του εξωτερικού περιβάλλοντος
» αναδεικνύει την αξία και το μέγεθος της οργάνωσης
Τι

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
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Ενδεικτικό
περιεχόμενο

Κοινωνία, Γονείς, σχολεία
φορείς (δημόσιοι, ιδιωτικοί)

Τι είναι οδηγισμός
Η οδηγική μέθοδος
Η οδηγική οικογένεια
Ο οδηγισμός για ενήλικες-εθελοντές
Τι συμβαίνει σε μια ομάδα
Η διεθνής οργάνωση

Μέλη του
ΣΕΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
«Οργάνων Διοίκησης»
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
«Έργου»

Μέλη του
ΣΕΟ

Σκοπός, Ρολοι
Σύνδεση με άλλα σύνολα
Διαδικασίες

Μέλη του
ΣΕΟ

Περιγραφή έργου
Προϋποθέσεις & συνθήκες
διεξαγωγής
Προσδοκόμενα αποτελέσματα

Πρόεδροι,
Έφοροι, Αρχηγοί
(ανεξάρτητα
από το επίπεδο διοίκησης)

Περιγραφή ρόλων

(π.χ. κανονισμός
κατασκηνώσεων)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Επιτροπές Εκτέλεσης
Διαγωνισμών, Επιτροπές Παραλαβής Έργου, Ελεγκτική Επιτροπή)
Οι αλλαγές στην οργάνωση και η σύγχρονη αποτύπωσή τους
Οι στρατηγικοί στόχοι της τριετίας 2015-2018 σε συνδυασμό με την
αλλαγή που έφερε η μείωση του προσωπικού, αλλά και την προσπάθεια εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών της Κε-

Σε ποιον
απευθύνεται

TOOL KITS

Νεα μέλη επί Θητεία 1.1.2016 – 31.12.2017

Στόχος η εύρυθμη λειτουργία.

Τσεκούρα, Κωνσταντίνος Τσιάμης, Έλλη
Τσιλιφώνη.
Από πλευράς ανθρωπίνων πόρων, στο Από τη θέση της Γενικής Γραμματέως
ΣΕΟ για το 2015 εργάστηκαν:
αλλά και εκ μέρους των εμμίσθων υπαλ» η Δήμητρα Τσεσμελή στον τομέα της λήλων του ΣΕΟ θα ήθελα να τους ευχαριΠροεδρίας & Επικοινωνίας
στήσω για την στήριξη που προσέφεραν
» η Βάλια Μποβιάτση στον τομέα της στην οργάνωση και στην προσπάθεια για
Ανάπτυξης
βελτίωση των υπηρεσιών της Κεντρικής
» η Κατερίνα Πορτελάνου και η Χριστί- Διοίκησης.
να Βασιλοπούλου στον τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης
Σχετικά με το Δ.Σ.
» η Μυρτώ Βλαχοπούλου και η Κλειώ Επιδιώξαμε να μειώσουμε τον αριθμό των
Κωσταντάκου για τις ανάγκες του συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Εκτελεστιπρογράμματος LSAG με έδρα την κής Επιτροπής δίνοντας περισσότερη έμΚέρκυρα
φαση στη συνεργασία μεταξύ των μελών
στα πλαίσια των τομέων. Το 2015 πραγΣταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες:
ματοποιήθηκαν 16 συνεδριάσεις του ΔΣ
» Τεχνική υποστήριξη της μηχανοργά- και 7 συνεδριάσεις της ΕΕ.
νωσης του ΣΕΟ ο κ. Νίκος Αθανασό- Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των μεπουλος (ΙΤ)
λών του ΔΣ με εκπαιδευτές την Νανα Ζυ» Υποστήριξη του Λογιστηρίου η εται- γούρα και την Βάλη Μπουλιγαράκη.
ρία ΜΗΦΟ
Σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύνδεσμο
» Υποστήριξη του ιστοτόπου του ΣΕΟ η Coaching (Hellenic Coaching Association)
εταιρία Lighthouse
εξασφαλίσαμε υπηρεσίες εξατομικευμένου executive coaching σε τρία μέλη του
Οι καινούργιες συνθήκες έχουν δημι- ΔΣ για διάστημα οκτώ μηνών. Συμμετείουργήσει καινούργιους ρόλους για εμάς χαν οι 3 επικεφαλής των Τομέων Διοίτους εθελοντές: στο τηλεφωνικό κέντρο, κησης.
στη γραμματειακή υποστήριξη των Κλάδων και των Τμημάτων Διοίκησης, στην Σχετικά με τη Γ.Σ.
καταχώρηση στοιχείων στο μητρώο, στη
φροντίδα του αρχείου. Ακόμη μέλη μας
Τα νέα τακτικά μέλη
βοήθησαν σε διάφορες ad hoc ανάγκες
Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΟ
αξιοποιώντας την επαγγελματική ιδιότητα
Θεμελή Νεφέλη
και τις γνώσεις τους.
Κοκολιού Γιαννούλα
Οι εθελοντές που στήριξαν τις υπηρεσίες
Λιβιεράτου Μαριλένα
της Κεντρικής Διοίκησης είναι οι Κλαίρη
Μάκου Κική
Αγγελετοπούλου, Δημήτρης Γκούβας,
Μίμηνας Μανόλης
Πόπη Ζέρβη, Αντουανέτα Ηλιοπούλου,
Παπαδούλης Γιώργος
Τέτα Καραμπέκου, Γιώργος Καψιμάλλης,
Πουλημένου Αμαλία
Έλενα Κούμουλου, Μαρία Λάμπρου,
Σταθοπούλου Ελίζαμπεθ
Ελένη Λιάπη, Δανάη Μπίσυλλα, ΜιράΤσαμπηρά Ιωάννα
ντα Παπαδοπούλου, Γιώργος ΠαπαδούΤσίγκου Δέσποινα
λης, Ελένη Παρθενοπούλου, Κατερίνα
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Λουρίδα Θεοδώρα

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή

Ζαχαριάδου Μαρία

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδεύτρια με Δίπλωμα & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Λουμάκη Ματίνα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή

Παπαργύρη Φαίη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Γουρλώνη Σταυρούλα

ΑΝΑΚΑΣΑ

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Μίχα Μαρία

ΚΟΡΩΠΙ

Τοπ. Έφορος με Εντολή

Κώνστα Κατερίνα

ΚΟΡΩΠΙ

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Τσιμπούκης Γιάννης

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΚΩΣ

Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Τοπ. Έφορος με Εντολή

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΤΡΙΠΟΛΗ

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΑ
Παπανικολάου Αγγελική
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τραντάλη Μαρία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μαργαρίτη Σταματία
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Μπουζιάνου Σπυριδούλα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Μαραγκάκη Άννα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ζαχαροπούλου Αφροδίτη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κεμανίδης Θεόδωρος

ΚΙΛΚΙΣ

Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Παπακωνσταντίνου Δήμητρα

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ
Μαρμαρά Λίνα

ΧΑΛΚΙΔΑ

Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή

ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 1.1.2016- 31.12.2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πρόεδρος: Καίτη Κατσούρη
Μέλη:
Μπεγκόνια Καλλιγά
Κλαίρη Αγγελετοπούλου,
Μαρία Αλεξοπούλου
Αλεξάνδρα Λιόγκα
Άντζυ Τερζάκη
Ελένη Λιάππη
Δανιήλ Βεργιάδης
Έλλη Δρούλια
Γιώργος Παπαδούλης
Μαρία Κελεμένη - Ντούρου

Στο πλαίσιο των φετινών μας στόχων το Τμήμα με συνέπεια
συντόνισε και οργάνωσε τις μεγάλες δράσεις του Σωματείου.
»» Προχώρησε στις απαραίτητες επαφές με τις αρχές της χώρας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, συναντήθηκε με την
Περιφερειάρχη Αττικής, συμμετείχε σε εκδηλώσεις με στόχο την προβολή του Οδηγισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εκδηλώσεις στις οποίες το Τμήμα εκπροσώπησε το
ΣΕΟ: παρουσία στην Τελετή Αφής της Φλόγας των Special
Olympics,κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη
28η Οκτωβρίου, συμμετοχή στην Παναττική Συνάντηση
των Ομ. Συνεργασίας, στην Δοξολογία για την Απελευθέρωση της Αθήνας και στην Πανελλήνια Συνάντηση του
Τμήματος Συνεργασίας στο Βραχάτι.
»» Οργάνωσε τον συντονισμό των δράσεων για την ανακούφιση των προσφύγων στους ανοικτούς καταυλισμούς που
δημιουργήθηκαν στον Ελαιώνα και τα νησιά.
»» Οργάνωσε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις για
την προβολή του έργου του ΣΕΟ σε MEGA & ALPHA και
στο ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΌ ΣΤΑΘΜΌ 9.84.
»» Παρακολούθησε τους Πανελλήνιους Ιππικούς Αγώνες
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»»

»»
»»

»»
»»

στο Μαρκόπουλο, κατόπιν πρότασης του Ιππικού Ομίλου
Κορωπίου & Μαρκόπουλου, αναλαμβάνοντας να συγκεντρώσει είδη πρώτης ανάγκης από τους παριστάμενους,
για να μοιρασθούν στους πρόσφυγες.
Φρόντισε για το σχεδιασμό επικοινωνιακού υλικού (Δείγμα Αφίσας-Καταχώρησης Τύπου και Δελτίου Τύπου) για να
καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας των Δράσεων σχετικά με
τους προσφυγές.
Φρόντισε για το σχεδιασμό νέου εντύπου και folder με την
παρουσίαση του ΣΕΟ για γενική χρήση
Δραστηριοποιήθηκε, με Δελτία Τύπου μέσω ραδιοφωνικών σταθμών και ηλεκτρονικού τύπου, για την καλύτερη
προβολή του ετήσιου BAZAAR που οργανώθηκε από την
Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής του ΣΕΟ στη Σχολή Μωραΐτη.
Συμμετείχε στη διοργάνωση της τελετής απονομής βραβείων «ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2015» από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας.
Επιμελήθηκε την ανακαίνιση και αναβάθμιση των γραφείων του ΣΕΟ που πραγματοποιήθηκε με τις ευγενικές

»»

»»

»»
»»

χορηγίες, που εξασφάλισε το Τμήμα, από την
εταιρεία «ΑΚΤΙΟΣ » και μέλη του ΣΕΟ.
Εξασφαλίζοντας επίσης δεύτερη χορηγία από
την εταιρεία «ΑΚΤΙΟΣ» , ολοκλήρωσε και κυκλοφόρησε το νέο ντοσιέ για προβολή του
έργου του ΣΕΟ και υποβολής προτάσεων χορηγίας.
Σε συνεργασία με την Γεν. Έφορο και το Τμ.
Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε Μ. Παιχνίδι στο
Κέντρο «ΑΚΤΙΟΣ Οδηγός» στη Βάρη (πρώην
Εκπαιδευτικό Κέντρο του ΣΕΟ).
Συνεργάστηκε με τον Κλάδο Πουλιών για τη
διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου των Πουλιών
και την Παράδοση του Κλάδου στο νέο Έφορο.
Εξασφάλισε τη χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος για την εγκατάσταση πυρασφάλειας
στα Κονάκια.

