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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

Ε

κ μέρους του Δ.Σ. σας καλωσορίζω στην  88η Τακτική Γενική Συνέλευση. Είναι η ώρα που το Διοικητικό
Συμβούλιό μας έχει την δυνατότητα και την ευκαιρία
να σας παρουσιάσει για έγκριση τον απολογισμό του
για το έτος 2017. Στη συνέχεια, φυσικά, θα εκλέξουμε, σύμφωνα με το Καταστατικό μας, τρία νέα μέλη
στο Δ.Σ. και πέντε για την Ε.Ε.Υ. Φέτος αποχωρούν
από το Δ.Σ. μετά από τέσσερα χρόνια συμμετοχής η
Χρυσούλα Βρόντου, η Δώρα Κουκούλη και η Ευτυχία
Κούστα. Σε χρόνια που δοκιμάσθηκε το Σ.Ε.Ο., λόγω
της οικονομικής κρίσης, προσέφεραν η καθεμιά από
τη θέση της και με τις ιδιαίτερες ικανότητές της σημαντικό, πολυποίκιλο έργο. Τις ευχαριστούμε.
Οι Εθελοντές μας φέτος δώσανε παλμό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, γιορτάζοντας με ενθουσιασμό τα
85 χρόνια του Οδηγισμού. Άλλοι δούλεψαν με τα
Αστέρια, τα Πουλιά, τους Οδηγούς, τους Μεγάλους
Οδηγούς προγράμματα και κατασκηνώσεις στις Ομάδες μας, άλλοι υλοποίησαν έργο διοίκησης, εκπαί-

δευσης, επικοινωνίας και οικονομικής υποστήριξης,
κρατώντας πάντα και παρακολουθώντας την πυξίδα
του στρατηγικού σχεδίου του Σ.Ε.Ο. 2015-2018.
Τους ευχαριστούμε από καρδιάς.
Ήταν μία χρονιά που είχαμε τη μεγάλη ευχαρίστηση να
δούμε, μετά από αρκετά χρόνια, ένα μέλος μας, την
τ. Αντιπρόεδρο Κατερίνα Αγορογιάννη, να εκλέγεται
στο Παγκόσμιο Συμβούλιο τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Ν. Δελχί. Αυτή τη χρονιά πάλι είδαμε για
πρώτη φορά να αναλαμβάνει ως Γενική Έφορος ένα
Μέλος μας από την Περιφέρεια, η Μαρία Καρακεσίσογλου. Ως Δ.Σ. και κάθε μέλος ξεχωριστά, με τη
στήριξη των νέων μελών μας, επικεντρωθήκαμε στον
δεύτερο χρόνο λειτουργίας του Στρατηγικού Σχεδίου. Αυτό χρειάσθηκε βέβαια δουλειά μαζί με όλα τα
τρέχοντα και άλλα θέματα που παρουσιάσθηκαν και
αντιμετωπίσαμε τους τελευταίους μήνες.
Κάπου διάβασα «το μέλλον συναρπάζει, είσαι έτοιμος;» Στάθηκα και σκέφτηκα, ΕΜΕΙΣ έχουμε παιδιά

και νέους στα χέρια μας, που το μέλλον τους θέλουμε να τους συναρπάζει. «Είμαστε έτοιμοι» να τους
εφοδιάσουμε για τον δικό τους μελλοντικό κόσμο
με τις κατάλληλες ευκαιρίες, ώστε να αναπτύξουν την
προσωπικότητά τους, να αποκτήσουν ηγετική ικανότητα και υπεύθυνη στάση πολίτη, που θα συνεισφέρει
στον τόπο και παγκόσμια; «Είμαστε έτοιμοι» και ικανοί,
σύμφωνα με τις προκλήσεις των καιρών, να στηρίζουμε
με λόγια και έργα τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες,
την Υπόσχεση και το Νόμο που μας άφησε ο Ιδρυτής
του Οδηγισμού;
Γνωρίζω ότι επί 85 χρόνια το καταφέραμε. Όμως
παραμένει και πρέπει πάντα να παραμένει ζητούμενο
από όλους μας. Η σκέψη, ο αλληλοσεβασμός και ο
διάλογος οδήγησαν διαχρονικά σε έναν τρόπο ζωής
με βάση τις αξίες του Οδηγισμού.
Λένα Λεβίδη
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
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ΓΕΝΙΚΉ
ΕΦΌΡΟΣ
Σώμα Ελληνίδων Οδηγών - Σώμα
Ελληνικού Οδηγισμού, 85 χρόνια!
Επί  85 ολόκληρα χρόνια, ο Οδηγισμός διατήρησε
τις  αρχές και τις αξίες του και βοήθησε όλους μας να
γνωρίσουμε βαθιά τον θετικό τρόπο ζωής του Συμμετέχω, Ανακαλύπτω, Μαθαίνω, Δέχομαι, Προσπαθώ ,
Αξιολογώ, είμαι Υπεύθυνος και Ενεργός πολίτης. Είναι
αρχές και αξίες που όλοι οι Οδηγοί  έχουμε αποδεχτεί
και έχουμε κάνει τρόπο ζωής   μας  γι’ αυτό και ο
Οδηγισμός σε όλη την διαδρομή του αλληλεπιδρά
με την κοινωνία και   προσπαθεί πάντα να είναι στην
αιχμή της πρωτοπορίας. Αυτήν ακριβώς την πορεία
καλούμαστε να συνεχίσουμε και σήμερα, με σταθερό
προσανατολισμό, για ένα καλύτερο μέλλον.
Το 2017 ήταν μια  ξεχωριστή Οδηγική χρονιά για τον
Ελληνικό  Οδηγισμό που γιόρτασε τα 85 χρόνια του!
85 χρόνια διαρκούς δυναμικής παρουσίας και προσφοράς στα παιδιά και τους νέους, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν την ομαδική
ζωή, την κοινωνική προσφορά, τη ζωή στη φύση και
την προσωπική ανάπτυξη, βοηθώντας αποφασιστικά
και ουσιαστικά στη δημιουργία μιας καλύτερης νέας
γενιάς που θα κάνει πιο αισιόδοξο τον κόσμο μας.
85 χρόνια  ενεργοί πολίτες του τόπου μας, συμμετέχοντας σε όλα τα σημαντικά γεγονότα δίνουμε το
παρών και κάνουμε τη διαφορά.
85 χρόνια που δε χωρούν σε λέξεις για να περιγραφούν καθώς οι άνθρωποι, τα συναισθήματα, τα

ΓΕΝΙΚΉ ΈΦΟΡΟΣ

• Τόνια Ζώτου (έως 18/3)
• Μαρία Καρακεσίσογλου (από 19/3)

ΒΟΗΘΟΙ (ΈΩΣ 18/3)
• Μίρκα Γόντικα
• Βανέσσα Λαρίσση
• Χριστίνα Μηλιώνη

οράματα, οι στόχοι, τα όνειρα δε γράφονται, απλώς
χαράσσονται ανεξίτηλα σε μνήμη και καρδιά.
Ο εορτασμός αυτός, ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα,
γεμάτος παλμό, πρωτοτυπία και χαρά ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για πράξη στον τόπο μας και υπενθύμιση ότι εμείς οι Οδηγοί είμαστε «θέσει» και «πράξει»
εθελοντές στην κοινωνική προσφορά.
Τη χρονιά αυτή είχαμε τρεις Πανελλήνιες Συναντήσεις
Κλάδων, των Πουλιών, των Οδηγών και των Μεγάλων
Οδηγών, την επετειακή έκδοση του Κλάδου Πουλιών,  
το Πανελλήνιο Μεγάλο Παιχνίδι Φύσης των Αστεριών
και δύο αλλαγές Εφόρων Κλάδων.
Το Σεπτέμβριο η Κική Μάκου πήρε το τιμόνι του Κλάδου
Οδηγών από την Ελίζα Οικονομίδου, που παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, με όραμα να συνεχίσει
δημιουργικά το έργο του Κλάδου για την εξέλιξη και
ανανέωση των προγραμμάτων του.
Λίγο πριν εκπνεύσει το 2017 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών του Κλάδου
Πουλιών, η οποία ολοκληρώθηκε σε μια συγκινητική
τελετή  με την παράδοση του Κλάδου από τον Έφορο
Κυριάκο Μούρτζη στην νέα Έφορο Δανάη Μπίσυλλα.
Είναι αναμφισβήτητο πως η δουλειά  των Εφόρων και
των επιτελείων τους είναι η ραχοκοκαλιά του Τομέα
Ανάπτυξης.
Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Εφόρους
Κλάδων  για την άριστη συνεργασία μας  αλλά κυρίως για το δημιουργικό έργο τους,   τα ποιοτικά ,
εκπαιδευτικά και πρωτοπόρα προγράμματα , πάντοτε

ΒΟΗΘΟΙ (ΑΠΌ 19/3)
• Έλενα Ζουμπουλίδου
• Τόνια Ζώτου
• Ζελιάνα Κρυωνά
• Κατερίνα Λοϊζά

βασισμένα στους άξονες του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος, τα οποία δίνουν  κίνητρα στα
παιδιά και στα Στελέχη μας  για να ανέβουν ψηλότερα
κατακτώντας νέες κορυφές.
Η Περιφερειακή Διοίκηση, τρία χρόνια μετά τον ανασχεδιασμό της δομής της  και την αναδιοργάνωση της
λειτουργίας της, αποκτά  βάσεις σταθερές.
Είναι σημαντική και καθοριστική η συμβολή της στην
ποσοτική και ποιοτική  Ανάπτυξη του Οδηγισμού,  με
την ενδυνάμωση της λειτουργίας των Τοπικών Τμημάτων και την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή
των παιδαγωγικών προγραμμάτων των Κλάδων στις
Ομάδες μας.
Το Σεπτέμβριο, στην Εκπαιδευτική Συνάντηση των
Περιφερειακών Εφόρων και των βοηθών τους στους
τομείς Ανάπτυξης, Επικοινωνίας και Οικονομικής διαχείρισης, σχεδιάσαμε και δομήσαμε το εργαλείο
«Συνάντηση Περιφερειακού Τμήματος». Εργαλείο  
που εξυπηρετεί  το Σχέδιο Δράσης του τομέα Ανάπτυξης της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης,
τα προγράμματα των Κλάδων και βεβαίως τις ανάγκες των Τοπικών Τμημάτων.
Το 2017 ιδρύθηκαν  τρία Τοπικά Τμήματα, επανιδρύθηκαν  δύο   και επαναλειτούργησαν  τρία,  ως αποτέλεσμα του αξιόλογου έργου των οκτώ  Περιφερειακών
Εφόρων και των βοηθών τους, με αντίξοες κάποιες
φορές συνθήκες  και τους ευχαριστώ γι΄ αυτό.

Εκτός Ελλάδος με χαρά χαιρετήσαμε, το φθινόπωρο,
το ξεκίνημα της λειτουργίας Σμήνους στην Ελληνική Κοινότητα της Ζάμπια. Ο Ελληνικός Οδηγισμός
άπλωσε τα φτερά του  για ακόμη μια φορά εκτός των
συνόρων μας, αγκαλιάζοντας τους Έλληνες  που ζουν
μακριά από την πατρίδα .
Οι Οδηγοί με Αναπηρία αποτελούν σημαντικό κομμάτι
της οργάνωσης και επιβεβαιώνουν τη μοναδικότητά
μας αλλά και τη στάση μας χωρίς καμία απολύτως
διάκριση απέναντι σε κάθε άνθρωπο.
Πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά σε κατασκηνωτική συνθήκη, η «Εκπαίδευση στην Ενσωμάτωση ΑμΕΑ
στον Οδηγισμό»  και το Σεπτέμβριο υλοποιήθηκε η
κατασκήνωση των ΟμεΑ  στα « Κονάκια».
Υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία του Υπουργείου
Παιδείας, συνεχίσαμε και φέτος στα  σχολεία  την
εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα δικαιώματα και διαπολιτισμικότητα» και της αντίστοιχης δράσης «Μια βαλίτσα
κόσμος».   Μια βαλίτσα που στο ταξίδι της  μοιράστηκε με όλους το υπέροχο δώρο του σεβασμού,
της ισότητας, της αλληλεγγύης και της αποδοχής,
δώρο που μόνον ο άνθρωπος μπορεί να χαρίσει στο
συνάνθρωπό του.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν περίπου 3.000
μαθητές και 140 εκπαιδευτικοί στις τάξεις, ενώ παράλληλα 345 εκπαιδευτικοί   παρακολούθησαν τα
σεμινάρια και 130 εθελοντές ασχολήθηκαν με το
5

ΓΕΝΙΚΉ
ΕΦΌΡΟΣ
Πρόγραμμα σε 18 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
Θα ήθελα να συγχαρούμε την Ειρήνη Κάππου, ενεργό  
μέλος του ΣΕΟ , που μέσω του Προγράμματος της
Vodafone «World of Difference»,  εξασφάλισε μίαν
από τις δέκα θέσεις υποτροφίας που προσφερόταν για
εργασία και εργάστηκε ως  εμψυχώτρια και υπεύθυνη
του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος.
Συνεργαστήκαμε γι άλλη μια χρονιά με το Let’s do
it Greece,  με  τα περισσότερα  Τοπικά μας Τμήματα
να συμμετέχουν δυναμικά σε δράσεις εξωραϊσμού
της πόλης τους, δίδοντας το μήνυμα πως δικαιούμαστε , θέλουμε να ζούμε σε μία όμορφη Ελλάδα και
μπορούμε!
Δώσαμε το παρών με τις ομάδες μας από την Περιφέρεια Αν. Αττικής , στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων  Άκτιος Οδηγός στην Βάρη, όπου παίξαμε και
αλληλεπιδράσαμε με τους οικοτρόφους.
Το πλήρωμα του Γραίγου του Τ.Τ. Κηφισιάς συμμετείχε στους 18ους Πανελλήνιους Ναυτοπροσκοπικούς Ιστιοπλοϊκούς αγώνες, καταλαμβάνοντας την
5η θέση στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τη
ναυτοδηγική μας γνώση κι εμπειρία αλλά και υποδεικνύοντάς μας πως οφείλουμε να συνεχίσουμε το
ναυτοδηγικό πρόγραμμα των ομάδων μας με ακόμη
περισσότερο μεράκι και ζήλο.
Το ΣΕΟ, με εκπρόσωπό του την Ειρήνη Κάπου για το
έτος 2017-18,  επελέγη να  συμμετέχει στην Εθνική
Ομάδα Εργασίας Δομημένου Διαλόγου για τη Νεολαία, της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης

& Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας ανάμεσα
στις 14 οργανώσεις νεολαίας και φορέων που υποστηρίζουν τους νέους. Η ομάδα έχει σκοπό την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των νέων στη
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για αυτούς.
Επιπλέον, η εκπρόσωπός μας επελέγη από την Γενική
Γραμματεία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συνέδριο Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωση  στο Ταλίν
της Εσθονίας, τον Οκτώβριο.
Το 2017 η Ελλάδα δοκιμάστηκε από τεράστιες καταστροφές.  Χρειάστηκε να  επιβεβαιώσουμε πολλές
φορές το «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΙ» και το κάναμε με προθυμία
και ανιδιοτελή διάθεση προσφοράς.
Τον Αύγουστο στις φωτιές της Ανατολικής Αττικής,
έχοντας συνεχή επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Έφορο Ανατολικής Αττικής,  οργανώσαμε
ομάδα δράσης εθελοντών μας,   που ευτυχώς δεν
χρειάστηκε να επέμβει καθώς οι πυρκαγιές γρήγορα
τέθηκαν υπό έλεγχο.
Το Τοπικό Τμήμα Γλυφάδας και ενήλικοι εθελοντές
μας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου τους, έδωσαν ενεργά το
παρών στον καθαρισμό των ακτών της Αττικής και
συγκεκριμένα στον κόλπο του Σαρωνικού από την
πετρελαιοκηλίδα, βοηθώντας να περιοριστεί όσο το

δυνατόν περισσότερο  η τεράστια οικολογική καταστροφή.
Το Νοέμβριο η Δυτική Αττική επλήγη από   ακραία
καιρικά φαινόμενα. Μέλη των Τοπικών Τμημάτων Ελευσίνας και Μεγάρων, με την υποστήριξη μελών της
Κεντρικής Διοικήσεως και κυρίως των Περιφερειακών
Εφόρων,  βρέθηκαν αμέσως στην πρώτη γραμμή και με
τη συνδρομή μελών από Τοπικά Τμήματα της υπόλοιπης
Αττικής και κοντινών περιοχών, στήριξαν έμπρακτα
τις ανάγκες των Δήμων στις περιοχές Μάνδρας και
Νέας Περάμου, για σχεδόν ένα μήνα.   Διακόσιοι  
περίπου   εθελοντές μας, αλλά και μέλη από τους
φορείς «RETO» και «KEAN» που εντάχθηκαν στις
ομάδες μας, ήταν καθημερινά παρόντες, με ουσιαστική προσφορά σε όλα τα επίπεδα, όπως άλλωστε
προστάζει το Οδηγικό πνεύμα. Πλήθος Τοπικών μας
Τμημάτων από όλη την Ελλάδα  συγκέντρωσαν και
έστειλαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, ρούχων και
ειδών πρώτης ανάγκης.

μύρησαν από  αναρτήσεις Οδηγών κάθε ηλικίας που
μοιράζονταν σκέψεις, εμπειρίες, συναισθήματα και
ξεχωριστές στιγμές που ζήσανε και ζουν ως Οδηγοί,
απαντώντας στο ερώτημα: «Γιατί είμαι Οδηγός;» . Η
συγκίνηση πλημμύρησε τις καρδιές μας με τρόπο που
μόνο στον Οδηγισμό μπορεί να συμβεί.
Για το έπαθλο «Ειρήνη Καλλιγά», είχαμε δέκα αξιόλογες υποψηφιότητες κοινωνικής προσφοράς, απόδειξη
και επιβεβαίωση ότι εμείς οι Οδηγοί γνωρίζουμε τον
τρόπο και σίγουρα μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά
κάθε κοινωνικό σύνολο με τη δράση μας.
Για το έτος 2017, το έπαθλο   μοιράστηκαν τα Τοπικά Τμήματα Μεγάρων και Ελευσίνας ενώ στο Τοπικό
Τμήμα Καρλόβασι Σάμου δόθηκε  έπαινος.  
Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα Τοπικά Τμήματα που
συμμετείχαν!

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών και των αξιών μας, γιατί οι Οδηγοί
είμαστε πάντα παρόντες φορώντας το τριφύλλι μας σε
κάθε έκτακτη, δύσκολη κατάσταση που προκύπτει σε
οποιαδήποτε γωνιά της χώρας, για να «δώσουμε χέρι».
Και την  απάντηση «Γιατί είμαι Οδηγός;;»
Φέτος η Ημέρα Οδηγισμού γιορτάστηκε Πανελλαδικά με έναν διαφορετικό τρόπο, το Σαββατοκύριακο
2-3 Δεκεμβρίου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημ6
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ΚΛΆΔΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΏΝ
Ο

Κλάδος Αστεριών ξεκίνησε το 2017 με κέφι
και ενθουσιασμό το ταξίδι του, βασισμένος
σε ένα σχέδιο δράσης καταρτισμένο από ιδέες και
προτάσεις από Στελέχη, Εκπαιδευτές και Κατασκηνωτές. Επίσης ο σχεδιασμός του Κλάδου διαμορφώθηκε σε συνέχεια του στρατηγικού σχεδίου του ΣΕΟ
λαμβάνοντας υπόψη και τα αριθμητικά και ποιοτικά
δεδομένα του Κλάδου κατά τη χρονική στιγμή του
Φθινοπώρου του 2016.

….ένα Αστέρι παντού…
Έχοντας στα χέρια του αποκωδικοποιημένα τα πρακτικά των πρώτων συνεδρίων των παιδιών και των
γονέων του Οκτωβρίου του 2016, παρουσίασε το
πρόγραμμa με κεντρική ιδέα  «Ένα Αστέρι Παντού».
Το πρόγραμμα «Ένα Αστέρι Παντού» δημιουργήθηκε
με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των παιδιών ηλικίας
5-7 ετών, τα σύγχρονα ερεθίσματα που δέχονται από
το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον,
τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν αυτά τα παιδιά
καθώς και τους αναπτυξιακούς στόχους. Έχει διάρκεια
δύο ετών κατά τα οποία θα υλοποιούνται δράσεις
σπονδυλωτά, πανελλήνιας εμβέλειας, που αφορούν
τις τρείς ομάδες στόχου του Κλάδου, οι δράσεις δε
αυτές θα είναι χρονικά προσδιορισμένες και αλληλοεξαρτώμενες, η αλληλουχία υλοποίησης των οποίων,
θα οδηγήσει στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

ΈΦΟΡΟΣ

• Αντιγόνη Κανταρέλη

…φώτα, κάμερα, κλακέτα και
πάμε!!!!
Τον Ιανουάριο του 2017, εκπαιδευτές, κατασκηνωτές
και συνεργάτες, συναντήθηκαν στην Αθήνα και εκεί
πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση του προγράμματος
«Ένα Αστέρι Παντού». Μας δόθηκε η ευκαιρία να
δουλέψουμε όλοι μαζί τα προγραμματικά κομμάτια,
να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές και να ξεκινήσουμε
μια μαγική δημιουργική ιστορία για τον Κλάδο, απλή
αλλά κυρίως Οδηγική. Αντιληφθήκαμε δε όλοι μαζί
ότι ένα αστέρι μπορεί να βρίσκεται στο σχολείο αλλά
και στο πάρκο της γειτονιάς μας, μπορεί να βρίσκεται
από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τα Χανιά, μπορεί να
έχει την ηλικία μας, μπορεί να βρίσκεται μέσα στον
Οδηγικό τρόπο ζωής, μπορεί να βρίσκεται στο αποτέλεσμα μιας πράξης όταν βάζουμε τα δυνατά μας και
τα καταφέρνουμε, μπορεί να βρίσκεται πάνω στη Γη
αλλά μπορεί και να βρίσκεται στον Ουρανό.

…ιστορία μέσα από επεισόδια..
Η συνέχεια της χρονιάς μας βρήκε να δημιουργούμε
τα επεισόδια της ιστορίας που ξεκίνησε τον Ιανουάριο και εξέλισσαν την ιστορία «ένα Αστέρι παντού».
Επεισόδια δράσεων με συγκεκριμένους στόχους και
προσδοκώμενα αποτελέσματα δημιουργήθηκαν για
τους Γαλαξίες και αφορούσαν την ποσοτική αύξηση
των ομάδων, την κοινωνική προσφορά, την πρόοδο,
την Οδηγική καθημερινότητα και τη ζωή στη φύση
με τη φύση. Οι δράσεις απευθύνονταν στα Αστέρια,

ΒΟΗΘΟΊ

• Κατερίνα Βαρελά
• Ελένη Δοκουτσίδη
• Ντίνα Καρυδάκη
• Τζοβάνα Λαρίσση
• Θεοδώρα Λουρίδα
• Λώρα Μπιτσάκη
• Άνση Προγιοπούλου

στα Στελέχη αλλά και τους γονείς των Αστεριών. Τα
επεισόδια περιείχαν ερεθίσματα για δραστηριότητες
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, βιβλιογραφία,
επικοινωνία του Κλάδου με τα Αστέρια, Στελέχη, Τ.
Έφορο, υλικά για έμπνευση και οδηγίες υλοποίησης.

…το “φυσικό” επεισόδιο- αποστολή
Κ.Α.…
Το Μάιο παίξαμε όλοι μαζί το Πανελλήνιο Μεγάλο
Παιχνίδι Φύσης με Κεντρική Ιδέα «Φυσικά Μυστικά
– Αποστολή Κ.Α.» Το συγκεκριμένο παιχνίδι αποτέλεσε μέρος του προγράμματος διετίας του Κλάδου
Αστεριών “ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΠΑΝΤΟΥ”. Στόχος ήταν
τα Αστέρια να γνωρίσουν τις δυνατότητες που μας
παρέχει το φυσικό περιβάλλον, να εξοικειωθούν με
τη φύση, να μπορούν να αξιοποιούν αυτά που μας
προσφέρει η φύση. Έτσι λοιπόν στον Εθνικό Κήπο
της Αθήνας, 25 ομάδες (Γαλαξίες) από την Αττική
με 155 παιδιά και 65 Στελέχη και Γονείς, ένιωσαν όλα
τα παραπάνω σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον
στο κέντρο της Αθήνας μέσα από βιωματικές δραστηριότητες κίνησης, γνώσεων και κατασκευών. Μαζί με
τα Αστέρια της Αττικής έπαιξαν στους τόπους τους τα
Αστέρια, τα Στελέχη  και οι γονείς της Κω, της Θεσσαλονίκης, των Σερρών, της Σκιάθου, της Καρδίτσας, του
Βαθέως Σάμου. Το παιχνίδι συνεχίσθηκε δε σε όλα
τα τοπικά της χώρας μέσα στο Μάϊο μέχρι το τέλος
της Οδηγικής χρονιάς.
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…σκηνές σε χρώμα τυρκουάζ…
Από τις βασικές επιδιώξεις του Κλάδου είναι όσο το
δυνατό περισσότερα Αστέρια και Στελέχη να βιώνουν
κάθε χρόνο την μαγεία της Κατασκήνωσης. Σκηνές με
χρώμα τυρκουάζ απλώθηκαν σε όλη την Ελλάδα σε
διαφορετικούς τόπους και χρόνους, μέσα σε δάση,
βουνά, ποτάμια και κοιλάδες. Αστέρια από τους Γαλαξίες μαζί με τα στελέχη τους είχαν την ευκαιρία να
ζήσουν το κατασκηνωτικό βίωμα και μέσα σε σκηνές
για τέσσερις μέρες έπαιξαν, δημιουργήσαν, αυτοδιοικήθηκαν, εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, λειτούργησαν
αυτοδύναμα και μέσα στην ασφάλεια της ομάδας.
Ανακάλυψαν καινούριους κόσμους και  έζησαν στη
φύση. Στο τέλος του καλοκαιριού συνειδητοποιήσαμε
ότι σε 17 Χαρούμενα Ταξίδια φιλοξενήθηκαν 450
Αστέρια και 183 Στελέχη από 62 Γαλαξίες σε όλη
την Ελλάδα.

…φθινοπωρινά σκεψεδάκια…
Το Σεπτέμβριο η καινούρια Οδηγική χρονιά μάς βρήκε
σε ακόμα πιο δημιουργική φάση σκέψης. Τα «ΣΕΟΣΚΕΨΕΔΑΚΙΑ» ήταν η αφορμή για την Παν-Αττική
Συνάντηση Στελεχών, Εφόρων και Περιφερειακών
Εφόρων της Αττικής. Τα ΣΕΟΣΚΕΨΕΔΑΚΙΑ ήταν
νόστιμές   μικρές μπουκίτσες ...σαν ένα κεφτεδάκι,
για τροφή της σκέψης μέσα από ένα βιωματικό εργαστήρι δημιουργικότητας και δημιουργικής σκέψης
για τους συμμετεχοντες, στο φιλόξενο χώρο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη Δήμου Αθηναίων.

Το βιωματικό αυτό εργαστήριο ήταν αποτέλεσμα της
συνεργασίας του Κλάδου με έξι εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους από ετερόκλητους, αλλά συμπληρωματικούς, δημιουργικούς τομείς (αρχιτεκτονική και
βιομηχανική σχεδίαση, μουσική, αυτοσχεδιασμός,
επιστήμη υπολογιστών, παιδική λογοτεχνία). Η πρώτη
μέρα του εργαστηρίου ήταν αφιερωμένη στη δημιουργική σκέψη και την έμπνευση και περιελάμβανε
πολλά μίνι πρακτικά εργαστήρια, ενώ η δεύτερη μερα
αφιερώθηκε στην πρακτική της Σχεδιαστικής Σκέψης
και την εφαρμογή της στην πράξη ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων, σχεδιασμού και αξιολόγησης
πολλαπλών πιθανών λύσεων. Η επιθυμία του Κλάδου
ήταν να παρουσιάσει δημιουργικά εργαλεία για την
υλοποίηση ΟΠΠ του Κλάδου, να δώσει ερεθίσματα
στα ενήλικα μέλη του για δημιουργικές συγκεντρώσεις
εντός και εκτός των Γαλαξιών και να παρουσιάσει ιδέες
και επιλογές που υπάρχουν στο ευρύτερο περιβάλλον
της Οδηγικής ομάδας.