Ευχαριστώ τα μέλη του Τμήματος και τον Γιώργο
Αρβάλη που ήταν κοντά μας έως και τον Αύγουστο,
τα οποία χάρη στην επαγγελματική τους υπευθυνότητα κατόρθωσαν να έχουμε την καλύτερη δυνατή
προβολή των δράσεων του Σωματείου μας.
Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΕΟ για την υποστήριξη, τη συνεργασία και τη βοήθειά τους στο έργο του Τμήματος και ιδιαιτέρως την
Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Begona Καλλιγά, η οποία με τις
γνώσεις και την εμπειρία της με βοήθησε να ανταπεξέλθω στο δύσκολο έργο μου.

Επιτροπή
Κοινωνικής Δικτύωσης
Γενική Διαχειρίστρια Ιστοσελίδας
Γενική Διαχειρίστρια των Social Media
Διαχειρίστρια Facebook & Twitter
Διαχειρίστρια Pinterest
Κειμενογράφοι και σχολιαστές
Γραφίστρια:
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Χριστίνα Αντζιά
Κατερίνα Ζερβάκη
Βίκη Μαλαμίδου
Ελένη Χατζηιωάννου
Λίτσα Ορφανίδου
Βιολέτα Κουρμπανιάν
Δήμητρα Φράγκου

ΤΜΗΜΑ
Συνεργασίας
Πρόεδρος: Σοφία Λεβεντάκη
(έως 21 Μαρτίου 2015)

Υπεύθ. Τμ.: Ελένη Φαγογένη

(από 22 Μαρτίου 2015)

Μέλη:
Αγγελική Γαβαλά
Κούλα Μπαζάκη
Σίσση Μπαφούνη
(από 22 Μαρτίου 2015)

Μαίρη Ρηγάκη

(από 22 Μαρτίου 2015)

Ματούλα Γκολέμη
(έως 22 Μαρτίου 2015)

Ζωή Μπον – Κατάκη
(έως 22 Μαρτίου 2015)

Βάσω Κοντογιάννη
(έως 22 Μαρτίου 2015)

Ευαγγελία Κωτσαρά
(έως 22 Μαρτίου 2015)

Μιράντα Παπαδοπούλου
(έως 22 Μαρτίου 2015)

Ελένη Τσουκαλά
(έως 22 Μαρτίου 2015)

Μουσείο Ελληνικού Οδηγισμού
Στις 27/2/2015 – 2/3/2015 το Τμήμα επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη, όπου γιόρτασε τα 10α γενέθλια του Μουσείου Ελληνικού Οδηγισμού «ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ» με μέλη των Ομάδων
Συνεργασίας Θεσσαλονίκης, Κηφισιάς, Κορωπίου, Φλώρινας
κ.α.

Η 33η Πανελλήνια Συνάντηση Τμήματος Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε από 22 έως 25 Μαΐου 2015. Στη συνάντηση συμμετείχαν 128 μέλη από 25 Ομάδες Συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης τα μέλη είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το
διάπλου της διώρυγας της Κορίνθου, να ξεναγηθούν στην Αρχαία Κόρινθο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, να επισκεφθούν
το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και να θαυμάσουν τη
Επιπλέον, τον Ιούνιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μου- θέα προς την λίμνη. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάσείων, αναρτήθηκε στο προαύλιο χώρο του δημαρχείου Θεσ- ξουν ιδέες, να ενημερωθούν για τη σωστή τήρηση των οικονοσαλονίκης διαφημιστικό πανό για το Μουσείο μας, μαζί με το μικών τους από το Μέλος Δ.Σ. και Ταμία κ. Λίλα Μιχαηλίδου και
φυσικά να διασκεδάσουν. Την έναρξη της συνάντησης κήρυξε η
αντίστοιχο υλικό των άλλων μουσείων της πόλης.
Πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ελένη Κοσμίδου, ενώ παραβρέθηκε και
το Μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων
Πανελλήνια Συνάντηση
Στις 14/1/2015 και στις 4/3/2015 η Πρόεδρος και μέλη του κα Καίτη Κατσούρη. Παρούσα ήταν επίσης και η Περιφερειακή
Τμήματος Συνεργασίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Έφορος Πελοποννήσου κα Γκάρυ Δέδε η οποία ανάγνωσε τον
33ης Πανελλήνιας Συνάντησης, επισκέφτηκαν το ξενοδοχείο χαιρετισμό της Γενικής Εφόρου.
«ALKYON» στο Βραχάτι Κορινθίας, το Περιβαλλοντικό Μου- Η 34η Πανελλήνια Συνάντηση του Τμήματος προγραμματίζεται
σείο Στυμφαλίας, τη Μονή Αγ. Γεωργίου Φενεού, καθώς και για τις 13 με 16 Μαΐου 2016 και θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο.
την Ομάδα Συνεργασίας Ξυλοκάστρου.
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Μεσογειακή Συνάντηση
Πραγματοποιήθηκε στο Μαρακές η 15η Μεσογειακή Συνάντηση Διεθνούς Φιλίας από τις 22 έως τις 27
Οκτωβρίου 2015 και συμμετείχαν 10 μέλη Ομάδων
Συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η
Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΠΠΟΕ κα Αγγελική Γαβαλά παρουσίασε το φάκελο της ΕΣΠΠΟΕ
για την ανάληψη της 16ης Μεσογειακής Συνάντησης
από την Ελλάδα. Κατά την διάρκεια της παρουσίασης
αναδείχτηκε η ιστορία του Ελληνικού Οδηγισμού, ο
ενεργός Οδηγισμός καθώς και οι διεθνείς οδηγικές
Συνάντηση Βορείου Ελλάδος
Στις 18 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η 2η δράσεις που έχει πραγματοποιήσει η οργάνωση μας,
Συνάντηση Ομάδων Συνεργασίας Βορείου Ελλάδος ενώ μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα στους συμμεστην Φλώρινα με τη συμμετοχή 115 μελών από 8 τέχοντες από όλες τις χώρες της Μεσογείου.
Ομάδες Συνεργασίες και θέμα Εικαστική Φλώρινα. Η Μεσογειακή Συνάντηση στην Ελλάδα θα πραγΤην επόμενη μέρα πραγματοποιήθηκε εκδρομή σε ματοποιηθεί από τις 19 έως τις 27 Οκτωβρίου 2018
στην Αθήνα.
Κόνιτσα και Μοσχόπολη.
Επιπλέον, το Τμήμα και οι Ομάδες συγκέντρωσαν
ένα αρκετά ικανοποιητικό χρηματικό ποσό με το
Διεθνής Φιλία
οποίο συμμετείχαμε στη δράση της Διεθνούς Φιλίας
European Workshop
16 – 20/3/2015 η Πρόεδρος και η υπεύθυνη Διε- για την ανακούφιση των πληγέντων από τον καταθνών Σχέσεων του Τμήματος συμμετείχαν στο 6ο στροφικό σεισμό στο Νεπάλ.
Workshop που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Περιοχή
της «Διεθνούς Φιλίας», στην Panonhalma – Gyor Τέλος, με πολύ χαρά καλωσορίζουμε την νεοϊδρυτης Ουγγαρίας, με θέμα «Προοπτική και πώς να θείσα Ομάδα Συνεργασίας του Τοπικού Τμήματος
Νεάπολης Λασιθίου.
προσελκύσετε μέλη».
Κατά τόπους Συναντήσεις
Παναττική Συνάντηση
Την 5η Παναττική Συνάντηση Ομάδων Συνεργασίας, φιλοξένησε η Ομάδα Συνεργασίας Κορωπίου
την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015. Οι ομάδες που
συμμετείχαν γνώρισαν το Κορωπί μέσα από ομιλίες και ξεναγήσεις και ενημερώθηκαν για τα νέα του
ΣΕΟ. Στην συνάντηση συμμετείχαν 124 μέλη από 14
Ομάδες Συνεργασίες.
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Συνέργειες
2015
Πρόγραμμα Solidarity Coaching: Το ΣΕΟ συνεργάσθηκε με
τον Ελληνικό Σύνδεσμο Coaching (ς συμμετέχοντας στη δράση Solidarity Coaching που στόχο έχει να υποστηρίξει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να βελτιστοποιήσουν τους στόχους
τους, οργανωσιακούς και ατομικούς, μέσω του coaching. Μέσα
από αυτή τη δράση, το ΣΕΟ εξασφάλισε δωρεάν υπηρεσίες εξατομικευμένου executive coaching σε τρία μέλη του ΔΣ για διάστημα οκτώ μηνών.
Οι επαγγελματίες του φορέα κ.κ. Βάλια Αργυρίου, Γιάννης
Χουρδάκης, Ζωή Λιόλιου υποστήριξαν αντίστοιχα τους επικεφαλής των Τομέων του ΔΣ του ΣΕΟ: Προεδρίας & Επικοινωνίας,
Ανάπτυξης, Οικονομικών & Διαχείρισης.
Πρόγραμμα “Coeducation that works”: Το ΣΕΟ σε συνεργασία με την Οργάνωση Οδηγών της Σλοβενίας, The Slovene
Catholic Girl Guides and Boy Scouts Association (ZSKSS),την
Καθολική Οργάνωση Οδηγών του Βελγίου, Guides Catholique
de Belgique (GCB) και την Ισπανική Ομοσπονδία Οδηγισμού,
Federacion Espaἧola de Guidismo (FEG) επεξεργαστήκαμε πρόταση σχετική με τη συνεκπαίδευση, τη διερεύνηση σύγχρονων
σχετικών μεθοδολογιών, την ανταλλαγή εμπειριών με τις συμμετέχουσες χώρες καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδεύσεων στελεχών ώστε να δουλεύουν πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά
και με τα δύο φύλα με στόχο πάντα την ανάπτυξη. Η πρόταση,
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που έχει συντονιστή τη Σλοβενία, εγκρίθηκε και θα χρηματοδοτηθεί από το Training Fund της WAGGGS. Η υλοποίησή της θα
ξεκινήσει εντός του 2016.
Πρόγραμμα Erasmus +: Το ΣΕΟ ήταν εταίρος στην υποβολή
προτάσεων για το Πρόγραμμα που έκανε η Ευρωπαϊκή Περιοχή
της WAGGGS με στόχο τη συμμετοχή νέων κάτω των 30 ετών
σε Ευρωπαϊκά σεμινάρια και συναντήσεις και έτσι δύο στελέχη
μας συμμετείχαν σε διεθνείς εκπαιδεύσεις με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νησίδες Ποιότητας: Το ΣΕΟ συνδιοργάνωσε για 8η φορά σε συνεργασία με την «Κίνηση Πολιτών
για μια Ανοικτή Κοινωνία» το διαγωνισμό Νησίδες Ποιότητας
2015 που βραβεύει Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜKO), καθώς και οργανωμένες ομάδες συλλογικής δράσης πολιτών,
που δεν είναι ακόμα ευρύτερα γνωστές, αλλά προσφέρουν εθελοντικό έργο ποιότητας, και δραστηριοποιούνται στους τομείς
αλληλεγγύης, πρόνοιας, φυσικού, πολιτιστικού ή κοινωνικού
περιβάλλοντος, στην προώθηση της ισότητας των φύλων, της
ισότητας ευκαιριών, καθώς και στην προώθηση και προάσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Πρόεδρος του ΔΣ συμμετείχε
στην Ελλανόδικη Επιτροπή Αξιολόγησης καθώς και στην τελετή
βράβευση των νικητών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Υποστηρικτές
Χορηγοί και
Δωρητές
Κεντρικής
Διοίκησης

Φορείς

Ιδιώτες

Δήμος Αθηναίων
Δήμος Αθηναίων - ΟΠΑΝΔΑ
Δήμος Αθηναίων - 6η Δημοτική Κοινότητα
Δήμος Αθηναίων - Πρόγραμμα Δήμου «συνΑθηνά»
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Μουσείο Μπενάκη
Πολιτιστικό Κέντρο Μουσείου Μπενάκη
Μπενάκειο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς
Γερμανική Σχολή Αθηνών
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών
76ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
15ο και 60ο Γυμνάσιο Αθηνών
Κίνηση Δημοτών Κυψέλης
«Διογένης» ΜΚΟ
Ομάδα «Η Κυψέλη μας»
Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Κυψέλης
«Ο άλλος Άνθρωπος», Κοινωνική Κουζίνα
«Σχεδία», Περιοδικό
Impact Hub Athens
Urban Farmers of Athens
«Ένα Παιδί, ένας κόσμος» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
«Γραμμή Ζωής», Κοινωφελές μη Κερδοσκοπικό Σωματείο
Τηλεειδοποίησης και Βοήθειας στο σπίτι

Επιχειρήσεις
Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Βιομηχανία Μπισκότων & Ειδών Διατροφής
Πετρογκάζ, Εταιρεία Υγραερίων Βιομηχανικών Προϊόντων και Γενικών Επιχειρήσεων
«Άκτιος», Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
Αφοί Χαίτογλου Α.B.E.Ε, Βιομηχανία Τροφίμων
Σκλαβενίτης, Supermarket
Vileda Freudenberg
Coco Mat
Σχολή Μωραϊτη
Χυμοί Χίου A.E.
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Δημήτρης Αγγελόπουλος
Ανθούλα Αλαντζά
Μαρίνος & Αιμιλία Γερουλάνου
Πόπη Γεωργιάδη
Κλειώ Γιόκαρη
Μίρκα, Δάφνη, Κωστής Γόντικας
Έλλη Ζαρίφη
Νόρα Ζαρίφη
Μαρία Ζαχαριάδου
Δόμνα Ζαφειροπούλου
Πέτρη Καπετανοπούλου
Ανδρέας & Μπεγκόνια Καλλιγά
Αναστασία Καραφουλίδου
Νινόν Καραφουλίδου
Ευγενία Μαραγκού
Σπύρος & Αγγέλα Μαυρίκη
Ζαμπελ Μουρατιάν
Κατερίνα Νικολούτσου
Νίκος Σάτλας
κος & κα Θ. Παπαλέξοούλου
Μαρινίκη Πούλιου
Κατερίνα Τριανταφύλλου
Κατερίνα Τσεκούρα
Δανάη Φωκά
Κλαίρη Χαβάκη
Μαύρα Χατζηδημητρίου
Λένα Χατζηπέτρου
Έλενα Χούντα

Διοικητικό Συμβούλιο
Ε. ΚΟΣΜΙΔΟΥ
Πρόεδρος
Μ. CASTIELLA - ΚΑΛΛΙΓΑ
Αντιπρόεδρος
Τ. ΖΩΤΟΥ
Γενική Έφορος
Α. ΤΡΟΥΣΑ
Γενική Γραμματέας
Λ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Ταμίας
Κ. ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗ
Έφορος Διεθνών Σχέσεων
Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Μέλος Δ.Σ.
Υπ. Τμ. Εκπαιδεύσεων
Ε. ΚΟΥΣΤΑ
Μέλος Δ.Σ.
Αναπληρώτρια Γεν. Έφορος
Υπ. Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κ. ΚΑΤΣΟΥΡΗ
Μέλος Δ.Σ.
Υπ. Τμ. Επικ. & Δημ. Σχέσεων
Χ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΒΡΟΝΤΟΥ
Μέλος Δ.Σ.
Υπ. Τμ. Ακίνητης Περιουσίας
Δ. ΚΟΥΚΟΥΛΗ
Μέλος Δ.Σ.
Υπ. Τμ. Υλικού
Ε. ΦΑΓΟΓΕΝΗ
Μέλος Δ.Σ.
Υπ. Τμ. Συνεργασίας
Έφοροι Κλάδων
Κλάδος Αστεριών Τ. ΛΑΡΙΣΣΗ
Κλάδος Πουλιών Δ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (έως 26/092015)
Κ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ (από 27/09/ 2015)
Κλάδος Οδηγών Ρ. ΛΑΜΠΡΟΥ
Κλάδος Μεγάλων Ι. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
Οδηγών

Έφοροι Περιφέρειας
Πρόεδροι & Έφοροι Τοπ. Τμημάτων
Πρόεδροι & Αρχηγοί Τοπ. Ομάδων 31ης Δεκεμβρίου 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έφορος Περιφέρειας : Άντζελα Χατζηδημητρίου Βουλγαρίδου
Αθήνα
Ε. Κοτταρίδη
Λ. Γουλανδρή – Τσιάμη
Βύρωνας
Δ. Λασπιά
Α. Δαγκλή
*Ζωγράφου
Ε. Βασιλάκη
Μ. Βλάχου
*Ηλιούπολη
Μ. Στεφάτου
Χ. Ατζιά
*Καρέας
Π. Κωνσταντινίδης Ν. Τηλιάκου
Ν. Φιλαδέλφεια
Β.Βογιατζόγλου
Β. Καραβίτη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έφορος Περιφέρειας: Βανέσσα Λαρίσση
Γλυφάδα
Α. Ανουσάκη
Η. Τσαμπηρά
Νέα Σμύρνη
Ε. Μπερεδήμα
Ε. Μπιρλιράκη
Παλαιό Φάληρο Π. Βαρότση
Β. Κουλούκα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έφορος Περιφέρειας: Μαρία Γιούτσου
*Αγ. Παρασκευή
Τσιαμπά Β.
Μ. Λουμάκη
*Ηράκλειο Αττ.
Μ. Γιούτσου
Μ. Αλεξοπούλου
Καλογρέζα
Τ. Καράγια
Κ. Λιόλου
Ε. Παπαχαραλάμπους
Κηφισιά
Ε. Σταθοπούλου
*Μαρούσι
Κ. Μάκου
Β. Παπανικολάου
*Παπάγου
Σ. Θανοπούλου
Λ. Χαραλαμπίδη
Φιλοθέη
Ε. Κούμουλου
Ν. Παπαϊωάννου
Χαλάνδρι
Α. Τσοπανέλη
Ι. Παναγιωτίδη
Χολαργός
Α. Τσαγκαρινού
Μ. Χρανιώτη
**Ψυχικό
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έφορος Περιφέρειας: Βανέσσα Λαρίσση
Ανάκασα
Α. Νάνας
Ε. Παναγιωτοπούλου
Λόφ. Αξιωματικών Β. Σαράφη
Ε. Κολοκυθά
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έφορος Περιφέρειας: Γκάρυ Δέδε
Πειραιάς
Μ. Ζησιμάτου
Φ. Μπιτσάκη
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΗΣΩΝ
Έφορος Περιφέρειας: Γκάρυ Δέδε
Αίγινα
Α. Φλώρου
*Σαλαμίνα
Ε. Νεοφύτου
Β. Μπεγνή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έφορος Περιφέρειας: Γκάρυ Δέδε
*Ελευσίνα
Ε. Δαβάνη
Σ. Σιαμπάνη
*Μέγαρα
Ο. Σαββίδου
Μ. Καρδάτου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έφορος Περιφέρειας: Γιώργος Ζωχιός
Αχαρνές
Γ. Χαραλαμπίδης Χ. Βασιλόπουλος
*Βούλα
Α. Σοφιανού
Κ. Σκουρλή
Θρακομακεδόνες Ν. Καρσαλιάκου Ε. Γκίκα
Κερατέα
Μ. Μπεθάνη
Ν. Σοφρώνη
Κορωπί
Κ. Παύλου
Μ. Μίχα
Ν. Μακρής
Α. Ζαβερδινού
Δ. Βούλτσος
Παιανία
Α. Κωτσαρά
Α. Χούντα
Πόρτο-Ράφτη
Ρ. Μπούκη
Ε. Ανδρέου
Ραφήνα
Α. Μουστικιάδης Π. Λαζαρίδου
Σπάτα
Σ. Μπέλμπα
Μ. Φράκου
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Έφορος Περιφέρειας: Βανέσσα Λαρίσση
Βαθύ Σάμου
Μ. Γεραλέξη
Βροντάδος Χίου Σ. Καβουρά
Α. Χατζοπούλου
Κ. Κρούστη–Ξάνθου
Καρλόβασι Σάμου Μ. Ψαριανού
Λήμνος
Α. Γαροφαλίδου
Ε. Μαυροθαλασίτου
Μυτιλήνη
Χ. Αντωνέλη
Β. Τριβουλίδου
Χίος
Σ. Σιταρά
Λ. Μήτσου
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Έφορος Περιφέρειας: Άντζελα Χατζηδημητρίου - Βουλγαρίδου
*Κως
Κ. Στρατηγέλη
Σ. Μαργαρίτη
Λέρος
Σ. Καρπαθίου
Σ. Μπουράκη