κάνουν με τα παιδιά τους στο σπίτι. Με ανανεωμένη και  
σύγχρονη ύλη  κυκλοφόρησε και η περιοδική έκδοση
του Κλάδου για τα ενήλικα μέλη του και τίτλο «Οι Αστεράτοι». Και οι δύο εκδόσεις διανέμονται ηλεκτρονικά.
Κλείνοντας το 2017 ο Κλάδος Αστεριών συνεχίζει
δυναμικά, λέγοντας δυνατά ότι οι πρωταγωνιστές είναι
εκεί έξω και μας περιμένουν, προκαλέστε τους και
προσκαλέστε τους.

17 Κατασκηνώσεις
183 Στελέχη
450 Αστέρια

…χέρι@χέρι με τους αστεράτους….
Φέτος κυκλοφόρησε πάλι η περιοδική έκδοση του
Κλάδου για τα παιδιά, με ανανεωμένο τίτλο «Χερι@
Χερι». Το περιοδικό, για πρώτη φορά, εκτός από τα
παιδιά, απευθύνεται και στους γονείς, προτείνοντάς
τους δραστηριότητες και παιχνίδια που μπορούν να
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ΚΛΆΔΟΣ
ΠΟΥΛΙΩΝ

ΈΦΟΡΟΣ

• Κυριάκος Μούρτζης
(έως 10/12)
• Δανάη Μπίσυλλα
(από 11/12)

ΒΟΗΘΟI (ΈΩΣ 10/12)

ΒΟΗΘΟΙ (ΑΠΌ 11/12)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Γιάννα Βασιλοπούλου
Ελένη Κοσμίδου
Μαριάννα Κυρίου
Ελένη Μπεβεράτου
Δανάη Μπίσυλλα
Χριστιάννα Παπαηλία
Μαριάννα Ραψωματιώτη
Κωνσταντίνα Στυλιανέση
Κλαίρη Χαβάκη
Δήμητρα Χατζηδημητρίου

Απολογισμός
Κλάδου Πουλιών 2017
Μια ιστορία... ένα λεύκωμα!
Ο Κλάδος Πουλιών το 2016 γιόρτασε τα 80  χρόνια
της ιστορίας   του με ένα σπονδυλωτό πρόγραμμα  
6 δράσεων.  Με αφορμή  λοιπόν   τον συγκεκριμένο
εορτασμό   το   2017, συγκέντρωσε την
ιστορία του σε ένα λεύκωμα, το οποίο εκδόθηκε
και
παρουσιάστηκε
την
ίδια
χρονιά.
Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και χαρούμενοι που
καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και να εκδώσουμε
αυτό το λεύκωμα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά
την ιστορία του Κλάδου μας από το 1936 ως το 2016.
Ψάξαμε σε αρχεία, ανεβήκαμε σε πατάρια, μπήκαμε
σε αποθήκες και ντουλάπια, ξεφυλλίσαμε βιβλία και
πρακτικά από το 1936 μέχρι σήμερα, επικοινωνήσαμε
με παλιούς Εφόρους και Βοηθούς του Κλάδου, άλλα
και διάφορα μέλη του Οδηγισμού σε ολόκληρη την
Ελλάδα και τα καταφέραμε. Σας ευχαριστούμε όλους
που συμβάλλατε με τον δικό σας τρόπο στη συλλογή
αυτού του ανεκτίμητου  υλικού! Ένα υλικό με τεράστιο
όγκο πληροφοριών, κάποιες φορές με ελλιπή στοιχεία που ήθελαν διασταύρωση, με παλιά έγγραφα
που έπρεπε να αγγίζουμε με προσοχή, με ιστορικές
φωτογραφίες και μοναδικά αντίγραφα βιβλίων, μέρος
της ιστορικής παρακαταθήκης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.

Γιάννα Βασιλοπούλου
Νεφέλη Θεμελή
Ελένη Μπεβεράτου
Χριστιάννα Παπαηλία
Μαριάννα Ραψωματιώτη
Ιωάννα Τσαμπηρά
Κλαίρη Χαβάκη

Μετά από οκτώ μήνες έρευνας και πολλές εκατοντάδες ωρών επεξεργασίας, σχεδιασμού, σάρωσης,
επικοινωνίας, αλληλογραφίας και διορθώσεων, το
λεύκωμα πήρε το δρόμο του για το τυπογραφείο και
τελικά απέκτησε σχήμα και χρώμα.
Μέσα στον ίδιο χρόνο ακολούθησε η παρουσίαση του λευκώματος και συγκεκριμένα το Σάββατο
24/06/17 στο Μουσείο Μπενάκη που μας παραχώρησε το αμφιθέατρό του, με τη βοήθεια παλιών
αλλά και ενεργών Στελεχών του Κλάδου μας, αλλά
και Πουλιών που παρευρέθηκαν μαζί μας!

Και μια έκθεση μοναδική!
Παράλληλα με την παρουσίαση του λευκώματος,
πραγματοποιήθηκε μια διήμερη διαδραστική έκθεση,
η οποία ήταν αποτέλεσμα της συλλογικής σκέψης
Στελεχών που ασχολούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό. Στην έκθεση παρουσιάστηκε όλο αυτό
το ανεκτίμητο υλικό από την ιστορική πορεία των 80
ετών: αυθεντικά χειρόγραφα και επιστολές, παλιές
εκδόσεις και βιβλία του Κλάδου, συνθήματα χρονιάς,
φωτογραφίες, βίντεο, παλιές στολές και άλλα. Η έκθεση παρέμεινε ανοιχτή για το κοινό δύο μέρες και
την επισκέφθηκαν ενεργά Στελέχη του Κλάδου Πουλιών, Σμήνη, Στελέχη άλλων Κλάδων, μέλη της Γενικής
Συνέλευσης, παλιοί Οδηγοί και απλοί περαστικοί.

Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών
«2π για 1μ»!
Τέλος, η χρονιά έκλεισε με την Πανελλήνια Συνάντηση
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Στελεχών “2 π για 1 μ” στις 8-10/12/17 στην Αθήνα.
Εβδομήντα Στελέχη απ’ όλη την Ελλάδα καταλήξαμε
ότι με τη γνώση του Παρελθόντος και την αυτοπεποίθηση του Παρόντος, μπορούμε να χτίσουμε ένα γερό
Μέλλον με σύμμαχό μας την εξωστρέφεια. Στο πλαίσιο της συνάντησής μας πραγματοποιήθηκε Μεγάλο
Παιχνίδι στο κέντρο της Αθήνας με τη συνεργασία
και άλλων εξωτερικών Οργανώσεων,  με στόχο την
εξωστρέφεια στην πόλη μας αλλά και σε άλλους
φορείς, η οποία γέμισε χαμόγελα τα πρόσωπα όλων
όσοι συμμετείχαν.

Έτοιμοι για νέα πετάγματα!
Στο τέλος της συνάντησής μας πραγματοποιήθηκε
η παράδοση του Κλάδου Πουλιών στη Νέα Έφορο
του Κλάδου, Δανάη Μπίσυλλα.

Χαρούμενα Δάση 2017
Το καλοκαίρι ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο
και έκλεισε με 21 Χαρούμενα Δάση και 650  περίπου
Πουλιά να περιγράφουν τις μοναδικές στιγμές που
έζησαν. Και φέτος ο Κλάδος προσπάθησε και πέτυχε
να συμμετέχουν όσα περισσότερα Σμήνη ήθελαν σε
Κατασκηνώσεις, τα Πουλιά να βιώσουν τη ζωή στη
φύση και το μεγαλείο του Οδηγικού Παιδαγωγικού
Προγράμματος, τα Στελέχη να αναπτυχθούν προσωπικά και οι Κατασκηνωτές να συνεχίσουν να παράγουν
το αξιόλογο και μοναδικό τους έργο με κέφι και δημιουργικότητα αλλά και στοχοθέτηση.

21 Κατασκηνώσεις
190 Στελέχη
650 Πουλιά
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ΚΛΆΔΟΣ
ΟΔΗΓΩΝ

ΈΦΟΡΟΣ

• Ελίζα Οικονομίδου (έως 9/9)
• Κική Μάκου (από 10/9)

ΒΟΗΘΟΊ (ΈΩΣ 9/9)

• Χρύσα Αλειφέρη
• Σπυρέλλα Δεσύλλα
• Μαίρη Ελευθεριώτου
• Κική Μάκου
• Λίνα Μαρμαρά
• Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
• Ελισάβετ Πλιακοπάνου

ΜΠΛΕκόμαστε Πανελλήνια
Συνάντηση Ενωμοτιών
Αθήνα, Μετς 21-23 Απριλίου 2017
Συμμετείχαν 264 Οδηγοί και 64 Στελέχη από 37
Τοπικά Τμήματα

Γιατί επιλέξαμε το Μπλεκόμαστε:

Πανελλήνια Συνάντηση Εκπαιδευτών & Κατασκηνωτών
4-5 Φεβρουαρίου 2017
Οι Εκπαιδευτές και Κατασκηνωτές του Κλάδου Οδηγών συναντηθήκαμε στις 4 και 5 Φεβρουαρίου για να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τον Κλάδο. Η Συνάντηση φιλοξενήθηκε στους χώρους της Αμυμώνης στο
Ελληνικό. Δουλέψαμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε τον πυρήνα για το μέλλον. Αναλύσαμε τη δύναμη
του Μπλε. Μάθαμε να βρίσκουμε το Μπλε…Παντού. Νιώσαμε πως βιώνουν την πορεία τους άνθρωποι
διαφορετικοί από εμάς. Χτίσαμε τα βήματα για να ξεκινήσουμε την πορεία μας. Γνωρίσαμε την πορεία που
μας δίνουν τα αστέρια στον ουρανό. Παίξαμε σαν Ενωμοτία – το πιο δυνατό εργαλείο του Κλάδου μας – σε
έναν χώρο γεμάτο έμπνευση, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Γνωριστήκαμε, γελάσαμε,
συμφωνήσαμε και τέλος… Ορίσαμε Πορεία για τα επόμενα βήματα. Επόμενος σταθμός συνάντησης για
όλους μας ορίστηκε η Πανελλήνια Συνάντηση Ενωμοτιών.

«μια λέξη που περιλαμβάνει το ΜΠΛΕ γιατί είναι το
χρώμα του Κλάδου μας και μας δίνει την δυνατότητα
να Μπλεχτούμε με διάφορους τρόπους και με διάφορους ανθρώπους.
Το «ΜΠΛΕκόμαστε» είναι ένα μεγάλο παιχνίδι γνωριμίας που ΣΥΝΔΕΕΙ πολλά!
Παιδιά. Στελέχη. Τοπικά. Ομάδες. Ενωμοτίες. Περιοχές. Δρόμους. Περαστικούς. Ειδικούς. Δράσεις.
Μονοπάτια. Καινούργιες Εμπειρίες...
ΜΠΛΕκόμαστε λοιπόν για να γνωριστούμε, να μας
γνωρίσουν, για να ανακαλύψουμε, να ορίσουμε και
μέσα από  όλο αυτό να έρθουμε πιο κοντά ώστε φεύγοντας να μείνει δυνατό το ΜΠΛΕ που θα πάρουμε
μαζί μας!»

ΒΟΗΘΟΊ (ΑΠΌ 10/9)

• Χρύσα Αλειφέρη
• Δανιήλ Βεργιάδης
• Σταυρούλα Γουρλώνη
• Σπύρος Ζαφειράτος
• Κωνσταντίνος Καστόρας
• Χαρά Κυριλλή
• Σταυρούλα Μπαλόκα
• Ελισάβετ Πλιακοπάνου
• Στέλιος Πρώιμος
• Ανδριάννα Χαζάπη

Γιατί επιλέξαμε το Μετς:
«Το “ΜΠΛΕκόμαστε” φιλοξενήθηκε στο Μετς, στο
μικρό «γαλατικό χωριό», όπως αρέσει σε πολλούς να
το αποκαλούν. Είναι μια μικρή συνοικία στο κέντρο
της Αθήνας και απέχει γύρω στα 10-15 λέπτα από το
Σύνταγμα, το Κολωνάκι, τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου
και την Πλάκα.
Το 17ο Γυμνάσιο (Κυνίσκας 29, Μετς) και το 13ο Δημοτικό είναι σχολεία γεμάτα χρώμα και ζωή για τα
παιδιά της Αθήνας.
Νομίζετε ότι υπάρχουν καλύτεροι λόγοι για να επιλέξουμε το “ΜΠΛΕκόμαστε” να βρεθεί στο Μετς και
να απλώσουμε το χρώμα μας παντού στην Αθήνα;»  

Πώς κινηθήκαμε:
«Οι κόμποι είναι αυτοί που θα μας ενώσουν. Έχουν
τη δύναμη και εμείς οι Οδηγοί το ξέρουμε αυτό!!»
Οι ενωμοτίες λοιπόν, Καντηλίτσα, Ψαλιδιά, Οκτάρι,
Κρικόδεσμος, Καρυδόκομπος και Σταυρόκομπος
μας “μπλέκουν”. Μας ενώνουν με τους κόμπους και
την δύναμη των 5 σκοινιών. Οι 5 υποομάδες Τριχιά,
Σπάγκος, Μαντάρι, Σφιλάτσο και Σκότα, λοιπόν συμβάλλουν και αυτές με την σειρά τους στο “ΜΠΛΕξιμο”.
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Τι ζήσαμε:
Μεγάλο Παιχνίδι Πόλης στο κέντρο της Αθήνας
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους , οι Οδηγοί
συνεργάστηκαν με διάφορους κοινωνικούς φορείς
και δημιούργησαν ανά Ενωμοτίες:
1. Συνεργασία με το Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης
για Παιδιά και Νέους (www.skep.gr)
2. Κοινή δράση με Φάρμα Αδέσποτων Ζώων
(www.fazoo.gr)
3. Επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης και δημιουργία προγραμμάτων για παιδιά μικρότερης ηλικίας
4. Κοινωνική κουζίνα στο Ash in Art (www.ashinart.
com), οι Ενωμοτίες μαγείρεψαν για τα προσφυγόπουλα.
5. Κατασκευή επιδαπέδιων παιχνιδιών που θα μοιραστούν σε δομές που το έχουν ανάγκη.

ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΆ
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
Αφηγηματικής Δημοσιογραφίας
Δημοσιογραφίας
Κομιξ
Krav Maga
Κόμπων
Πρώτων βοηθειών

Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας
Μοντέρνου Χορού
Παραδοσιακού Χορού
3d Printing
Mobi le Photography
Φωτογραφίας
Ενωμοτιακό Παιχνίδι στο Εθνικό Κήπο.

Όριο μας το άπειρο
Με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη μας στον Κλάδο Οδηγών, από την πρώτη κιόλας
συνάντηση του νέου Κλάδου θέσαμε τα όριό μας, και αυτό είναι το άπειρο, γιατί δεν υπάρχει
κάτι που να μην μπορούμε να κάνουμε. Στο διάστημα αυτό καταφέραμε να θέσουμε το στόχο
μας και να καταρτίσουμε το Στρατηγικό μας Σχέδιο με facilitator την πρώην Εφορο Κλ. ΜΟ
Αντζελα Τρούσα.
Επειδή το σχέδιό μας είναι φιλόδοξο κάθε μέλος της ομάδας έχει αναλάβει και κάποιον τομέα,
έτσι ώστε να προχωρούμε παράλληλα σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος.
Είμαστε στην διαδικασία επιλογής των Συνεργατών του Κλ. Οδηγών οι οποίοι εντάσσονται
στις ομάδες εργασίας.
Είχαμε ενεργή συμμετοχή στην Ημέρα Οδηγισμού «Γιατί είμαι Οδηγός» όπου το μήνυμά μας
είχε απήχηση σε περισσότερο από 3000 άτομα..
Στο διάστημα αυτό κατορθώσαμε να συμμετάσχουμε στην Συνάντηση Στελεχών, Μελών Τοπικών Συμβουλίων και Ομάδων Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, Ιονίων Νήσων και
Ηπείρου, όπου είχαμε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε με Στελέχη του Κλάδου Οδηγών
και να μοιραστούμε το όραμα του Κλάδου.

9 Κατασκηνώσεις
98 Στελέχη
315 Οδηγοί
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ΈΦΟΡΟΣ

ΚΛΆΔΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΏΝ

• Γιώργος Παπαδούλης

Πάροδος 17

1 δρόμος - 6 ΚΚΑ

Η Πανελλήνια Συνάντηση του Κλάδου Μεγάλων
Οδηγών πραγματοποιήθηκε στη συνοικία του Μεταξουργείου της Αθήνας από τις 21 έως τις 23 Απριλίου
2017 με Κεντρική Ιδέα «Πάροδος 17». Ο αριθμός
των συμμετεχόντων ανήλθε στους 400 ΜΟ/ΝΟ και
Στελέχη από όλη την Ελλάδα, ενώ συμμετείχαν στη
Συνάντηση και 9 έφηβοι - πρόσφυγες από τη δομή
φιλοξενίας προσφύγων της Μαλακάσας. Στόχος μας
ήταν η Κοινοτική Ανάπτυξη στην πόλη, που έγινε πράξη
μέσα από την συνεργασία με 15 κοινωνικούς φορείς
της πόλης της Αθήνας, που πλαισίωσαν συνολικά 17
Ομάδες Ενδιαφέροντος. Οι υποδράσεις αυτές εντάσσονταν σε τέσσερις άξονες: Πολιτισμός, Τουρισμός,
Άνθρωπος, Ανάγκες της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο
οι νέοι βίωσαν την κοινωνική συμμετοχή σε ποικίλες
εκφάνσεις της και γιόρτασαν τη λήξη των εργασιών
τους με μουσική και χορό στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
Την τελευταία ημέρα της Συνάντησης, στις παρόδους
του Μεταξουργείου παίξαμε όλοι μαζί το διεθνές παιχνίδι «Rovercheck» που ενώνει τους Rovers & Rangers
όλου του κόσμου. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε
συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και το πρόγραμμα «συνΑθηνά» και υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας & του Υπουργείου Τουρισμού.

Φέτος, βρεθήκαμε κυριολεκτικά σε κάθε πλευρά
της Ελλάδας! Έξι Κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης διοργανώθηκαν σε έξι  διαφορετικά σημεία
της χώρας, από τα οποία περνούσε ο Δρόμος του
Μεταξιού σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τουρισμού. Βρεθήκαμε στο Μεταξοχώρι Αγιάς, στο
Σουφλί του Έβρου, στο Μανδράκι της Νισύρου, στην
Ελαία Κυπαρισσίας, στους Κήπους Ζαγορίου, στο
Κράσι Ηρακλείου. Όλοι οι Αρχηγοί με θάρρος και ψυχραιμία αντιμετώπισαν την ιδιαίτερη συνθήκη: Θεώνη
Μανωλάκου, Έλενα Ζουμπουλίδου, Σοφία Θειάδου,
Ηλία Πριόβολο, Βιβή Ζάλη και Στάθη Ντιούδη σας
ευχαριστούμε για το ανοιχτό πνεύμα και τη δύναμη.
Ο Κλάδος βρέθηκε σε όλες σχεδόν τις Κατασκηνώσεις, ενώ πραγματοποίησε διαδραστικό παιχνίδι
επικοινωνίας και προκλήσεων μεταξύ αυτών, γεγονός
που ενθουσίασε κάθε συμμετέχοντα.

Προς - ΟΕ στην πόλη μου
Οι δύο προηγούμενες Συναντήσεις του Κλάδου μας
στην Κυψέλη και στο Μεταξουργείο μας απέδειξαν
πως αυτό που εδώ και πολλά χρόνια (από το 1950)
κάνει με επιτυχία ο Κλάδος μας κάθε καλοκαίρι σε
διάφορα χωριά της ελληνικής υπαίθρου, μπορεί να
συμβεί και στο αστικό περιβάλλον. Με αυτό λοιπόν
το δεδομένο φτιάχτηκε ο οδηγός «ΠΡΟΣ - ΟΕ στην
πόλη μου» ώστε με συγκεκριμένο τρόπο οι Ομάδες
των Μεγάλων Οδηγών να εντάξουν στον προγραμμα-

ΒΟΗΘΟΊ

• Βάσια Κατσούλη
• Ασπασία Κοψιδά
• Θεώνη Μανωλάκου
• Ζωή Μπάρκα
• Βιβή Σιδηροφάγη
• Σμαραγδή Ταλάκη
• Ισμήνη Τζουρντού
• Κέλλυ Φραγκουδάκη

τισμό τους την κοινοτική ανάπτυξη στην πόλη τους: έτσι,
βγαίνουμε στην πόλη μας, ανακαλύπτουμε τις ανάγκες
της και δημιουργούμε για αυτή, για τους πολίτες της
και για εμάς τους ίδιους.

#μόνο_κόκκινο_και_μπλε
Παράλληλα με τα προγράμματα και στο πλαίσιο
του τρίτου στόχου του Σχεδίου Δράσης του ΚΜΟ
20-20, ο οποίος αφορά στη δημιουργία εργαλείων
ή ευκαιριών για την προσέγγιση εφήβων - μη μελών
του ΣΕΟ [=επικοινωνιακά εργαλεία και καλέσματα], ο
Κλάδος ανέπτυξε τη δυναμική του στα social media. Η
αλληλεπίδραση στην πλατφόρμα του facebook έγινε
πιο έντονη με ερεθίσματα για τους Μεγάλους Οδηγούς και αναδεικνύοντας το σύγχρονο πνεύμα της
Οργάνωσης, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε λογαριασμός στην πλατφόρμα του Instagram, ώστε μέσα
από την επιρροή της εικόνας να κάνουμε πιο θελκτική
την επικοινωνιακή εικόνα του Κλάδου.

Πλάι σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα
& εμείς!
Στα πλαίσια των δύο άλλων στόχων του Σχεδίου Δράσης του ΚΜΟ 20-20, οι οποίοι αφορούν αφενός ο
πρώτος στην εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών
και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων,
ώστε οι Οδηγοί που θα «περάσουν» στις Ομάδες
και τα Πληρώματα από τις Ομάδες των Οδηγών, να
παραμείνουν σε αυτές μέχρι την ενηλικίωση τους, οπό14

τε και δημιουργείται η επιλογή, για να συνεχίσουν
ως εθελοντές στο ΣΕΟ (βελτίωση του βιώματος στις
Ομάδες και τα Πληρώματα) και αφετέρου ο δεύτερος
στην εξασφάλιση για όλους τους Οδηγούς της χώρας,
που φτάνουν στην ηλικία των 14 ετών, της δυνατότητας
να βιώσουν το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα,
που είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ηλικίας
τους και να είναι σε επαφή με τη συνθήκη και το βίωμα
των Μεγάλων Οδηγών μέχρι την ενηλικίωση τους (=
Κάθε Τοπικό Τμήμα και 1 Ομάδα Μεγάλων Οδηγών)
βρεθήκαμε σε όλες τις Συναντήσεις των Περιφερειών/Περιφερειακών Τμημάτων. Εκεί, εκπαιδεύσαμε τα
Στελέχη μας σχετικά  με τις ανάγκες Λειτουργίας της
Ομάδας τους, ενώ παράλληλα συζητήσαμε με τους
Τοπικούς Εφόρους και τους μεταφέραμε την αναγκαιότητα και τη σημασία της ύπαρξης Ομάδας ΜΟ στον
τόπο τους.

Παράλληλες Συνδέσεις
Στο τέλος του 2017, ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών
ανακοίνωσε το εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόγραμμα για παιδιά και νέους «Παράλληλες Συνδέσεις - Οι
νέοι μιλούν για τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα
δικαιώματα». Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε έπειτα
από έρευνα για τις ανάγκες του σύγχρονου εφήβου
ανάμεσα στις οποίες διακρίνεται η διαφορετικότητα
ως πεδίο ανησυχίας και δράσης του, τις συνθήκες
της ελληνικής κοινωνίας και με παράλληλη εφαρμογή
των Οδηγικών αρχών και αξιών και στόχος του είναι

παιδιά κι έφηβοι όλης της χώρας να αποδεχθούν τη
μοναδικότητά τους, γνωρίζοντας και κατανοώντας
τη διαφορετικότητα με πρώτο σημείο αναφοράς τον
εαυτό τους, και να διαμορφώσουν κοινωνική στάση,
αναπτύσσοντας σεβασμό στη διαφορετικότητα και
τα δικαιώματα των συνανθρώπων τους.
Το τριετές πρόγραμμα «Παράλληλες Συνδέσεις» περιλαμβάνει  τρία στάδια - σταθμούς: 1) την εφαρμογή
των εκπαιδευτικών πακέτων που θα δημιουργηθούν
από επιτροπές ΜΟ για παιδιά και νέους ηλικίας από
5 έως 18 ετών και θα εφαρμοστούν στα σχολεία από
τους ΜΟ, που θα γίνουν πρεσβευτές του Προγράμματος κατά τη διάρκεια της Πανελλήνιας Συνάντησης
του ΚΜΟ στη Θεσσαλονίκη, 2) τη διοργάνωση Συνεδρίου το 2019 με θέμα τη Διαφορετικότητα με τη
συμμετοχή 300 εφήβων (ΜΟ και μη μελών του ΣΕΟ)

και 3) την πραγματοποίηση Παγκόσμιας Κατασκήνωσης Κοινοτικής Ανάπτυξης   το 2020 στην Ελλάδα
με προσανατολισμό της Κοινοτικής Ανάπτυξης σε
θέματα Διαφορετικότητας.
Το σημαντικότερο που επιδιώκει το πρόγραμμα είναι
να συμβάλλει στην αλλαγή κουλτούρας και την καταπολέμηση των στερεοτύπων, ώστε η έμφαση να δίδεται
στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου και στο σεβασμό
των δικαιωμάτων του.

6 Κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης
98 Στελέχη
333 Μεγάλοι Οδηγοί / Ναυτοδηγοί
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ΟΔΗΓΙΣΜΌΣ
και Αναπηρία

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
• Πόπη Γεωργιάδη

ΜΈΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ/ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ
• Άντζυ Τερζάκη

Μ

ια ακόμα δημιουργική χρονιά για τις Ομάδες Οδηγών με Αναπηρία, με πολύ κέφι και
αίσθημα ευθύνης των Στελεχών για όσο το δυνατόν ποιοτικά παιδαγωγικά προγράμματα
και νέες εμπειρίες στα παιδιά και νέους με αναπηρία.
Ο στόχος τριετίας 2017-2020 είναι  να μπορούν να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι και νέες με αναπηρία σε Οδηγικές Ομάδες, αλλά και να εκπαιδευτούν περισσότερα  
Στελέχη ώστε να μπορούν να διαχειριστούν την κάθε δυσκολία και ιδιαιτερότητα.

Συναντήσεις – επικοινωνία:
• Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς υπήρξε επικοινωνία με Στελέχη από όλη την Ελλάδα όπου μέσα από
συζητήσεις και προβληματισμούς, έγινε προσπάθεια να δοθούν ουσιαστικότερες λύσεις σχετικά
με τη διαχείριση και υποστήριξη στην προσωπική
ανάπτυξη παιδιών και νέων με αναπηρία μέσα στην
Οδηγική Ομάδα.