Έφοροι Περιφέρειας
Πρόεδροι & Έφοροι Τοπ. Τμημάτων
Πρόεδροι & Αρχηγοί Τοπ. Ομάδων 31ης Δεκεμβρίου 2015
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Έφορος Περιφέρειας: Άντζελα Χατζηδημητρίου - Βουλγαρίδου
Μύκονος
Μ. Ασημομύτη
Νάξος
Μ. Μαγγιώρου
Ρ. Μαργαρίτη
Ρόδος
Κ. Γιαννούλη
Τ. Διακοδημητρίου
**Σύρος
**Κάλυμνος
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έφορος Περιφέρειας: Άντζελα Τέτα Καραμπέκου
Ευρώπουλοι Κέρ. Π. Πένα
Ο. Σουρβίνου
*Ζάκυνθος
Σ. Ξένος
Σ. Μπουζιάνου
*Κέρκυρα
Σ. Κατσούρη
Ε. Γκόγκα
Νυδρί Λευκάδας Α. Φλώρου
Μ. Γαζή
ΚΡΗΤΗ
Έφορος Περιφέρειας: Γιώργος Ζωχιός
*Αγ. Νικόλαος
Φ. Τσαγκαράκη
Μ. Κουρουπάκη
*Ηράκλειο
Κ. Καριώτη
Μ. Παπαδάκη
Ε. Κωνσταντουράκη Μ. Χρυσού
Ιεράπετρα
Νεάπολη
Κ. Τερζάκη
Ε. Τζαγκουρνή
Ρέθυμνο
Ε. Τσοπάνογλου
Σ. Φαρσαράκη
Σητεία
Π. Τζερνιάς
Κ. Ζερβάκη
Χανιά
Ε. Κοματσουλάκη Α. Βασιλάκη
ΗΠΕΙΡΟΣ
Έφορος Περιφέρειας: Τέτα Καραμπέκου
Ιωάννινα
Α. Μήτση
Α. Καρατζένη
Μέτσοβο
Μ. Καραφέρη
Α. Κατσογιάννη
Πρέβεζα
Ε. Αργυρού
Ε. Τάση
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Έφορος Περιφέρειας: Βασιλεία Καραϊσκου
Αγριά
Ν. Βουδούρη
Ν. Κοντογιάννη
Βόλος
Α. Πουρναράκη
Α. Στάμου

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Έφορος Περιφέρειας: Βασιλεία Καραϊσκου
Καλαμπάκα
Μ. Κεφαλά - Καλατζή Α. Καλατζή
*Καρδίτσα
Ε. Τζίρου
Χ. Χυτά
Λάρισα
Μ. Φακίρη
Ε. Δημόκα
Νέα Ιωνία
Ι. Πανταζής
Γ. Γεωργίου
Πινακάτες
Γ. Κατόρλας
Σ. Καραμπέλια
Σκιάθος
Γ. Κοκολιού
Π. Αντωνίτσα
Τρίκαλα
Κ. Νούρου
Μ. Μπαρτσίρη
Φάρσαλα
Σ. Μαυρογεώργου Σ. Κοραδοσίδη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΘΡΑΚΗ
Έφορος Περιφέρειας: Μαρία Καρακεσίσογλου
Αλεξανδρούπολη Κ. Καραμιχάλη
Β. Κοτρώτσου
Δράμα
Α. Καρασαβίδου Σ. Τέγου
Καβάλα
Ε. Αποστολίδου
Ε. Ζουμπουλίδου
Κομοτηνή
Α. Γεράκη
Γ. Τερζίδου
Ξάνθη
Ζ. Ηλιάδου
Χ. Κοτσώνα
Ορεστιάδα
Χ. Σαββόγλου
Φ. Γκιρκόγλου
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Έφορος Περιφέρειας: Μαρία Καρακεσίσογλου
Βέροια
Σ. Μουρατίδου
Α. Γεννάτου
Γουμένισσα
Γ. Ζεϊμπεκέρη
Τ. Πασχαλέρη
*Θεσσαλονίκη
Η. Φουρουτζή
Κ. Δημοπούλου
Κιλκίς
Σ. Καρβουνίδου
Κ. Καναροπούλου
Νάουσα
Ε. Ξανθοπούλου Γ. Ζαρομυτίδου
Σέρρες
Α. Σαρακατσάνη Ε. Λαδοπούλου
Σιδηρόκαστρο
Ο. Τσιγκέλας
Μ. Παρέτσιου
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Έφορος Περιφέρειας: Βασιλεία Καραϊσκου
Κοζάνη
Α. Δημουδιά
Μ. Γαλανίδου
Φλώρινα
Φ. Γκέσου
Μ. Μηλώση
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ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Έφορος Περιφέρειας: Μαρία Γιούτσου
Άμφισσα
Γ. Τσινταβή
Μ. Αρβανίτη
Ιστιαία
Α. Καλέμη
Ε. Καμπούρη
Λαμία
Ι. Παπαγιάννη
Θ. Πασχαλίδου
*Χαλκίδα
Ι. Αποστόλου
Α. Μπασματζόγλου
**Καρπενήσι
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Έφορος Περιφέρειας: Τέτα Καραμπέκου
*Πάτρα
Χ. Αντιόχου
Μ. Αλεξοπούλου
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Έφορος Περιφέρειας: Γκάρυ Δέδε
Καλαμάτα
Α. Ψηλακη
Π. Γραμμένου
Κόρινθος
Π. Κάπη
Φ. Καραβά
*Λουτράκι
Μ. Θηβαίου-Γκίκα Γ. Καρνάκη
Μεθώνη
Δ. Ψαλλίδας
Α. Μίχου
Μελιγαλάς
Ε. Ηλιακοπούλου Κ. Τσιγαρίδη
*Ξυλόκαστρο
Β. Καραμάνος
Τ. Γατσοπούλου
Π. Παπαγιαννοπούλου Κ. Κοντογεωργάκου
*Σπάρτη
*Τρίπολη
Μ. Μανιάτη
Δ. Δαγρέ

ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Αλεξάνδρεια
Μ. Κάβουρα
Ε. Μανικάρου
*Τακτικά Τοπικά Τμήματα
**Τοπικά Τμήματα που αδρανούν τα τρία τελευταία χρόνια
Τα ανωτέρω ισχύουν με στοιχεία που ελήφθησαν έως 25/2/16
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Οικονομικά Στοιχεία
& Διαχείριση
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

Το 2015 ανανεώθηκε εν μέρη η Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής.
Μετά από χρόνια προσφοράς αποχώρησαν οι κ.κ. Λ. Κωττάκη,
Μ.Ρωμάνου, Μ. Γιαννουλάτου και Γκρέτα Οικονομίδη.
Τις ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφεραν στον ΟΔΗΓΙΣΜΌ
όλα αυτά τα χρόνια και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το
έργο τους.
Το καινούργιο συμβούλιο αποτελείται από τις κ.κ. Μίκα Κοντέλλη, Ουρανία Γεωργαλίδη, Δημητρα Σπανού, Νίκη Φιλιάνου
Νίκη Καλλιστράτου, Ρένα Μαριόλη, Κική Κατούφα, Μίρκα Γόντικα, Αλεξάνδρα Κοτσέλη και Νέλλη Αλεξοπούλου.
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του
2015, ήταν:
» Μία ολοήμερη εκδρομή στην Τεγέα με ξενάγηση όπου
συμμετείχαν πολλά μέλη της Αρωγής και φίλοι του ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ.
» Στις αίθουσες του ξενοδοχείου ΑΜΑΛΙΑ οργανώθηκε και
πάλι απογευματινή εκδήλωση.
» Το Νοέμβριο όπως πάντα έγινε η Χριστουγεννιάτικη αγορά
στη Σχολή ΜΩΡΑΙΤΗ που τόσο ευγενικά μας προσφέρει για
τρίτη συνεχή χρονιά.
Ελπίζουμε το 2016 να μπορέσουμε να οργανώσουμε περισσότερες δραστηριότητες.
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τμημα
Υλικού
Το 2015 τα μέλη του Τμήματος Υλικού είχαν ως στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των μελών του ΣΕΟ να αποκτήσουν στολές
και τη λήξη της χρήσης με θετικό πρόσημο στα αποτελέσματα.

Υπεύθ. Τμ.: Δώρα Κουκούλη
Μέλη:
Αγγελική Γαβαλά
Χαρά Αντιόχου
Ελένη Κρίππα

Με έννοια για τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας,
καταβλήθηκαν προσπάθειες οι τιμές των βασικών ειδών να παραμείνουν σταθερές, ενώ πραγματοποιήθηκαν δύο περίοδοι εκπτώσεων (Φεβρουάριο-Μάρτη, Οκτώβρη-Δεκέμβρη).
Τα μέλη του Τμήματος πρόθυμα εξυπηρέτησαν τις ανάγκες των
μελών, μεταφέροντας τα είδη σε συναντήσεις Κλάδων, Τμημάτων, Ομάδων Συνεργασίας και άλλες εκδηλώσεις. Υπήρξε αύξηση των πωλήσεων μέσω e-shop γεγονός που διευκόλυνε και τα
δύο μέρη. Επίσης, έγινε αξιοποίηση των social media προκειμένου να υπάρχει άμεση ενημέρωση και επικοινωνία.
Με ζητούμενο την επίτευξη ισορροπίας στην εξυπηρέτηση των
αναγκών των μελών με χαμηλές τιμές αφενός και θετικά αποτελέσματα χρήσης αφ’ ετέρου, έγιναν οι εξής κινήσεις: Προ-

Λώρα Αποστολοπούλου
Κατερίνα Τσεκούρα

Υπάλληλος:
Κατερίνα Πορτελάνου
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γραμματίστηκαν οι παραγγελίες και προϋπολογίστηκε το κόστος
αυτό. Ελλείψεις σε συγκεκριμένα είδη που παρατηρήθηκαν, είχαν να κάνουν με τις δυνατότητες του προμηθευτή.
Προχωρήσαμε σε συμφωνία με έναν κύριο προμηθευτή για τα
βασικά είδη, για καλύτερο έλεγχο της ποιότητας, του κόστους
και επίτευξη καλύτερων όρων πληρωμής.
Καταργήθηκε η χρήση πιστωτικής κάρτας, γιατί αύξανε το κόστος της συναλλαγής και ενισχύθηκαν οι τρόποι εξόφλησης
μέσω αντικαταβολής και κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό.
Μεταφέρθηκε το «Μαγαζάκι» στα γραφεία του ΣΕΟ, γεγονός
που μείωσε τα έξοδα λειτουργίας του.
Παράλληλα με τα παραπάνω, συνεχίστηκε η προσπάθεια αποπληρωμής παλαιότερων οφειλών σε προμηθευτές.
Τα μέλη, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές στο
«Μαγαζάκι», οι οποίοι με τις γνώσεις, την εμπειρία, το ταλέντο
και την προθυμία τους, στηρίζουν ουσιαστικά τη λειτουργία του.

Τμήμα
Ακίνητης Περιουσίας

Υπεύθ. Τμ.: Χρυσούλα Βρόντου
Αθανασοπούλου

Μέλη:
Αγγελική Γαβαλά
Χαρά Αντιόχου
Κωνσταντίνος Βαϊτσαράς
(έως 31.8.2015)

Βάσια Θηβαίου
(έως 31.8.2015)

Βασιλεία Καραϊσκου
Θωμάς Καρράς
(έως 31.8.2015)

Μαγδαληνή Λιόγρη
Τίνα Λουκίδη
(έως 31.8.2015)

Μιμίκα Μαυρίδη
(έως 31.8.2015)

Ειρήνη Παπαγεωργίου
Σοφία Παπαγιαννοπούλου
Λίτσα Σκούντρα
Θεόδωρος Σταυράκης

Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας, στo πλαίσιο των στρατηγικών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
στόχων του ΔΣ που το αφορούν, έθεσε ως προτεραιότητα τη » Συνεργάστηκε με το Τμήμα Οικονομικών, συντάσσοντας
Προϋπολογισμό και Απολογισμό .
συστηματοποίηση του τρόπου λειτουργίας των επιτροπών του,
ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στη διαχείριση των » Επόπτευσε την οικονομική διαχείριση του Πανελλήνιου
Οδηγικού Κέντρου ΚΟΝΑΚΙΑ
θεμάτων της Ακίνητης Περιουσίας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΝΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Τα μέλη των Επιτροπών ανταποκρίθηκαν στο έργο, το οποίο Στο πλαίσιο της παροχής οδηγιών σε θέματα διαχείρισης και
είχε πλείστες προκλήσεις σε πολλά επίπεδα. Τακτοποιήθηκαν αξιοποίησης των ακινήτων, η επιτροπή συνέταξε Κανονισμό
εκκρεμότητες στην Ακίνητη Περιουσία του ΣΕΟ σε κεντρικό, πε- Οδηγικών Κέντρων και Ξενώνων,ο οποίος εφαρμόστηκε πιλοτικά στο Οδηγικό Κέντρο «Κονάκια» με θετικά αποτελέσματα.
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Τα μέλη δούλεψαν σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό Με στόχο την κοινή στόχευση και πολιτική, θα προχωρήσουν
και τον επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας που διαθέτει οι διαδικασίες για την εφαρμογή του σε όλα τα Οδηγικά Κέντρα.
Οδηγικό Κέντρο «ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ»
το Τμήμα.
Τα Κονάκια λειτούργησαν με αναβαθμισμένες τις υπηρεσίες
τους όλο το έτος. Το κεντρικό αρχηγείο στελεχώθηκε από μέλη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
» Ολοκλήρωσε τον έλεγχο φακέλων των ακινήτων του ΣΕΟ, του Τμήματος και Αρχηγό – Συντονιστή τη Λίτσα Σκούντρα.
Πραγματοποιήθηκαν
ταξινομώντας ιδιοκτησίες, παραχωρήσεις, ενοικιάσεις.
» Συνέχισε την ηλεκτρονική καταγραφή και ψηφιοποίηση » 5 εκδρομές, 28 διήμερα, 16 κατασκηνώσεις, μεταξύ αυτών
κατασκήνωση Βέλγων προσκόπων, 2εκπαιδεύσεις και 1
του Αρχείου
συνάντηση Κλάδου.
» Συνεργάστηκε με το λογιστήριο για τη σύνταξη Ε9 και Ε2
» Έλεγξε την εγγραφή των ιδιόκτητων ακινήτων στο Εθνικό Κτη- ΣΚΙΑΘΟΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΔΗΓΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ματολόγιο και προετοίμασε εγγραφή των μη τακτοποιημένων Ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβρη 2015 οι εργασίες ανακαίνισης
» Συνεργάστηκε με Εφόρους Περιφέρειας και Προέδρους Τ.Τ. του Οδηγικού Ξενώνα Σκιάθου (τουαλέτες/ ντους /κουζίνα /κύγια την τακτοποίηση τυχόν αυθαιρέτων κτισμάτων
ριοι χώροι). Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία
» Ενημέρωσε και παρακολούθησε δικαστικές εκκρεμότητες και προσωπική εργασία του Τοπικού Συμβουλίου, καθώς και
ακινήτων.
χορηγίες επιχειρήσεων / καταστημάτων του τόπου.
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Τμήμα Οικονομικών
Έκθεση Ταμία

Πρόεδρος: Δήμητρα Δανδόλου
(έως Μάρτιο 2015)

Λίλα Μιχαηλίδου

Λογιστές:
ΜΗΦΟ Α.Ε.

Βοηθός Λογιστή:
Χριστίνα Βασιλοπούλου

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ανεξάρτητα από το αν έχουν
ή όχι εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις είναι απαραίτητο να
έχουν μια σαφή εικόνα των πεπραγμένων του ΣΕΟ, προκειμένου να γνωρίζουν την οικονομική του θέση.
Ως γνωστόν, το ΣΕΟ ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο, διαθέτει
τα έσοδα στην εκπλήρωση των σκοπών του. Θετικό ή αρνητικό
αποτέλεσμα ισοδυναμεί με βελτίωση ή αποδυνάμωση της οικονομικής του θέσης.
Η οικονομική αυτοδυναμία του ΣΕΟ, στόχος διαχρονικός, στην
παρούσα φάση της συνεχιζόμενης δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας είναι παράγοντας κρίσιμης σημασίας. Το ΣΕΟ δεν μπορεί να δαπανά περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττει, ούτε
να μεταθέτει αλόγιστα, βάρη και υποχρεώσεις σε άλλες χρήσεις,
διότι υπονομεύεται η οικονομική του κατάσταση στο μέλλον.
Όπως εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις του 2015,
παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, το ΣΕΟ βελτίωσε τη
θέση του. Το αποτέλεσμα της Χρήσης του 2015 είναι θετικό και
αποτυπώνεται κυρίως στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων
και στη μείωση των υποχρεώσεων του ΣΕΟ, αντανακλώντας
την ομαλοποίηση στα οικονομικά του Σωματείου.
Τα προηγούμενα χρόνια, οι ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία,
λειτουργικά έξοδα, φόροι) υπερέβαιναν τα κύρια έσοδα από
συνδρομές και άλλες πηγές.
Ως αποτέλεσμα, υπήρχε πρόβλημα ρευστότητας και οικονομικής αστάθειας και οι πόροι για την Ανάπτυξη και το Οδηγικό
Πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα περιορισμένοι.
Βασική επιδίωξη του ΔΣ αυτή τη χρονιά, άλλα και τα προηγού-
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μενα χρόνια αποτέλεσε η αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ
των ανελαστικών δαπανών και των κύριων εσόδων, η οποία τη
φετινή χρονιά επετεύχθη, κυρίως με περιορισμό των δαπανών
και διαρκή παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού,
αλλά και άλλες ενέργειες για μείωση και τακτοποίηση των υποχρεώσεων και διεύρυνση των πηγών εσόδων.
Σημαντική βοήθεια στον επανασχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής του ΣΕΟ, παρείχε ο οικονομικός σύμβουλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Περιοχής, Rob Valkenburg, ο οποίος,
κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, αλλά πριν και μετά από αυτή, παρείχε
χρήσιμες συμβουλές και καθοδήγηση.
Με προσεκτικές κινήσεις και επαγρύπνηση, συνεχίστηκαν οι
προσπάθειες για τον εξορθολογισμό της οικονομικής λειτουργίας του ΣΕΟ από τη διατήρηση του οποίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η οικονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα της
Οργάνωσης.
Ακολούθως, αναλύονται συνοπτικά τα κυριότερα σημεία που
αφορούν στην οικονομική κατάσταση του ΣΕΟ, ενώ περαιτέρω
ανάλυση παρατίθεται σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις.
Δάνεια
Η μεγάλη δανειακή σύμβαση του ΣΕΟ με την τράπεζα ALPHA
BANK εξυπηρετείται κανονικά, ωστόσο το υπόλοιπό της παραμένει υψηλό, επιβαρύνοντας το ΣΕΟ με υψηλό κόστος τόκων.
Το μικρότερο δάνειο των φωτοβολταΐκών εξυπηρετείται κανονικά.