Εκπαίδευση:
Στις 13-15 Μαίου 2017 πραγματοποιήθηκε στα Κονάκια  σε συνεργασία του Τμήματος Εκπαιδεύσεων
με τις  Ομάδες Οδηγών με Αναπηρία, η «Εκπαίδευση στην Ενσωμάτωση ΑμΕΑ στον Οδηγισμό»
με Κεντρική Ιδέα «Κάντο Πράξη» και Αρχηγό την
Άντζυ Τερζάκη.  Συμμετείχαν 14 Στελέχη από όλη την
Ελλάδα και νέοι από την ομάδα της Θεοτόκου Α’, οι
οποίοι συμμετείχαν στη λειτουργία της εκπαίδευσης
καθώς και στις βιωματικές δραστηριότητες. Το τριήμερο ήταν κατασκηνωτικό και ήταν η πρώτη φορά που
έγινε με αυτή τη μορφή.
Κατασκήνωση:
Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε η κατασκήνωση
στον κατασκηνωτικό χώρο του ΣΕΟ «Τα Κονάκια με
Κεντρική Ιδέα «Ξεκλειδώνοντας την Ιστορία»  και
με συμμετοχή 29 νέων και 14 Στελεχών, όπου μέσα
από την ροή της ιστορίας, η γνώση και η δημιουργικότητα  έγιναν περιπέτεια και παιχνίδι.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ανάπτυξη

8 Περιφερειακά Τμήματα
8 Περιφερειακοί Έφοροι
20 Περιφέρειες

ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΉ ΈΦΟΡΟΣ

Η

σταθεροποιημένη δομή της Περιφερειακής Διοίκησης , μέσω των διακριτών ρόλων των βοηθών
(υπεύθυνοι
για την Ανάπτυξη ανά Περιφέρεια και για
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ
θέματα του Τομέα Ανάπτυξης, του Τομέα ΟικονομιΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
κών και του Τομέα εκπροσώπησης και επικοινωνίας)
αποσαφηνίστηκε και ενισχύθηκε στην εκπαιδευτική
• Ευτυχία Κούστα
συνάντηση Εφόρων Περιφέρειας και βοηθών Περιφερειακών Εφόρων Τομέων, το Σεπτέμβριο του 2017.
Στα κεντρικά γραφεία του ΣΕΟ οι Περιφερειακοί Έφοροι και οι βοηθοί τους αλ88 εθελοντές σε όλη την Ελλάδα εργάζονται σήμερα για
ληλοεπέδρασαν και εκπαιδεύτηκαν στο
την Περιφερειακή Διοίκηση του ΣΕΟ με όραμα και μεράκι.
έργο τους κατά τομείς. Στην εκπαιδευτική
Περιφερειακοί Έφοροι και Βοηθοί Περιφέρειας, σας ευχασυνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα
ριστούμε από καρδιάς για τον ελεύθερο «δωρεάν» χρόνο
στο σχεδιασμό ενός καινοτόμου ερσας και την ψυχή σας, καθώς εθελοντικά προσφέρετε σταγαλείου για την ανάπτυξη , τη Συνάντηση
θερή υποστήριξη στα Τοπικά Τμήματα για να δίνουν αυτά
του Περιφερειακού Τμήματος . Το αποτη δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά του τόπου μας να
τέλεσμα είναι αυτήν την οδηγική χρονιά
παίζουν, να αλληλοεπιδρούν, να προσφέρουν, να είναι
όλα τα Περιφερειακά Τμήματα, ανιχνεύΟδηγοί, να γίνουν οι ενεργοί πολίτες του αύριο.
οντας με νέα εργαλεία τις ανάγκες των
Ευτυχία Κούστα – Αναπληρώτρια Γενική Έφορος
ενηλίκων μελών τους, να σχεδιάσουν και
να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με
τους Κλάδους και το Τμήμα
Εκπαιδεύσεων. Η Κεντρική
Το 2015 οραματιστήκαμε και ανασχεδιάσαμε τη νέα δομή της πεΔιοίκηση έρχεται, μέσω των
ριφερειακής διοίκησης, το 2016 ξεκίνησε η υλοποίησή της ώστε το
Περιφερειακών Συναντήσε2017 η περιφερειακή διοίκηση του ΣΕΟ, αυτοδύναμη και σύγχρονη,
ων, κοντά στα Τοπικά Τμήμανα ενισχύεται μέσα από τη σταθερή δομή, τους διακριτούς ρόλους,
τα και στηρίζει, ενδυναμώνει
τις περιφερειακές συναντήσεις και την εκπαίδευση.
και ενθουσιάζει τον Τοπικό
Οδηγισμό.
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ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
						 & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΈΦΟΡΟΣ
• Μαρία Καρακεσίσογλου (έως 30/4)
• Καρίνα Δημοπούλου(από 1/5)

ΒΟΗΘΟΊ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΦΌΡΟΥ
(ΈΩΣ 30/4):
•
•
•
•
•
•
•

Τάντα  Θεοδωρίδου  Τ.Τ. Δράμας
Εμμανουέλα  Κοντοστόλη  Τ.Τ. Καβάλας
Ζελιάνα Κρυωνά Τ.Τ. Καβάλας
Κατερίνα Λοϊζά Τ.Τ. Καβάλας
Μαρίνα  Μητσόγλου  Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
Άνση  Προγιοπούλου  Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
Σοφία  Τέγου  Τ.Τ. Δράμας

ΒΟΗΘΟΊ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΕΦΌΡΟΥ
(ΑΠΌ 1/5):

85 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

•
•
•
•

• Στήριξη και υποστήριξη των Τοπικών Τμημάτων σε
όλους τους τομείς
• Εκπαίδευση Μελών Τ.Σ.
• Αύξηση Στελεχών
• Αύξηση  παιδιών 10%

Κατερίνα Αντωνιάδου Τ.Τ Θεσσαλονίκης
Τάντα  Θεοδωρίδου  Τ.Τ. Δράμας
Εμμανουέλα  Κοντοστόλη  Τ.Τ. Καβάλας
Δήμητρα  Παπακωνσταντίνου  
Τ.Τ. Κομοτηνής
• Μάγδα Παρέτσου  Τ.Τ. Σιδηροκάστρου
• Σοφία  Τέγου  Τ.Τ. Δράμας
• Ηρώ Φουρουτζή   Τ.Τ. Θεσσαλονίκης

Στόχοι:

Το έργο:
•

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:
• Μαρίνα  Μητσόγλου  Τ.Τ. Θεσσαλονίκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΤΟΜΈΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ:

• Δήμητρα  Παπακωνσταντίνου  
Τ.Τ. Κομοτηνής

• Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου
Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ:

•

• Άνση  Προγιοπούλου  Τ.Τ. Θεσσαλονίκης

• Κική Καναροπούλου Τ.Τ. Κιλκίς

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

•

• Καρίνα Δημοπούλου Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
•

Η 1η Συνάντηση Μελών Τοπικών Συμβουλίων
& Στελεχών της Περιφέρειας ήταν το γεγονός
της χρονιάς. Μέσα από εκπαιδευτικά θέματα,
παιχνίδια, ανταλλαγή εμπειριών και γόνιμη
κουβέντα αποδείχθηκε στην πράξη η ρήση του
Ηράκλειτου ότι… «Τα πάντα ρει και ουδέν μένει» και όλοι μαζί οι συμμετέχοντες δήλωσαν
έτοιμοι για πιο ψηλά ανεβάσματα σε ατομικό
και οδηγικό επίπεδο.   
Στο νέο σχήμα Εκπαίδευσης συμμετέχουν όλο
και περισσότερα Στελέχη. Τέσσερα είναι έτοιμα
την ερχόμενη άνοιξη να ολοκληρώσουν  και την
εκπαίδευση «Ηγεσία».
Το Τοπικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης επαναλειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2017 κάνοντας
μικρά αλλά σημαντικά βήματα για  να αποτελέσει
και πάλι σημαντικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.
Όλα τα Τοπικά Τμήματα διοργάνωσαν και μάλιστα
18

11 Τοπικά Τμήματα
35 Ομάδες
9 Γαλαξίες Αστεριών
11 Σμήνη Πουλιών
9 Ομάδες Οδηγών
7 Ομάδες / Πληρώματα Μ.Ο.

•

•

•

•

με επιτυχία δράσεις προσφοράς στην τοπική κοινωνία (καθαρισμό παραλιών, συγκέντρωση ειδών
πρώτης ανάγκης για συμπολίτες τους αλλά και
για τους πλημμυροπαθείς της Δυτικής Αττικής,
Μ.Π. Ανακύκλωσης για τα παιδιά της πόλης) ενώ
συμμετείχαν ενεργά και σε δράσεις που διοργάνωσαν φορείς   της πόλης τους («Let’s do it
Greece», Μαραθώνιος, Φεστιβάλ Παιχνιδιού,
«Ονειρούπολη», αιμοδοσία).
Δυναμική υπήρξε η παρουσία των Ομάδων των
Τοπικών Τμημάτων με παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις, ποδηλατοδρομία, παζάρια στον  τόπο τους,  
με στόχο κυρίως την αύξηση των μελών των Ομάδων αλλά και την μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.
Η 4η Βορειοελλαδική Συνάντηση των Ομάδων
Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε επίσης με επιτυχία στην Καβάλα με συμμετοχή όλων σχεδόν των
Ομάδων Συνεργασίας της Περιφέρειας.
Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν έξι κατασκηνώσεις σε τόπους της Περιφέρειας ενώ το 70%
των ομάδων συμμετείχε σε κατασκηνώσεις σε
διάφορα μέρη της  Ελλάδος.
Η επέτειος των 85 χρόνων του Ελληνικού Οδηγισμού έδωσε παλμό, ενώ υπήρξε η αφορμή  για
εντυπωσιακά Μ.Π. Πόλης που προσέφεραν γνώσεις, εμπειρίες και κυρίως πλατιά χαμόγελα σε
παιδιά κάθε ηλικίας ολόκληρης της Περιφέρειας

•

κάνοντας τη φωνή του Οδηγισμού να ακουστεί
δυνατά.
Η δράση της   Ημέρας   Οδηγισμού
#giatiEimaiOdigos είχε συγκλονιστική συμμετοχή με μηνύματα από ανθρώπους κάθε ηλικίας
που γέμισαν όλους τους Οδηγούς με πολλή
συγκίνηση.
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ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
ΈΦΟΡΟΣ

• Βασιλεία Καραΐσκου (έως 31/8)
• Διονυσία Μαυροπόδη (από 1/9)

ΒΟΗΘΟΊ (ΈΩΣ 31/8)

• Θωμάς Μαλιόγκας  Τ.Τ. Κοζάνης
• Παναγιώτα Χατζηδημητριάδου  
Τ.Τ. Καρδίτσας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
• Διονυσία Μαυροπόδη
Τ.Τ. Φαρσάλων

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ:

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:

ΒΟΗΘΟΊ (ΑΠΌ 1/9):

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

• Βάσια Κατσούλη  Τ.Τ. Αγριάς

• Ευαγγελία Κασσαβέτη Τ.Τ. Αγριάς
• Θωμάς Μαλιόγγας Τ.Τ. Κοζάνης
• Θεοχαρίτσα Μπουχλαριώτου
Τ.Τ. Φαρσάλων
• Μαρία Ρουσοπούλου Τ.Τ. Λάρισας

• Σούλα Νταβάρα Τ.Τ. Τρικάλων

• Παναγιώτα Χατζηδημητριάδου
Τ.Τ. Καρδίτσας

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ:
• Βασιλεία Καραΐσκου

O Οδηγισμός σου ανοίγει φτερά…
Αυτό είναι μαγεία!
Το 2017 για την Περιφέρειά μας ήταν ακόμημια χρονιά
δυναμικής παρουσίας των Τοπικών Τμημάτων γεμάτη
δράσεις και περιπέτεια από όλους για όλους, νέους
και ενήλικες, με στόχο την ανθρωπιά, τον πολιτισμό,
την προσωπική ανάπτυξη, την προσφορά, τη φιλία, την
παρέα, τη γνώση για ένα καλύτερο κόσμο.
Για άλλη μια χρονιά τα Τοπικά Τμήματα αλληλεπίδρασαν με το κοινωνικό σύνολο συμμετέχοντας όλοι
ανεξαιρέτως σε δράσεις που οργάνωσαν συλλογικοί
φορείς του Τόπου τους. Έκαναν πράξη την κοινωνική
προσφορά  και το Υπηρετείν, προσφέροντας απλόχερα σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, στα Κοινωνικά
Παντοπωλεία των Δήμων τους και στο καλάθι αλληλεγγύης  ενώ όλα τα Τοπικά Τμήματα της Περιφέρειας
συμμετείχαν στην πανελλήνια δράση του let’s do it.
Κι επειδή ο Οδηγισμός είναι ένα ατελείωτο παιχνίδι,
σε πολλές πόλεις της Περιφέρειας στήθηκαν Μεγάλα
Παιχνίδια μεταφέροντας την μαγεία του Οδηγισμού
σε όλους.
Ο Οδηγισμός ανοίγει φτερά και παρέχει  ευκαιρίες
προσωπικής ανάπτυξης σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Μια μοναδική εμπειρία ζωής έζησε ένα δικό
μας Στέλεχος από τον Κλάδο Οδηγών, να βρεθεί στην
Ινδία στο Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο Sangam για
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11 Τοπικά Τμήματα
44 Ομάδες
12 Γαλαξίες
13 Σμήνη
10 Ομάδες Οδηγών
9 Ομάδες Μ.Ο.

να βάλει και αυτό το δικό του Οδηγικό λιθαράκι για
ένα καλύτερο αύριο ως μέλος του Europe Region στο
36th worldconferece "for herworld".
Ο Οδηγισμός είναι μια μοναδική εμπειρία ζωής.
Κυρίως, είναι εκείνες οι αξέχαστες, μοναδικές αναμνήσεις που θα μας ακολουθούν στην ενήλικη ζωή
μας, από μια παιδική ζωή γεμάτη ουσία και νόημα
και όχι μια απλή ύπαρξη.

Ένα βήμα . .. όλοι μαζί … πιο κοντά
Με αυτό το σύνθημα και με μικρά δειλά βήματα ξεκινήσαμε με όρεξη και ενθουσιασμό,  προσπαθώντας
πρώτα από όλα να γνωριστούμε εμείς τα μέλη του
Π.Σ μεταξύ μας και να γίνουμε Ομάδα.
Ανιχνεύσαμε τις ανάγκες των μελών των Τοπικών μας
Τμημάτων (Στελεχών και μελών συμβουλίου) και θέσαμε ως στόχο να βγάλουμε τα Τοπικά μας Τμήματα από
την απομόνωσή τους και να δουλέψουμε όλοι μαζί.
Πρώτο βήμα: Οργανώσαμε τις εκπαιδεύσεις όλων
των ομάδων συνδυάζοντας το δυναμικό των Τοπικών
Τμημάτων. Πετύχαμε όλες σχεδόν οι Ομάδες των
Πουλιών, Οδηγών και Μ.Ο να εκπαιδευτούν όλοι
μαζί κάνοντας

το πρώτο βήμα … να βρεθούμε όλοι
μαζί … πιο κοντά.
Κι αφού όλα τα ανήλικα μέλη της Περιφέρειάς μας
συναντήθηκαν,   εκπαιδεύτηκαν, αλληλεπίδρασαν κι
υποσχέθηκαν να ξαναβρεθούν στην Κατασκήνωση,   ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το επόμενο βήμα:
να φέρουμε πιο κοντά όλα μαζί τα μέλη των Τοπικών
Τμημάτων, στη συνέχεια τα Στελέχη μας και τα μέλη
των Ομάδων Συνεργασίας.