Φόροι
Το 2015, το ΣΕΟ υπέβαλε δήλωση Ε9, για τη χρήση του 2014,
άλλα και για τη χρήση των προηγούμενων ετών 2013, 2012 και
2011 οι οποίες, μεταξύ άλλων, λόγω τεχνικού προβλήματος
στο σύστημα υποβολής δηλώσεων του taxisnet δεν είχαν υποβληθεί. Ο ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε για το 2014 και το 2013, οι
οποίοι επιβάρυναν δυσανάλογα την τρέχουσα χρήση ανήλθαν
αντίστοιχα στις 56.806,24 και 56.666,53 χιλιάδες ευρώ. Η καταβολή τους ρυθμίστηκε σε 12 και 12 δόσεις αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ρευστότητας-διαθεσίμων.
Ο ΕΝΦΙΑ του 2015 θα βεβαιωθεί και θα καταβληθεί μέσα στο 2016.
Ο φόρος εισοδήματος ανήλθε στο ποσό των 77.591.34 ευρώ
και ρυθμίστηκε σε 12 δόσεις επίσης.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής Λειτουργίας Τοπικών
Τμημάτων και Ομάδων Συνεργασίας, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τέθηκε σε εφαρμογή το 2015, τα Τοπικά Τμήματα θα επιβαρύνονται τα ποσά που τους αναλογούν
από ΕΝΦΙΑ, καθώς και από φόρο εισοδήματος για ακίνητα που
εκμισθώνουν, ώστε τα βάρη να κατανέμονται δίκαια και να μην
επιβαρύνεται το σύνολο.
Υπό ρύθμιση και καταβολή μέσα στο 2015 βρίσκεται επίσης βεβαιωμένος φόρος ΕΕΤΗΔΕ του 2013 ποσού 4.751,17 ευρώ σε 20 δόσεις.
Επιχορηγήσεις - χορηγίες
Η Κεντρική Διοίκηση του ΣΕΟ το 2015 δεν έλαβε επιχορήγηση
από το Υπουργείο Παιδείας. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ανάγκη της οικονομικής αυτοδυναμίας και της αλλαγής της πολιτικής του ΣΕΟ έναντι των κρατικών επιχορηγήσεων.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι, αρκετά Τοπικά Τμήματα επεδίωξαν
και έλαβαν επιχορηγήσεις από Δήμους και Περιφέρειες, πρακτική που εκτιμάται ότι πρέπει να ακολουθηθεί και στο μέλλον.
Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις ελαχιστοποιούν τις δαπάνες τους για χορηγίες, οι οποίες πλέον είναι πιο στοχευμένες
προς αντιμετώπιση πιο επιτακτικών κοινωνικών αναγκών.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι διαμορφώνονται νέες
συνθήκες στις οποίες το ΣΕΟ οφείλει να προσαρμοστεί άμεσα
και με ευελιξία. Το ΔΣ του ΣΕΟ αποφάσισε, σχετικά, τη σύσταση Τμήματος Εξεύρεσης Πόρων για καλύτερη στόχευση των
ενεργειών μας και αξιοποίηση όλων των ευκαιριών, όπως τα
χρηματοδοτούμενα προγράμματα από διάφορες πηγές. Το νέο
Τμήμα αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2016.
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Μαγαζάκι
Το Μαγαζάκι λειτούργησε αποδοτικά για το ΣΕΟ, αποδίδοντας
μικρά κέρδη χρήσης και προχωρώντας στην εξόφληση σημαντικού μέρος οφειλών έναντι προμηθευτών του από τα προηγούμενα έτη.
Με σκοπό την οικονομική διευκόλυνση των μελών μας να προμηθευτούν κυρίως τα είδη στολής, το Μαγαζάκι προχώρησε σε
σημαντικές μειώσεις τιμών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
πρακτική που αύξησε τη ζήτηση.
Ετήσιες Συνδρομές - Ταυτότητες
Στο ίδιο πνεύμα και αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες κυρίως των
ενηλίκων μελών να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, το ΔΣ αποφάσισε από τον Σεπτέμβρη του 2015 τη μείωση των Ετήσιων Συνδρομών για Ταυτότητες για συγκεκριμένες κατηγορίες. Επίσης, αποφασίστηκε επιχορήγηση των νέων
Τοπικών Τμημάτων με τη μορφή επιστροφής των συνδρομών
παιδιών και ενηλίκων για 3 χρόνια.
Απεικόνιση συναλλαγών
Διαχρονικά, αλλά και ιδιαίτερα σε μια εποχή σημαντικών αλλαγών στο φορολογικό περιβάλλον, όπου οι διασταυρώσεις
και οι έλεγχοι γίνονται πλέον πιο άμεσα, οι οικονομικές συναλλαγές του ΣΕΟ, πρέπει να διέπονται από διαφάνεια και ευταξία.
Η καταχώρηση των τιμολογίων και η εξόφληση των μεγάλων
τιμολογίων των Τοπικών Τμημάτων, των κατασκηνώσεων και
άλλων δράσεων συνεχίζεται να πραγματοποιείται κεντρικά,
ώστε ο κύκλος εργασιών όλων των τιμολογίων που εκδίδονται στον ΑΦΜ του ΣΕΟ ανά την Ελλάδα, να απεικονίζεται στα
βιβλία μας. Είναι όμως απαραίτητη σε αυτό και η βοήθεια και
η υπευθυνότητα όλων με την αποστολή των προβλεπόμενων
καταστάσεων και εντύπων εγκαίρως.
Με γνώμονα τη στήριξη της Ανάπτυξης και του Οδηγικού Προγράμματος, παρά τις αντιξοότητες και την εν γένει οικονομική
δυσπραγία που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το ΔΣ επιδιώκει, με
υπευθυνότητα και στόχευση, την οικονομική ανάπτυξη του
ΣΕΟ.
Η προσπάθεια για την οικονομική ανάπτυξη είναι κοινή και σε
όλα τα επίπεδα: Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό. Ευχαριστούμε θερμά όσους με συναίσθηση της ευθύνης και συνέπεια
συνέβαλλαν σε αυτή.

Οικονομικές Καταστάσεις 2015
Ακολουθούν οι Οικονομικές Καταστάσεις, για τη Χρήση του 2015:

» Ισολογισμός
» Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
» Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης
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Ισολογισμός
Σύνοψη
Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 6.083.923,52
ευρώ.
Στον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, σημειώνονται το
θετικό Αποτέλεσμα της Χρήσης
ενώ στο Παθητικό σημειώνεται
και η περαιτέρω πτώση ορισμένων Υποχρεώσεων και ειδικότερα των πιστωτών.
Το Αποτέλεσμα της Χρήσης του
2015 είναι θετικό, ανερχόμενο
σε 12.174 ευρώ.

Πάγιο Ενεργητικό
Υποχρεώσεις
» Η εμφανιζόμενη αξία Γηπέδων και Κτιρίων, η οποία μειώ- » Στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, ύψους €
θηκε, λόγω των προβλεπόμενων αποσβέσεων, επισημαί385.269,21, εμφανίζονται κυρίως οι Εγγυήσεις των Μισθώνεται ότι χρήζει αναπροσαρμογής, σε περίπτωση αλλαγής
σεων.
των αντικειμενικών αξιών των Ακινήτων ή/και με τρόπο τέ- » Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του ΣΕΟ καταλήγουν
τοιο, ώστε να συμφωνούν αντίστοιχα με τις υποβληθείσες
€400.070,80, αυξημένες κατά € €116.8732,6 έναντι του
δηλώσεις του Ε9 ή/και τις εμπορικές αξίες.
2014.
Αναλυτικότερα:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Το σύνολο των Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές ανέρχεται
» Το 2015, το Απόθεμα του Μαγαζιού ανέρχεται σε
σε €80.520,35. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έλεγχος στις
€83.931,41, μειωμένο κατά 4%, σε σχέση με το αντίστοιχο
σχετικές λογιστικές εγγραφές και διασταύρωση.
της Χρήσης του 2014. Αναλυτικά, τα οικονομικά στοιχεία
Το υπόλοιπο των Τραπεζικών Δανείων, για το 2015, κατου Πρατηρίου, με τον Κύκλο Εργασιών και τα Αποτελέταλήγει σε ύψος €474.856,40 εμφανίζοντας μικρή μείωση
σματα, βρίσκονται στο Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευ4,15%, έναντι του αντίστοιχου € 495.442,01 του 2014. Από
σης του Πρατηρίου.
το σύνολο του Δανείου, ποσό €454.832,93 αφορά στο Δά» Οι Απαιτήσεις εμφανίζονται σε ύψος €294.367,99 ευρώ.
νειο της ALPHA BANK και το υπόλοιπο, ύψους € 20.023,47
Αναλυτικότερα:
αφορά στο Δάνειο για τα Φωτοβολταϊκά.
Ο λογαριασμός Χρεώστες Διάφοροι ανέρχεται σε €
Οι Υποχρεώσεις από Φόρους (Φόρος Εισοδήματος, ΕΝ80.036,54, εμφανίζοντας αύξηση 151,40%, σε σχέση με το
ΦΙΑ κ.α) καταλήγουν σε €253.605,41, υπερβαίνοντας κατά
2014. Διευκρινίζεται ότι ο λογαριασμός συμπεριλαμβάνει
234,37% τις αντίστοιχες του 2014.
προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος €54.359,49. ΑνεΟι Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ) καξάρτητα από αυτό, σημειώνεται ότι οι Χρεώστες Διάφοροι
ταλήγουν σε € 6.404,15, μειωμένες κατά -62,01%, έναντι
από € 31.836,71 το 2014 μειώθηκαν σε € 26.000 περίπου.
αυτών της προηγούμενης Χρήσης.
» Τα Διαθέσιμα του ΣΕΟ (Τ.Τ. & Κ.Δ.) διαμορφώνονται σε €
Οι Υποχρεώσεις σε Πιστωτές καταλήγουν σε €57.714,77,
279.137,36 αυξημένα κατά €90.614, ήτοι ποσοστιαία κατά
εμφανίζοντας ποσοστιαία μείωση -50,81%, σε σχέση με
48%, σε σχέση με το 2014.
αυτές του 2014.
Ίδια Κεφάλαια
» Η Περιουσία του ΣΕΟ παρέμεινε αμετάβλητη.
» Η Χρήση του 2015 άφησε θετικό Υπόλοιπο Αποτελέσματος, ύψους € 12.174.
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Αποτελέσματα Χρήσης
Σύνοψη
Το 2015, το Σύνολο των Εσόδων
ανέρχεται σε ύψος €918.266,40
εμφανίζοντας άνοδο 36,68%,
έναντι των αντίστοιχων του
2014, ενώ το σύνολο των Εξόδων ήταν € 885.680,16 αυξημένο κατά 36,77%, σε σχέση
με το 2014.
Η αναπροσαρμογή και η τήρηση του Προϋπολογισμού επέτρεψε στο ΣΕΟ να ανταπεξέλθει
θετικά, καθώς το Ολικό Οργανικό Αποτέλεσμα της Χρήσης
του 2015, σε ενοποιημένη βάση
για την Κεντρική Διοίκηση, τα
Τοπικά Τμήματα και το Μαγαζάκι ήταν € 32.586,24, αυξημένο κατά περίπου € 8.300, σε
σχέση με αυτό της χρήσης του
2014.
Στο Ολικό Αποτέλεσμα προσετέθη Έκτακτο και Ανόργανο Αποτέλεσμα και το τελικό
Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης,
προ Φόρων, περιορίστηκε σε €
12.173,93.

Διάθεση Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
» Τα Ακαθάριστα Έσοδα από τις Πωλήσεις του Μαγαζιού (τζί- » Ο Φόρος Εισοδήματος του 2015, καταβλητέος το 2016,
ανέρχεται σε €72.479,32, προερχόμενος κυρίως από τη
ρος), για το 2015, ανήλθαν στο ποσό των € 58.720,08, εμφορολόγηση Μισθωμάτων, καθώς και μέρους του λογιφανίζοντας πτώση σε σχέση με το 2014, ωστόσο θα πρέπει
στικού κέρδους του Μαγαζιού, αυξημένος κατά 31,78%
να ληφθούν υπόψη και οι μειώσεις τιμών.
έναντι αυτού της προηγούμενης Χρήσης.
» Το Κόστος Πωλήσεων, για το 2015, ανέρχεται σε €
41.800,98 χαμηλότερο κατά 24% έναντι αυτού του 2014.
» Τα Οργανικά Έξοδα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις Αμοιβές και τα Έξοδα Προσωπικού και Τρίτων, για το 2015,
καταλήγουν στο ποσό των € 844.225,05, αυξημένα κατά
42%, σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2014. Αν αφαιρεθούν
τα έξοδα των Τοπικών Τμημάτων, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της ΚΔ, χωρίς να περιλαμβάνονται τα έξοδα Οδηγικού Προγράμματος και οι αποσβέσεις ανέρχονται στο
ποσό των €389.714,60. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται
και έξοδα για το LSAG € 82.000.
» Τα Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος για τα Τοπικά Τμήματα
ανέρχονται στο ποσό των €231.754,26 και τα Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος για την Κεντρική Διοίκηση, τα οποία
συμπεριλαμβάνουν Συναντήσεις, Συνέδρια, Εκπαιδεύσεις,
Κατασκηνώσεις κ.α. ανέρχονται στο ποσό των €117.582,47.
» Οι πληρωμές σε Τόκους και Συναφή Έξοδα το 2015 ανήλθαν σε € 19.443,57 μειωμένες κατά 9% έναντι αυτών του
2014, λόγω της μείωσης του Τραπεζικού Δανείου.
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Κεντρική Διοίκηση
Σύνοψη
Το σύνολο των Εσόδων της ΚΔ,
για το 2015 ήταν € 704.860,9.
Tο σύνολο των Εξόδων ανήλθε
σε € 653.925,9. Τόσο τα Έξοδα,
όσο και τα Έσοδα της ΚΔ για τη
Χρήση του 2015 συμπεριλαμβάνουν τη διαχείριση του Προγράμματος LSAG, του συνόλου
των Εκπαιδεύσεων, των Κατασκηνώσεων, των Συναντήσεων
και άλλων Δράσεων, των Εκδηλώσεων της Αρωγής και των
εισπραττόμενων μισθωμάτων.

Έσοδα
» Τα Έσοδα από Ετήσιες Συνδρομές, κατέληξαν σε ύψος €
193.678,2 αυξημένα κατά €57.405 έναντι των αντίστοιχων
του 2014. Ο αριθμός των Μελών του ΣΕΟ ανήλθε στα
8.258 Μέλη.
Αναλυτικότερα
- Συνδρομές Τοπικών Τμημάτων € 132.703,40
- Συνδρομές Μελών ΓΣ € 12.270
- Συνδρομές Ομάδων Συνεργασίας και άλλων ενηλίκων μελών € 48.704,80
ΣΥΝΟΛΟ € 193.678,2
»

»

»
»

Τα Έσοδα από Δράσεις Οδηγικού Προγράμματος της Ανάπτυξης, Συναντήσεις Εκδηλώσεις, Δράσεις ανήλθαν στα €
122.413.
Αναλυτικά:
- Έσοδα από Συναντήσεις-Συνέδρια € 28.043,33
- Έσοδα από Εκπαιδεύσεις € 15.975,05
- Έσοδα από Κατασκηνώσεις € 63.085,97
- Έσοδα από λοιπές εκδηλώσεις € 15.309,50
Στα Έσοδα παρεπομένων ασχολιών καταχωρήθηκε το εισόδημα από εκμίσθωση Ακίνητων. Το 2015, τα Εισπραχθέντα και Εισπρακτέα Μισθώματα ανήλθαν συνολικά σε €
232.732,26, αυξημένα κατά 45%, σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2014, κυρίως λόγω εκμίσθωσης του Ακινήτου της
Βάρης.
Στα λοιπά Οργανικά Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων (€66.800) συμπεριλαμβάνονται κυρίως τα έσοδα από το Πρόγραμμα LSAG.
Τα έσοδα από Δωρεές ανήλθαν στο ποσό των €30.509,39.
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Έξοδα
» Οι Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού εμφανίζονται μειωμένα
κατά 55%, σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά του 2014.
- Τακτικές Αποδοχές, Δώρα, Επιδόματα € 81.164,8
- Εργοδοτικές Εισφορές € 20.054,14
ΣΥΝΟΛΟ € 101.218,97
»

Οι Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων διπλασιάστηκαν σε σχέση με
τα αντίστοιχα του 2014, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων
δαπάνες για τη λογιστική, μηχανογραφική και νομική υποστήριξη, καθώς και δαπάνες για το πρόγραμμα LSAG κ.α
ΣΥΝΟΛΟ € 48.148,76

»

Οι Παροχές Τρίτων εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου
€16.000, έναντι των αντίστοιχων του 2014. Οι δαπάνες για
ΔΕΗ και Ύδρευση εμφανίζονται αυξημένες, καθώς διαπιστώθηκαν οφειλές προηγούμενων ετών σε Τοπικά Τμήματα, καθώς και στα Κονάκια.
Αναλυτικά, οι κυριότερες παροχές:
- ΔΕΗ € 5.670
- Ύδρευση € 4.944,28
- Τηλεφωνία € 5.178,05
- Ταχυδρομικά 2.033,72
- Ασφάλιστρα € 9.000
- Επισκευές και συντηρήσεις € 9.500
ΣΥΝΟΛΟ € 36.382,83

»

Το σύνολο των Φόρων και Τελών που καταβλήθηκαν,
στο Δημόσιο ή σε τρίτους, ήταν σημαντικά αυξημένο κατά
434,67%, σε σχέση με αυτό της προηγούμενης Χρήσης.
Αναλυτικά, οι κυριότεροι φόροι:
- ΦΠΑ € 33.277,24
- Χαρτόσημο μισθωμάτων € 2.817,36
- ΕΕΤΗΔΕ 4.751,17
- Δημοτικά Τέλη 6.000
- ΕΝΦΙΑ 113.473
ΣΥΝΟΛΟ € 160.335,72

Μισθώματα
36,02%
Συνδρομές
29,97%
»

Μέσα στο 2015, τα Διάφορα Έξοδα διαμορφώθηκαν ως
εξής:
- Έξοδα Μεταφορών € 3.369,81
- Έξοδα Ταξιδιών € 3.199,77
- Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης € 1.005,04
- Συνδρομές στην Παγκόσμια Οργάνωση και Ευρωπαϊκή
Περιοχή € 6.366,28
- Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων €102,61
- Δωρεές επιχορηγήσεις € 828,45
- Έντυπα, Γραφική Ύλη € 3.313,40
- Υλικά Άμεσης Ανάλωσης € 239,27
ΣΥΝΟΛΟ € 18.424,63

Οδηγικό
Πρόγραμμα 18,95%
Επιχορηγήσεις LSAG Επιδοτίσεις 10,34%
Δωρεές/
Ενισχύσεις 4,72%

Έσοδα Κεντρικής Διοίκησης

Το παραπάνω σύνολο εξόδων εμφανίζεται αυξημένο κατά 61%
έναντι του αντίστοιχου του 2014, στο οποίο, ωστόσο συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για τις συνδρομές προηγούμενων ετών
στην Ευρωπαϊκή Περιοχή και στη WAGGGS.
» Στα Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος Κ.Δ. περιλαμβάνονται:
Έξοδα Εκπαιδεύσεων € 18.380,05
Έξοδα Κατασκηνώσεων € 63.152,01
Έξοδα Συναντήσεων, Συνεδρίων και άλλων Δράσεων
€28.043,33
Έξοδα εκδηλώσεων κ.α. δράσεων €8.007,08
ΣΥΝΟΛΟ € 117.582,47
»
»

Οι Τόκοι και Συναφή Έξοδα ανήλθαν σε € 19.443,57, μειωμένοι κατά 9% έναντι των αντίστοιχων του 2014, λόγω της
πτώσης των Τραπεζικών Δανείων του ΣΕΟ.
Οι Αποσβέσεις Παγίων ανέρχονται σε € 105.173,72.

Φόροι &
Τέλη 32%
Οδηγικό
Πρόγαμμα 23%
Αμοιβές & Έξοδα
προσωπικού 20%
Αμοιβές &
Έξοδα τρίτων 10%
Παροχές
Τρίτων 7%

Έξοδα Κεντρικής Διοίκησης

Διάφορα
έξοδα 4%
Τόκοι 4%
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Μαγαζάκι
Σύνοψη
Οι Πωλήσεις του Πρατηρίου
(τζίρος), για το 2015, ανέρχονται σε € 58.720,08, μειωμένες
κατά 21%, σε σχέση με αυτές
του 2014.
Οι Δαπάνες για Έξοδα Λειτουργίας ανήλθαν σε € 19.326,35
και οι αγορές σε €38.105,73
Ως Αποτέλεσμα, για το 2015, τα
Καθαρά Κέρδη που απέδωσε
το Μαγαζάκι ήταν € 1.633,87.

Πωλήσεις
» Οι Πωλήσεις Εμπορευμάτων ανήλθαν σε € 58.720,08,
εμφανίζοντας μείωση € 15.737,45 ή ποσοστιαία 21%, σε
σχέση με τις περσινές. Όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει
να συνυπολογιστεί η μείωση των τιμών πώλησης, για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα, ως έμπρακτη υποστήριξη των
μελών μας.
» Η Ιδιόχρηση, δηλαδή η δωρεάν διάθεση ειδών, για τις ανάγκες της Ανάπτυξης (Εκπαιδεύσεις, Κλάδοι, ενίσχυση ευπαθών Ομάδων κ.α.), ανέρχεται σε €345,87.
Αγορές
» Οι Αγορές του 2015 ανήλθαν σε € 38.105,73, παρουσιάζοντας πτώση 13%, έναντι των αντίστοιχων του 2014, οφειλόμενη σε καλύτερο προγραμματισμό των παραγγελιών,
εντός του προϋπολογισμού.
» Αποθέματα
» Το Απόθεμα Τέλους Χρήσης του 2015 ήταν € 83.931,41
μειωμένο κατά 4%, σε σχέση με το Απόθεμα Έναρξης.
Μέσα από προσεκτική πολιτική παραγγελιών και προσφορών, καταβάλλεται προσπάθεια περαιτέρω μείωσης του
Αποθέματος, ώστε να αποδεσμευτεί κεφάλαιο και να διευκολυνθεί η ρευστότητα.
Οργανικά Έξοδα
» Για το 2015, οι Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού και Τρίτων
ανήλθαν συνολικά σε € 17.691,24
» Τα υπόλοιπα Έξοδα (Παροχές Τρίτων, Διάφορα Έξοδα Λειτουργίας) συμπεριλαμβάνουν ΔΕΚΟ και μεταφορικά, για
τις αποστολές προϊόντων. Σημαντικό μέρος των Εξόδων
περιορίστηκε με την μεταφορά του Μαγαζιού, εντός των
γραφείων του ΣΕΟ και δεν επιβαρύνει το αποτέλεσμα.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΓΑΖΑΚΙ 01/01/2015-31/12/2015
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