Γιατί όλοι μαζί
μπορούμε πιο πολλά!
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ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΈΑ ΑΤΤΙΚΉΣ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΆΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ:

• Μαρία  Γιούτσου (έως 31/8)
• Γιώργος Αρβάλης (από 1/9)

ΒΟΗΘΟΊ (ΈΩΣ 31/8)

• Αναστασία Δεμερτζή Τ.Τ. Αγ. Παρασκευής
• Ειρήνη Καμπούρη Τ.Τ. Ιστιαίας
• Μάριος Ματσκίεβιτς Τ.Τ. Ηρακλείου Αττ.)
• Ιωάννα Παναγιωτίδη Τ.Τ. Χαλανδρίου

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:

• Βάσω Τσιαμπά  Τ.Τ. Αγ. Παρασκευής

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ:
• Χαρά Δρέττα  Τ.Τ. Ηρακλείου Αττικής

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ:

Ονειρέψου το, Ευχήσου να συμβεί,
Κάντο πράξη!

ΒΟΗΘΟΊ (ΑΠΌ 1/9)

«Η δύναμη έρχεται από μέσα μας, όταν ο στόχος
μας είναι ξεκάθαρος και απλός. Ένα βήμα τη φορά…
ένα βήμα σταθερό και συγκεντρωμένο… Ένα βήμα
για να γίνουμε καλύτεροι, να νιώσουμε πιο δυνατοί!»
Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε, τη χρονιά που πέρασε, η
Συνάντηση του Περιφερειακού Τμήματος που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή Προέδρων, Τοπ. Εφόρων
και Ταμείων των Τοπικών Τμημάτων.
Κατά την διάρκεια της Συνάντησης παρουσιάστηκε
η νέα μορφή σε ανθρώπινο δυναμικό  και  δομή του
Περιφερειακού Τμήματος, αναλύθηκαν οι στόχοι,
βάσει του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Σ.Ε.Ο. και
προσδιορίστηκε η αριθμητική αύξηση που θέλουμε
να πετύχουμε στο Περιφερειακό Τμήμα έως το 2018.
Δουλέψαμε σε ομάδες εργασίας  που εστίασαν στην
επικοινωνία και την προβολή του Οδηγισμού στον
τόπο, την εφαρμογή ορθού Οδηγικού Παιδαγωγικού
Προγράμματος, τις καλές πρακτικές και την αριθμητική αύξηση με ρεαλιστικούς στόχους και χρονοδιάγραμμα δουλειάς - δράσεων, διαφορετικό για κάθε
Τοπ. Τμήμα.  
Για το υπόλοιπο της χρονιάς, τα Τμήματα δούλεψαν
πάνω στο χρονοδιάγραμμα που ετοίμασαν, βάσει των
αναγκών και του δυναμικού τους, κάνοντας βελτιωτικές κινήσεις όπου χρειαζόταν. Επιδίωξαν συνεργασίες
με φορείς και σχολεία, επένδυσαν στην εξωστρέφεια
και έφτασαν κοντά στους στόχους που έθεσαν.  

• Μαρία Αλεξοπούλου Τ.Τ. Ηρακλείου Αττικής
• Ελευθερία Φίλη Τ.Τ. Κηφισιάς
• Ιωάννα Παναγιωτίδη Τ.Τ. Χαλανδρίου

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:
• Λένα Δεμέστιχα Τ.Τ. Φιλοθέης

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ:
• Λίνα Μαρμαρά Τ.Τ. Χαλκίδας       

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ:
• Μαρία Αναστασίου
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13 Τοπικά Τμήματα
47 Ομάδες
12 Γαλαξίες
13 Σμήνη
12 Ομάδες Οδηγών / Ν/Ο
10 Ομάδες Μ.Ο. / Πληρώματα Ν/Ο

«Βρες το στίγμα σου»

Η Προσφορά σε πρώτο πλάνο

Ακολουθώντας το σχεδιασμό μας  που είχε στόχους
την ενημέρωση για τις νέες λειτουργικές αλλαγές καθώς και   την πρώτη γνωριμία του νέου Περιφερειακού
Συμβουλίου με τα Τοπικά Τμήματα, πραγματοποιήθηκαν οι Συναντήσεις Μελών Τοπικών Συμβουλίων σε
Βόρειο Τομέα Αττικής και Στερεά Ελλάδα αντίστοιχα
με τη συμμετοχή 34 Μελών Τοπικών Συμβουλίων.
Πραγματοποιήθηκε επίσης η πρώτη Συνάντηση Στελεχών Βορείου Τομέα Αττικής με συμμετοχή πάνω από
45 Στελεχών. Τα Στελέχη γνωρίστηκαν μεταξύ τους και
ενημερώθηκαν για τους νέους στόχους βάζοντας και
κάθε ένα ξεχωριστά... το Στίγμα του!

Το Νοέμβριο οι καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν
τα Μέγαρα και τη Μάνδρα Αττικής. Άμεσα, Στελέχη, Ομάδες και Πληρώματα Μεγάλων Οδηγών /
ΝΟ καθώς και Μέλη Τοπικών Συμβουλίων από το
Βόρειο Τομέα Αττικής  ήταν εκεί για να προσφέρουν
τη βοήθειά τους όπου χρειαζόταν, να μοιράζουν πόρτα-πόρτα φαγητό, στεγνά ρούχα και νερό, ακόμη και
να καθαρίζουν σπίτια. Όλοι μαζί έκαναν καθημερινά
τον Οδηγισμό πράξη.

Στόχος η Ανάπτυξη
Ξεκίνησε η περιοδεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, με πρώτο σταθμό το Τοπικό Τμήμα Άμφισσας, με
στόχο να συζητήσουμε από κοντά τα προβλήματα
που υπάρχουν και να δοθούν λύσεις με γνώμονα την
ανάπτυξη του Οδηγισμού στον τόπο.
Στην Κηφισιά ιδρύεται το 2ο Σμήνος Πουλιών.
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ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΆ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΝΗΣΙΏΝ ΑΤΤΙΚΉΣ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ
ΈΦΟΡΟΣ

• Άννα Πετρέα

«Το εμείς και το μαζί για έναν κοινό
στόχο»

ΒΟΗΘΟΊ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

• Δημήτρης Μαστραντρίκος, Τ.Τ. Μεγάρων
• Δημήτρης Καραβάς: Τ.Τ. Κορίνθου
• Νάνση Ψηλάκη, Τ.Τ. Καλαμάτας
• Βένη Μπεγνή, Τ.Τ.Σαλαμίνας
• Αθηνά Μιτζά, Τ.Τ. Μελιγαλά
• Ξένια Παπαγιανοπούλου, Τ.Τ. Σπάρτης
• Έλενα Κόντου, Τ.Τ  Αμαρουσίου

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:

Οδηγική Χρονιά ανάπτυξης το 2017 για την Περιφέρειά μας.
Αύξηση μελών συνολικά, δημιουργία νέας Τοπικής
Ομάδας στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, δημιουργία
ομάδας Οδηγών στην Τοπική Ομάδα Β. Κυνουρίας,
μεταβολή της Τοπικής Ομάδας Μεθώνης σε Τοπικό
Τμήμα με τη δημιουργία ομάδων και στους τέσσερεις
κλάδους και τέλος δημιουργία Ομάδας Συνεργασίας
στα Μέγαρα.

• Μαρία Τσιώλη, Τ.Τ. Τρίπολης

Οδηγικές Δράσεις - Εκπαιδεύσεις

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ:

Τα Τοπικά Τμήματα συμμετείχαν ενεργά στις Οδηγικές
Δράσεις του ΣΕΟ, εορτάζοντας την Ημέρα Σκέψης,
την Ημέρα Οδηγισμού, τα 85 Χρόνια Οδηγισμού.
Τα μέλη των ομάδων όλων των Κλάδων συμμετείχαν σε
διήμερα και κατασκηνώσεις, καθώς επίσης και Στελέχη και μέλη τοπικών συμβουλίων και Ομάδων Συνεργασίας, συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία
και στις εκπαιδευτικές συναντήσεις της  Περιφέρειας,
τον Ιανουάριο  στο Λουτράκι Κορινθίας, τον Απρίλιο
στο Λεβίδι Αρκαδίας και τον Οκτώβριο στην ΠανΠελοποννησιακή Συνάντηση  Ομάδων Συνεργασίας.

• Στέλλα Δούρου, Τ.Τ. Ξυλοκάστρου

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ:
• Μαρίνα Καρδάτου, Τ.Τ. Μεγάρων

Δώσε Χέρι - ΕΣΟ Έτοιμος
Τα μέλη της Περιφέρειας κινητοποιήθηκαν άμεσα και
ουσιαστικά σε οτιδήποτε ζητήθηκε ή ήταν επείγουσα
ανάγκη. Συγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2017, στις
πλημμύρες στη Δυτική Αττική ενεργοποιήθηκαν όλα
τα Τοπικά Τμήματα, ως προς τη συλλογή απαραίτητων
ειδών για τις πρώτες ανάγκες των πλημμυροπαθών,
αλλά για τη δια ζώσης βοήθεια σε καθαρισμούς
σπιτιών, διανομή νερού-ιματισμού-τροφίμων. Ιδιαίτερη κινητοποίηση είχαν τα Τοπικά Τμήματα Μεγάρων
και Ελευσίνας, συμμετέχοντας στο συντονισμό των
κατά τόπους δράσεων.
Τον Αύγουστο του 2017 Οδηγοί της Περιφέρειας
έδωσαν χέρι βοηθείας στη μεταφορά διαφόρων ειδών προς τους σεισμοπαθείς της Λέσβου και στον  
καθαρισμό ακτών της Σαλαμίνας, κατά τη περιβαλλοντική μόλυνση που προκλήθηκε από τη βύθιση
δεξαμενόπλοιου.

Κοινωνική Προσφορά
Μέσα στο 2017 όλα τα μέλη της Περιφέρειας «αγκάλιασαν με ενδιαφέρον και ευαισθησία » τη δύσκολη
στιγμή που πέρασε Στέλεχός της σε οικογενειακό
θέμα υγείας, και πρόσφεραν απλόχερα τη βοήθειά
τους.
Το Τοπικό Τμήμα Τρίπολης τον Ιανουάριο βραβεύτηκε
από την εκπρόσωπο της UNESCO για τη συλλογή
τροφίμων και φαρμάκων, με τη δράση αγάπης «Αφήνοντας το εγώ - πιάνοντας το εμείς ».
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14 Τοπικά Τμήματα
52 Ομάδες
13 Γαλαξίες Αστεριών
15 Σμήνη Πουλιών
13 Ομάδες Οδηγών
10 Πληρώματα Μ.Ο.
1 Ειδική Ομάδα

Η εθελοντική προσφορά των μελών της Περιφέρειας συνεχίστηκε, με το Τοπικό Τμήμα Ξυλοκάστρου,
το οποίο συνεισέφερε σημαντικά στη διοργάνωση
αιμοδοσίας στο δήμο που ανήκει. Όπως επίσης και
με το Τοπικό Τμήμα Τρίπολης στήριξε  την εθελοντική
αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αιμοδοτών
Ν. Αρκαδίας ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, το Μάιο του 2017, για
παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές παθήσεις.
Το Δεκέμβριο του 2017 το Τοπικό Τμήμα Λουτρακίου
συμμετείχε στη δράση «Γιορτινό Τραπέζι», που είχε ως
σκοπό τη συλλογή τροφίμων για οικονομικά αδύναμες
οικογένειες.

Προσφορά στο Περιβάλλον

και η παλαιότερη Οδηγός των Μεγάρων, ενώ ο δήμος   
Μεγαρέων ανακήρυξε το 2017 έτος Οδηγισμού για
τα Μέγαρα.
Επίσης το Τοπικό Τμήμα Ελευσίνας τον Μάρτιο του
2017 προσκάλεσε τα μέλη του, τα Στελέχη ΣΟΣ , την
Ομάδα Συνεργασίας, γονείς και φίλους του Οδηγισμού, άλλους Συλλόγους του τόπου καθώς και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση  να γιορτάσουν τα 70 χρόνια
από την ίδρυση του. Πραγματοποίησε μία εκδήλωση
με αναδρομή στην ιστορία του μέσα από συνεντεύξεις
παλιών Οδηγών, φωτογραφίες, βίντεο και τραγούδια.
Τέλος υπήρχε πάγκος με βιβλία των Κλάδων, άλμπουμ
με φωτογραφίες από το αρχείο του Τοπικού.
…και «το εμείς και το μαζί», συνεχίζουμε δυναμικά.

Το Τοπικό Τμήμα Λουτρακίου συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στην περιβαλλοντική δράση στο Καλαμάκι  
Κορινθίας  «καθαρίζοντας για ομορφότερες βόλτες».
Το Τοπικό Τμήμα Μεγάρων διοργάνωσε καθαρισμό
της παραλίας της Νέας Περάμου, το Νοέμβριο του
2017, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.