58.720,08 58.720,08

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
μείον ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

38.105,73
345,87
37.759,86

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
(ΙΚΑ, ΦΜΥ, ΠΛΗΡΩΤΕΑ)

17.516,24

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

175,00

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
(ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ)

648,86

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ)

299,37

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(PERSONAL SECURITY)

123,53

ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦ. ΥΛΗ

203,35

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

360,00 19.326,35

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΕΡΔΟΣ

57.086,21
1.633,87

Προϋπολογισμός 2016
Προϋπολογισμός 2016

Σύνοψη
Ακολουθεί ο Προϋπολογισμός
της ΚΔ του ΣΕΟ, για τη Χρήση
του 2016, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη ΓΣ. Για τη
σύνταξή του, ελήφθησαν υπόψη οι γενικότερες οικονομικές
συνθήκες και οι αποφάσεις του
ΔΣ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Στη σύνταξη του Προϋπολογισμού, κύρια επιδίωξη είναι,
αυτός να είναι προσαρμοσμένος στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα και στις
προοπτικές και προβλέψεις για
τις δυνατότητες της ελληνικής
κοινωνίας και ταυτόχρονα να
εξασφαλίζει τους απαραίτητους
πόρους, για την υποστήριξη της
Ανάπτυξης.
Στον Προϋπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα
και τα έξοδα των Τοπικών Τμημάτων, των αυτοχρηματοδοτούμενων δράσεων/εκδηλώσεων της Ανάπτυξης και άλλων
Τμημάτων Διοίκησης, καθώς
και τα έσοδα και έξοδα για το
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LSAG.
Τα μεγέθη του Προϋπολογισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον τα προϋπολογισμένα Έσοδα ανέλθουν
στα ποσά που αναφέρονται.

Προϋπολογισμός 2016

ΕΣΟΔΑ

Μηχανογράφηση

Προϋπολογισμός 2016
100

Έξοδα Κίνησης

4.750

Ακίνητη Περιουσία (Ενοίκια)

309.000

Φόροι

262.000

Διοικητικό Συμβούλιο

550

Συνδρομές

185.000

Φόρος Εισοδήματος

102.000

Κλάδος Αστεριών

400

Μαγαζάκι

62.000

Φόρος Κεφαλαίου (ΕΝΦΙΑ)

60.000

Κλάδος Πουλιών

250

Κονάκια

23.000

Φόροι διάφοροι προηγούμενων ετών

100.000

Κλάδος Οδηγών

600

Αρωγή/Εκδηλώσεις

15.000

Τράπεζες Δάνεια

39.900

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

400

Δωρεές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις

4.500

Δάνεια

21.091

Εκπαιδεύσεων

Λοιπά

1.500

Τόκοι Δανείων

17.492

Αναπτύξεως

600.000

ΣΥΝΟΛΟ

Τραπεζικά έξοδα
Υποχρεώσεις από Συνδρομές Μελών

ΕΞΟΔΑ
Α.ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Μισθοδοσία και αμοιβές τρίτων

125.000

6.500

1.000

Έξοδα Κίνησης/Συντήρησης

12.000

Έργα

11.000

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

26.400

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ

ΙΚΑ

32.000

Οδηγικό Πρόγραμμα-Γενική Εφορεία

461.900

Δικαστικά Συμβολαιογραφικά

8.000

Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας

2.700

Λοιπές Νομικές Υποθέσεις

3.600

25.000

Συμβολαιογραφικά

1.700

5.900

Κλάδος Αστεριών

4.500

Γενική Συνέλευση

800

200

Κλάδος Πουλιών

3.000

Δαπάνες οργάνωσης Γενικής Συνέλευσης

800

25.000

Κλάδος Οδηγών

4.000

ΔΕΗ

6.200

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

2.500

Σταθερή κινητή τηλεφωνία

4.600

Εκπαίδευση

3.000

ΕΥΔΑΠ

29.500

9.000

Αμοιβές Τρίτων

Λειτουργικά έξοδα

ΔΕΚΟ Τηλεφωνία

Ασφάλεια μελών
60.500

Φόροι τρίτων

Οδηγικά Κέντρα (Κονάκια κ.α.)

Κατασκευή ταυτοτήτων

Μισθοδοσία Υπαλλήλων

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

1.317
10.000

800
1.750

100

Περιοδείες Εφόρων Περιφέρειας

3.250

ΕΛΤΑ Courier Μεταφορικά

1.200

Διάφορα (Συνέδρια κλπ)

Φωτοτυπικά συντήρηση αναλώσιμα

2.300

Διεθνείς Σχέσεις

Εξοδα καθαριότητας

1.600

Συνδρομή στο Παγκόσμιο Γραφείο

Γραφική ύλη - Είδη Γραφείου

1.000

Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Περιοχή

8.074

Συμμετοχή σε Συναντήσεις - Συνέδρια
-Σεμινάρια

2.626

Αναλώσιμα

350

Ασφάλεια κτιρίου

650

Συντήρηση Κτιρίου

1.400

Κοινόχρηστα

5.500

4.750
11.000
300

Δημόσιες Σχέσεις - Εκδόσεις

850

Έντυπα προβολής, Εκδόσεις, banners,
Ιστοσελίδα

850
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Άλλες Υποχρεώσεις ΣΕΟ

58.200

Μαγαζάκι Προμηθευτές

40.000

Μαγαζάκι Προμηθευτές παρελθόντων ετών

11.500

Διάφορα - Απρόβλεπτα

6.700

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/
ΛΟΙΠΑ

138.100

ΕΣΟΔΑ

600.000

ΕΞΟΔΑ

600.000

Ακίνητη Πειρουσία
(Ενοίκια) 52%

Αρωγή /
Εκδηλώσεις 3%

Συνδρομές
31%

Δωρεές - Χορηγίες Επιχορηγήσεις 1%

Μαγαζάκι 10%

Λοιπά Έσοδα
0,3%

Κονάκια 4%

Προϋπολογισμός Εσόδων 2016

Φόροι 44%

Υποχρεώσεις από
Συνδρομές Μελών 2%

Μισθοδοσία και
αμοιβές τρίτων 21%

Διεθνείς Σχέσεις
2%

Άλλες Υποχρεώσεις
10%

Έξοδα κίνησης 1%

Τραπεζικά Δάνεια
7%

Δικαστικά
Συμβολαιογραφικά 1%

Οδηγικά Κέντρα
(Κονάκια κ.α.) 5%

Δημόσιες Σχέσεις Εκδόσεις 0,1%

Οδηγικό Πρόγραμμα
- Γενική Εφορεία 4%

Γενική Συνέλευση
0,1%

Προϋπολογισμός Εξόδων 2016

Λειτουργικά
έξοδα 4%
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
“ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ”
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
κ. Παπαδονικολάκης Μάρκος
(τακτικός ελεγκτής)

κα. Νάνη Καλλιρρόη
(τακτική ελέγκτρια)

κ. Βανικιώτης Νικόλαος

(αναπληρωματικός ελεγκτής)

κ. Τζιρίτας Χαράλαμπος

(αναπληρωματικός ελεγκτής)

Ελέγξαμε, τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις καθώς, και το
σχετικό Προσάρτημα του Σ.Ε.Ο. της χρήσεως που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2015. 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 διενεργηθέντα 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 απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλήψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά
και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις. Ο
έλεγχος επίσης, περιλαμβάνει 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα κατώτερα θέματα:
1. Όπως το 2014 έτσι και το 2015 συνεχίστηκε επιτυχώς η
προσπάθεια της Διοίκησης για την εξυγίανση των όποιων
δυσκολιών και το Σωματείο κατάφερε παρά την δυσχερή
οικονομική κατάσταση της χώρας να κλείσει την χρήση του
με κέρδος που ανέρχεται εις το ποσό των 12.173,93 ευρώ
2. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του σωματείου διατηρούνται
σε υψηλά επίπεδα παρά τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε. Συγκεκριμένα, η αξία τους ανέρχεται στο ποσό των
5.422.982,36 ευρώ.
3. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι, τα χρηματικά διαθέσιμα
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έχουν αυξηθεί αρκετά σε σχέση με το 2014. Ειδικότερα, η
αξία τους το 2014 ήταν 188.523,26 ενώ φέτος ανέρχονται
στο ποσό των 279.137,36 ευρώ. Επομένως αντιλαμβανόμαστε ότι η διαφορά των 90.614,10 ευρώ που προκύπτει είναι
ουσιαστική.
4. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η αξία των τελικών αποθεμάτων
είναι περίπου ίση με τις αντίστοιχες αξίες των περσινών. Δηλαδή, 83.931,41 ευρώ. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη
ότι διατηρείται παλιό stock γεγονός το οποίο θα πρέπει να
μεριμνηθεί και να προωθηθεί στην αγορά άμεσα καθώς με
την πρόοδο των ετών θα φθείρεται και θα καταστραφεί.
5. Επίσης εντοπίζουμε ότι συνεχίζει η αδυναμία είσπραξης
λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης καθώς
οι απαιτήσεις το 2014 ανερχόντουσαν εις το ποσό των
242.393,60 ευρώ ενώ φέτος η αξία τους είναι 294.367,99
ευρώ . Επομένως αντιλαμβανόμαστε ότι η διαφορά των
51.974,39 ευρώ που προκύπτει ίσως χρήζει κάποιας αντιμετώπισης.
6. Το γεγονός ότι οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται εις το ποσό των 860.125,61 ευρώ παρέχει στο σώμα δυνατότητα άνεσης στην ταμειακή ρευστότητα καθώς επίσης
και στον ταμειακό του προγραμματισμό.
7. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται εις το ποσό
των 400.070,80 ευρώ, ποσό το οποίο προέρχεται από τις
υποχρεώσεις του σώματος έναντι των προμηθευτών και πιστωτών, των τραπεζών, καθώς επίσης και από τις υποχρεώσεις σε φόρους – τέλη, και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Το ύψος της διαφοράς αυτής δημιουργείται κυρίως από τις
υποχρεώσεις σε φόρους- τέλη. Συγκεκριμένα, το ύψος του
κύριου φόρου είναι 72.479,32 ευρώ, το ποσό της δήλωσης
είναι 102.000,00 ευρώ, η προκαταβολή 32.000,00 ευρώ και
τέλος 8.000,00 ευρώ τα χαρτόσημα.
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