Οδηγικές Ιστορίες
Το Τοπικό Τμήμα Μεγάρων, για την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας τον Ιανουάριο του
2017, κάλεσε παλαιά Στελέχη και μέλη τοπικών
συμβουλίων, να θυμηθούν Οδηγικές στιγμές
του παρελθόντος. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν με
χαρά και συγκίνηση πολλά παλαιά μέλη, και μέσω
προβολής φωτογραφιών και βίντεο αναδρομής, θυμήθηκαν τα παλιά οδηγικά χρόνια. Μαζί τους ήταν
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ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΗΠΕΊΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΙΟΝΊΩΝ ΝΉΣΩΝ
ΈΦΟΡΟΣ

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:

• Ματούλα Τσιντσιλώνη

• Δήμητρα Σπετσέρη Τ.Τ.Πάτρας

ΒΟΗΘΟΊ

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ:

• Μαρίνα Αλεξοπούλου, Τ.Τ. Πάτρας
• Ινώ  Ζιγούρη Τ.Τ. Ιωαννίνων
• Σπυρέλλα Δεσύλλα, Τ.Τ. Κέρκυρα

• Εβελίνα Νούσια, Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΈΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ:
• Στέφανος Κόκλας  Τ.Τ. Ζακύνθου

Στόχοι
• Η στήριξη και ενδυνάμωση  των Τοπικών Τμημάτων
• Η προσωπική ανάπτυξη και η πρόοδος των μελών μας
• Η διατήρηση του αριθμού των μελών μας

ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ …
ΚΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ!
Ο άνθρωπος καθημερινά στη ζωή του, για να φτάσει
τους στόχους του, κάνει πολλά βήματα… βήματα
μικρά, μεγάλα , εύκολα, δύσκολα, χαρούμενα,
λυπημένα. Κάθε φορά πορεύεται ανάλογα με τη
συνθήκη που οδηγεί στο στόχο .

Η συγκεκριμένη συνθήκη είναι
ιδιαίτερη ….Έχει 85 Χρόνια
Ιστορίας
Μιας Ιστορίας που περνά από γενιά σε γενιά μέσα από
το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα και στηρίζεται
στις Αρχές και τις Αξίες του Οδηγισμού.
Μια συνθήκη που δημιουργεί  τους πολίτες του αύριο!
Στην προσπάθειά  μας  για την εκπλήρωση των στόχων
που θέσαμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο, ταξιδέψαμε
σε όλα τα Τοπικά Τμήματα των τριών Περιφερειών  για
την δια ζώσης επικοινωνία με τα μέλη των Τοπικών
Συμβουλίων  και τα Στελέχη, ώστε να αποτυπώσουμε
τους προβληματισμούς και τις ανάγκες που δημιουργούνται.
Τoν Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε η πρώτη
συνάντηση Προέδρων και Εφόρων με σκοπό να επιλυθούν  λειτουργικά προβλήματα και να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι σύμφωνα με τον   Κανονισμό
Λειτουργίας των Τοπικών Τμημάτων .
Μέσω διαδικτυακών συμβουλίων με τους Προέδρους

και τους Εφόρους, τέθηκαν οι βάσεις για τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των Τοπικών Τμημάτων.  
Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνάντηση
του Περιφερειακού  Τμήματος με τη συμμετοχή Μελών
και Στελεχών όλων των Τοπικών Τμημάτων καθώς και
των Ομάδων Συνεργασίας και τη στήριξη σε εκπαιδευτικά θέματα  από τους  Κλάδους.
Ακολουθώντας τον στόχο μας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Μελών Τοπικών Συμβουλίων
και Στελεχών, για αποτελεσματικότερη δουλειά στις
ομάδες και στις τοπικές κοινωνίες, 16 εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν την Α΄ Φάση της Γενικής Εκπαίδευσης ενώ 10 ολοκλήρωσαν  ήδη την εκπαιδευτική
διαδικασία.
Παρακολουθώντας από κοντά την πορεία των Τοπικών
Τμημάτων παρατηρούμε τη διατήρηση του  αριθμού
των μελών τους, γεγονός που μας δίνει τη δύναμη τη
νέα χρονιά να προχωρήσουμε στη δημιουργία νέων
Ομάδων.

Μια χρονιά ακόμη Δράσεις…
Με ενεργό Συμμετοχή στο Let’s do it  όλα τα Τοπικά
Τμήματα συμμετείχαν στις Τοπικές τους Κοινωνίες
δίνοντας δυναμικό παρών.
Σχεδόν όλες οι ομάδες συμμετείχαν σε  καλοκαιρινές
κατασκηνώσεις, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να
έρθουν σε επαφή με τη φύση και να ζήσουν όμορφες στιγμές μέσα από πλήρη και εναρμονισμένα
προγράμματα.
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6 Τοπικά Τμήματα
6 Γαλαξίες
7 Σμήνη
6 Ομάδες Οδηγών
4 Ομάδες Μ.Ο. / Πληρώματα Ν/Ο

Επιπλέον σε τρία από τα Τοπικά Τμήματα ( ΙωάννιναΚέρκυρα – Πάτρα)  του Περιφερειακού μας Τμήματος
πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα  Μια Βαλίτσα Κόσμος με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή , ενώ στην
Πάτρα προετοιμάζεται  η οργάνωση του δευτέρου
σεμιναρίου εκπαιδευτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τέλος, κάνοντας το ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ πράξη,  τα Τοπικά
Τμήματα της Περιφέρειας μας βρέθηκαν το καθένα
με το δικό του τρόπο «κοντά» στους πλημμυροπαθείς
της Δυτικής Αττικής, δείχνοντας για μια ακόμη φορά
ότι ο Οδηγισμός είναι στάση ζωής.

Όλοι Μαζί για το Αύριο…..
Έχοντας θέσει τις βάσεις, είμαστε έτοιμοι για το
2018 να εστιάσουμε τις δράσεις μας στην διατήρηση των μελών,  στην συνεχή πρόοδο τους μέσω της
εκπαιδευτικής διαδικασίας  καθώς και στο άνοιγμα
τριών Τοπικών Τμημάτων, ένα σε κάθε Περιφέρεια,
με την ελπίδα ότι κι άλλα παιδιά και νέοι θα έχουν
την ευκαιρία να ζήσουν το Οδηγικό παιχνίδι και να
ταξιδέψουν μαζί μας.
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12 Τοπικά Τμήματα
9 Γαλαξίες
9 Σμήνη
8 Ομάδες Οδηγών
6 Ομάδες ΜΟ/Πληρώματα

ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΈΦΟΡΟΣ

• Κωνσταντίνος Μητσόπουλος

ΒΟΗΘΟΊ
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:
• Τριβουλίδου Βικεντία
ΤΤ Μυτιλήνης

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ:
• Κατερίνα Ξάνθου
ΤΤ Καρλοβάσου Σάμου

ΥΠ. ΕΠΙΚ. & ΕΚΠΡ.

• Ιωάννης Ξάνθος ΤΤ
Καρλοβάσου Σάμου
• Σιταρά Σεβαστή ΤΤ Χίου
• Μπαφούνη Σίσση ΤΤ Ανάκασας
• Φλέσσα Ζωή ΤΤ Βαθύ Σάμου
• Χριστόφορος Κουρουνιώτης
ΤΤ Χίου

ΥΠΕΎΘΥΝΗ

• Μητρώου Ρουσέλλη Μαριτίνα
ΤΤ Μυτιλήνης

Τ

ο Περιφερειακό Συμβούλιο   ξεκίνησε με στόχο
να γνωρίσει τα ενήλικα μέλη του Περιφερειακού
Τμήματος, να ανταλλάξει απόψεις, να προβληματιστεί
πάνω στα εκάστοτε ζητήματα, αλλά και να δώσει λύσεις όπου ήταν ανάγκη. Η Συνάντηση του Δυτικού και
Νότιου Τομέα  Αττικής στη Νέα Σμύρνη αποτέλεσε  
ορόσημο στην προσπάθειά μας για την υλοποίηση των
παραπάνω στόχων. Η συμμετοχή  έφτασε στο 90%
των ενηλίκων μελών των δύο Περιφερειών, γεγονός
που μας χαροποίησε ιδιαίτερα.
Ακόμη, όσον αφορά την ανάπτυξη του Περιφερειακού
Τμήματος,  αξιοσημείωτη είναι η επαναλειτουργία του
Τοπικού Τμήματος Περιστερίου μετά από 17 χρόνια.  
Μεγάλη σημασία δόθηκε στην εξωστρέφεια αλλά και
στην οργάνωση μεγάλων δράσεων. Αυτό αποδεικνύεται στην αριθμητική αύξηση που παρουσίασαν έξι
από τα έντεκα Τοπικά Τμήματα (πάνω από 10%),  ενώ
τα υπόλοιπα ήταν αριθμητικώς στάσιμα. Επίσης, το
περασμένο  καλοκαίρι συμμετείχε το 85% των Ομάδων σε κατασκηνώσεις, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν
με ενθουσιασμό τις εκπαιδεύσεις τους παλιά και νέα
Στελέχη.  
Η κοινωνική προσφορά ήταν μέρος του προγράμματος όλων των Ομάδων του Περιφερειακού Τμήματος.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δράσεις:  βοήθεια σε πρόσφυγες, βοήθεια στο σεισμό της Μυτιλήνης, καθαρισμός παραλίας στο Σαρωνικό Κόλπο
λόγω της πετρελαιοκηλίδας, προσφορά στις πλημμύρες της Δυτικής Αττικής με φυσική παρουσία αλλά και
με την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης.

‘’Mαζί μας έλα ‘’
Με κεντρικό σύνθημα   ‘’ μαζί μας έλα ‘’ καλούμε
παιδιά και νέους να γνωρίσουν τον Οδηγισμό. Παράλληλα,  συνεχίζουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ανάπτυξη της Οργάνωσης σε όλο
το Περιφερειακό Τμήμα πάνω σε στέρεες βάσεις. Η
επαναστοχοθέτηση και η  αξιολόγηση είναι συνεχείς.
Τέλος, οραματιζόμαστε  νέες δράσεις που θα δώσουν  
την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλοι την πιο Μεγάλη
Παρέα του Κόσμου.
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ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ KENTΡIKOY ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΈΦΟΡΟΣ

• Άντζελα Χατζηδημητρίου - Βουλγαρίδου

ΒΟΗΘΟΊ

• Λία Γουλανδρή Τ.Τ. Αθήνας
• Αμαρυλλίς Καραβίτη Τ.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας
• Τζένη Παπασταύρου  Τ. Τ. Ηλιούπολης
• Λίζα Τσοπανάκη Τ.Τ. Ρόδου

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
• Σταματία Μαργαρίτη Τ.Τ. Κω

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
• Σοφία Θειάδου Τ.Τ. Καρέα

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
• Χριστίνα Αντζιά Τ.Τ. Ηλιούπολης

Είμαστε εκεί γιατί νοιαζόμαστε

Επικοινωνία

Ήμασταν εκεί για τα προσφυγόπουλα στα ακριτικά
μας νησιά, προσφέροντας ένα οικείο περιβάλλον με
παιχνίδια και τραγούδια.  Κάναμε τα παιδιά  να χαμογελάνε ξανά, να αισθάνονται ευπρόσδεκτα στην
προσωρινή νέα τους πατρίδα.
Ήμασταν εκεί σε αγώνες μπάσκετ με αναπηρικά αμαξίδια, στηρίζοντας τα νέα παιδιά και δίνοντάς τους
ελπίδες.
Ήμασταν εκεί στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας
από την πρώτη μέρα, προσφέροντας τρόφιμα, ρουχισμό και βοήθεια στους καθαρισμούς και στην
διανομή τροφίμων.
Ήμασταν εκεί στο LET’S DO IT προσφέροντας την
βοήθειά μας και μαθαίνοντας στα παιδιά μας την
έννοια του εθελοντισμού.
Βγήκαμε να γιορτάσουμε τα 85 χρόνια Ελληνικού
Οδηγισμού με παιχνίδια και γνωριμία με τον κάθε
τόπο, μοιράζοντας κέφι και δείχνοντας τον τρόπο που
δουλεύουμε.

Η μεγαλύτερη προσπάθειά μας ήταν η αύξηση του
αριθμού των Στελεχών και των παιδιών μας. Μπορέσαμε με εξωτερικές δράσεις, με προγράμματα μέσα
στα σχολεία να ακουστούμε και να μας γνωρίσουν.  
Πετύχαμε μια αύξηση στα μέλη μας και η προσπάθειά  
μας είναι να δημιουργήσουμε ένα φυτώριο στις μικρές
ηλικιακές μας ομάδες (Αστέρια και Πουλιά), με στόχο
να γεμίσουν οι ομάδες.
Το μήνυμα είναι αισιόδοξο και θα συνεχίσουμε με
κέφι το έργο αυτό.

10 Τοπικά Τμήματα
25 Γαλαξίες
31 Σμήνη
23 Ομάδες Οδηγών
23 Ομάδες ΜΟ/ Πληρώματα

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ
• Τα Στελέχη μας που είναι εθελοντές να περνούν καλά.
• Να ενδυναμώνονται ως χαρακτήρες, προσφέροντας
στα νέα παιδιά μοναδικές εμπειρίες, σύγχρονες δεξιότητες και αξέχαστες  αναμνήσεις.   
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
& ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

10 Τοπικά Τμήματα
ΟΜΑΔΕΣ
25 Γαλαξίες
31 Σμήνοι
23 Ομάδες Οδηγών
23 Ομάδες ΜΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌΣ ΈΦΟΡΟΣ:
• Γιώργος Ζωχιός

ΒΟΗΘΟΊ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΎ ΕΦΌΡΟΥ:

• Νικολέτα Θάνου (Τ.Τ.Παιανίας)
• Βάσια Θηβαίου (Τ.Τ.Κορωπίου)
• Κική Καριώτη (Τ.Τ.Ηρακλείου)
από 1/10/2017
• Έρη Κοματσουλάκη (Τ.Τ.Χανίων)
• Πόλυ Λαζαρίδου (Τ.Τ.Ραφήνας)
έως 30/11/2017
• Ρέα Μανουσάκη (Τ.Τ.Χανίων)
έως 31/8/2017
• Ευαγγελία Ορφανίδου (Τ.Τ.Κερατέας)
• Πόπη Τερζάκη (Τ.Τ.Νεάπολης Λασιθίου)
• Φωτεινή Τσαγκαράκη (Τ.Τ.Αγ.
Νικολάου) έως 30/9/2017
• Μανώλης Τσοπάνογλου (Τ.Τ.Χερσονήσου)
• Στέλλα Φαρσαράκη (Τ.Τ.Ρεθύμνου)
• Ελένη Χατζηιωάννου (Τ.Τ.Ηρακλείου)
από 1/12/2017

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ:
• Νικολέτα Θάνου

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
& ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗΣ:
• Ευαγγελία Ορφανίδου

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΟΜΈΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ:

• Πόλυ Λαζαρίδου (έως 30/11/2017),
Ελένη Χατζηιωάννου (από 01/12/2017)

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ
ΑΤΤΙΚΉΣ:
• Βάσια Θηβαίου

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΚΡΉΤΗΣ:
• Πόπη Τερζάκη

Τ

ο 2017 στόχος ήταν να μας βρει ΜΑΖΙ, ως μια
δύναμη που θα αλληλοϋποστηρίζεται, θα οραματίζεται, θα θέτει στόχους...

Όταν το ΜΑΖΙ έχει αποτέλεσμα…
Στην Δυτική Κρήτη επανιδρύθηκε, μετά από πολλές
διαδικαστικές δυσκολίες, ο Οδηγισμός στην Κίσαμο,
ενώ στους Αρμένους Αποκορώνου η ίδρυση του
Οδηγισμού ήρθε ως γιορτινή έκπληξη με πολύ μεγάλη
ενέργεια και όραμα. Το 1ο Σμήνος Πουλιών Αρμένων
λειτουργεί ήδη και έχει δώσει σημαντικό παλμό στην
τοπική κοινωνία. Στο Ρέθυμνο, παρά τις στεγαστικές
δυσκολίες, επανιδρύθηκε η Ομάδα Οδηγών και πλέον
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19 Τοπικά Τμήματα
16 Γαλαξίες
21 Σμήνη
14 Ομάδες Οδηγών / Ν/Ο
12 Ομάδες Μ.Ο. / Πληρώματα Ν/Ο
1 Ειδική Ομάδα

λειτουργεί Τοπικό Τμήμα του Οδηγισμού.
Στην Ανατολική Κρήτη πραγματοποιήθηκε μετατροπή
της Τ.Ο.Χερσονήσου σε Τοπικό Τμήμα και αναμένεται
άμεσα η λειτουργία επιπλέον ομάδων, με μοναδικό
πρόβλημα την οριστική στέγαση. Ξεκίνησε και επίσημα
την λειτουργία του το νέο Τ.Τ.Κριτσάς Λασιθίου και
ήδη αριθμεί 17 Πουλιά και 10 Αστέρια.
Στην Ανατολική Αττική το Τ.Τ.Αχαρνών ανασυστάθηκε με μια νέα ομάδα ανθρώπων με όρεξη να αναγεννήσουν το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
στον τόπο τους, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ταυτόχρονα έγινε μεγάλη προσπάθεια για
την υποστήριξη των Τοπικών Τμημάτων με στόχο τη διατήρηση των Ομάδων και την αύξηση της δύναμής τους.
Σε Κρήτη & Ανατολική Αττική συνεχίζονται οι επαφές
με φορείς και ομάδες νέων με στόχο την ίδρυση του
Οδηγισμού και τη λειτουργία νέων Ομάδων.
Η δύναμη διατηρήθηκε σταθερή με αυξητική τάση
και το Περιφερειακό Τμήμα αριθμεί περίπου 1.200
μέλη σε 19 Τοπικά Τμήματα. Ταυτόχρονα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, όπως συμβαίνει όλα τα
τελευταία χρόνια, και η εισροή ετήσιων συνδρομών
που έφτασε στο 90% για την Κρήτη και στο 49%
για την Ανατολική Αττική.

Εκπαίδευση… στο Δρόμο!
Εκπαιδευτικές Συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά
τόπους με σκοπό την υποστήριξη των νέων Τοπικών
Τμημάτων και των νέων Στελεχών.
Η νέα Οδηγική Χρονιά ξεκίνησε μια Πόρτα-Πόρτα

Εκπαιδευτική Συνάντηση σε όλη την Κρήτη που
διήρκησε τέσσερεις ημέρες με τη συμμετοχή όλου του
Περιφερειακού Συμβουλίου και καλύφθηκαν 900+
χιλιόμετρα δρόμου. Σε κάθε Τοπικό Τμήμα είχαμε την
ευκαιρία να γνωριστούμε με την Επιτροπή Ο.Σ., τους
Αρχηγούς των Ομάδων αλλά και να δουλέψουμε με
τα Μέλη Τ.Σ. επί τέσερεις ώρες ανά Τομείς.
Η περιοδεία αυτή έδωσε τη δυνατότητα άμεσης βιωματικής εκπαίδευσης και πρακτικής πάνω στον ορθό
τρόπο λειτουργίας του Τ.Σ. αλλά και γενικότερα των
ισορροπιών στο Τ.Τ. Τα Στελέχη είχαν την ευκαιρία να
διευκρινίσουν το ρόλο τους απέναντι στο Τ.Τ. και την
Κεντρική Διοίκηση ενώ οι Ο.Σ. να επανατοποθετήσουν
το δικό τους ρόλο δίπλα στο Τ.Σ.
Η συνάντηση συνεχίστηκε το αμέσως επόμενο διάστημα και στην Ανατολική Αττική με ευέλικτο πλάνο
δράσης αυτή τη φορά. Συνολικά εκπαιδεύτηκαν σε
νέες πρακτικές και αλληλεπίδρασαν πάνω από 80
Μέλη Τ.Σ. και το 85% των Αρχηγών των Ομάδων.
Σήμερα το 85% των Μελών Τ.Σ. έχει ολοκληρώσει την
εκπαίδευσή του και όσοι εκκρεμούν είναι κυρίως νέα
Μέλη. Αντίστοιχα το 95% των Στελεχών έχουν ολοκληρώσει την Γενική του Εκπαίδευση ή βρίσκονται σε
διαδικασία παρακολούθησης της Βασικής Εκπαίδευσης ενώ 4 Στελέχη παρακολούθησαν της Εκπαίδευσης
Ηγεσίας και ακόμα 4 Στελέχη την Τεχνική Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών.

Η Προσφορά ως αρχή του… ΜΑΖΙ
Δυστυχώς το 2018 χρειάστηκε να είμαστε πολλές φο-

ρές «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΙ»… Στις φωτιές της Ανατολικής Αττικής καταφέραμε μέσα σε λίγες ώρες να οργανώσουμε
ομάδα δράσης 14 ατόμων που ευτυχώς δεν χρειάστηκε
να επέμβει, στους πρόσφυγες στην Κρήτη δώσαμε το
παρών στα κέντρα υποδοχής και με παροχή τροφίμων και ρούχων αλλά και δημιουργική απασχόληση
παιδιών, στις πλημμύρες της Δυτικής Αττικής μέλη μας
από όλο το Περιφερειακό Τμήμα και από επτά Τοπικά
Τμήματα της Ανατολικής Αττικής έδιναν καθημερινά το
παρών με εθελοντική εργασία αλλά και όλα τα Τοπικά
Τμήματα συγκέντρωσαν και έστειλαν πολύ μεγάλες ποσότητες τροφίμων, εξοπλισμού, ρούχων κ.α. Τέλος σε
συνεργασία με Δήμους του Περιφερειακού Τμήματος
φροντίσαμε ώστε να εξασφαλίσουμε χορηγίες μεγάλων εταιρειών και φορέων και να αποσταλούν στην
Δυτική Αττική με την υποστήριξη του ΣΕΟ.
Δώσαμε το παρών σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς
ιδρυμάτων, φορέων για το παιδί, οργανώσεων νέων,
μαραθωνίων με αισθητή παρουσία των Τοπικών Τμημάτων μαραθωνίων, σε κάθε πόλη.

ΜΑΖΙ στο μέλλον…
Στόχος μας μέχρι το τέλος του 2018 είναι να έχει
ιδρυθεί ακόμα 1 Τοπικό Τμήμα στην Κρήτη, να μπουν
γερές βάσεις για την ανάπτυξη του Οδηγισμού στην
Ανατολική Αττική και να έχουν μετατραπεί σε Τοπικό
Τμήμα οι Αρμένοι Αποκορώνου. Η λειτουργία των
Τοπικών Τμημάτων σε επίπεδο Τομέων, η εκπαίδευση
των Στελεχών, η εξωστρέφεια στην κοινωνία, η σωστή
λειτουργία των Τομέων οριζόντια και κάθετα σε Περι-

φερειακό και Τοπικό Επίπεδο και η αναβάθμιση του
προγράμματος των Ομάδων μας είναι βασικοί πυλώνες
για την σωστότερη πρόληψη των μελλοντικών αναγκών.
Στόχος μας «να βλέπουμε ΜΑΖΙ στο μέλλον»!!!
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2070

Πουλιά

115

125

585

628

1135

1137
83

Ομάδες 2015		

Αστέρια

1352

1418
653

1130

1265

1880

2061

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ομάδες 2016					

Οδηγοί

Μεγάλοι Οδηγοί

Ομάδες 2017

ΟμΕΑ Παιδιά

32

806

790

795

ΟμΕΑ Στελέχη
656

Τοπικά Συμβούλια
Εκπαιδευτές

595

635

600

632

Ομάδες Συνεργασίας

Κατασκηνωτές
Βοηθοί Τοπικών Εφόρων
Μέλη Κεντρικής & Περιφερειακής Διοίκησης

309

Οικονομική Αρωγή

13

155

121
148
151
202

314
160

184

143
152
142

185

310

Γενική Συνέλευση

134
156
142
112

761

Στελέχη

Ενήλικα Μέλη 2015

Ενήλικα Μέλη 2016

Ενήλικα Μέλη 2017

33

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΩΝ
ΕΦΟΡΟΣ

• Ελένη Παρθενοπούλου

ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

• Μαρία Ζαχαριάδου
• Μαρίνα Μητσόγλου
• Αμαλία Πουλημένου

ΜΕΛΗ

• Ειρήνη Κάππου
• Λίλα Κουμάντου
• Ελένη Κοσμίδου (από 16/9)
• Ηρώ Μέλλιου
• Ζωή Κουμάση - Μπάρκα
• Νίκα Πρίφτη (έως 18/3)
• Δήμητρα Χατζηδημητρίου (από 16/9)

Τ

ο 2017 ήταν ο τρίτος χρόνος πλήρους εφαρμογής
του εκπαιδευτικού σχήματος.
Στο εκπαιδευτικό αυτό σχήμα, το οποίο στηρίζεται σε
αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, η Γενική Εκπαίδευση
ολοκληρώνεται σε τρείς ενότητες:
• Βασική: Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος επεξεργάζονται μαζί δραστηριότητες που καλύπτουν έναν
ολόκληρο ετήσιο κύκλο ζωής της ομάδας, με στόχο
ο εκπαιδευόμενος να κατανοήσει και να εφαρμόσει
το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα. Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει  συγκεκριμένο αριθμό δραστηριοτήτων από ένα σύνολο το οποίο έχει συγκεντρωθεί
μετά από ανίχνευση αναγκών στους Κλάδους.
• Ηγεσία στην κοινωνία & Ηγεσία στη φύση: Πρόκειται για δύο μεγάλα εκπαιδευτικά project στα
οποία θα συμμετέχουν εκπαιδευόμενοι που έχουν
τελειώσει τη Βασική εκπαίδευση. Τα αρχηγεία των
δύο αυτών εκπαιδεύσεων μαζί με την ομάδα των
εκπαιδευομένων που θα συμμετέχει, συναντώνται
σε μία εκπαιδευτική διαδρομή κατά την οποία ασχολούνται με θέματα ηγεσίας- διαχείρισης και στόχο
την αξιοποίηση της γνώσης αυτής στην πραγματοποίηση μεγάλων δράσεων που έχουν θεματική
σχέση με τη στόχευση της οργάνωσης και θα συμβάλουν στην επίτευξη κυρίως της εξωστρέφειας.
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• Νέοι Ορίζοντες: Οι εκπαιδευόμενοι μετά από τη
συμμετοχή τους στις εκπαιδεύσεις Ηγεσίας, θα
έχουν εντοπίσει με τη βοήθεια των εκπαιδευτών
σημεία που καλό θα είναι να βελτιώσουν ή να αναπτύξουν, ώστε να είναι αποτελεσματικοί στο έργο
τους στον Οδηγισμό. Κατόπιν, σε συνεργασία με
εκπαιδευτή, θα ετοιμάζουν ένα εξάμηνο πλάνο με
εστιασμένες στις περιοχές προς βελτίωση δραστηριότητες που θα το ακολουθήσουν.       
Από τα δυνατά σημεία της εκπαίδευσης  των Στελεχών
και των Μελών είναι η εκπαίδευση στην ομάδα τους,
σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες της, με
τη στήριξη του εκπαιδευτή να ενισχύει τα άτομα άρα
και το έργο ως αποτέλεσμα.  
Σήμερα συμμετέχουν στη βασική εκπαίδευση
200 εκπαιδευόμενοι, ασχολούνται ενεργά 60
εκπαιδευτές και έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση 103 εκπαιδευόμενοι.
• Άλλο δυνατό σημείο είναι η αξιοποίηση όλων των
δομών του ΣΕΟ και η δυνατότητα συνεργασίας «οριζόντια» και «κάθετα» για το καλύτερο αποτέλεσμα.
• Έτσι, και για το 2017, και με στόχο τον καλύτερο
συντονισμό, οι Βασικές εκπαιδεύσεις συνεχίζουν
να είναι οκτώ και γεωγραφικά να ταυτίζονται με
τα Περιφερειακά Τμήματα ώστε να διευκολύνεται
η άμεση συνεργασία με τους Περιφερειακούς
Εφόρους. Η καλή συνεργασία εκπαίδευσης και
Περιφέρειας φαίνεται και από τη συμμετοχή των
αρχηγών των εκπαιδεύσεων στις συναντήσεις που
οργανώνουν οι Περιφέρειες για τα μέλη τους ώστε

να υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση και επικοινωνία.
• Αρχηγοί των εκπαιδεύσεων
είναι: ο Γιώργος Ζωχιός, η
Άρτεμις Καραμάνου, η Ντίνα
Καρυδάκη, η Βασιλεία Καραΐσκου, η Δώρα Κουκούλη, η
Εβελίνα Νούσια, η Λίτσα
Πολυχρονιάδου και η Νίκα
Πρίφτη.

Τεχνικές
Εκπαιδεύσεις
Τον Οκτώβριο του 2017, πραγματοποιήθηκε Τεχνική
Εκπαίδευση Υποψηφίων Εκπαιδευτών κατά την οποία
εκπαιδεύτηκαν 21 εκπαιδευτές. Έγινε η εκπαίδευση
στην Αττική και αρχηγός ήταν η Άντζελα Τρούσα.

Εκπαιδεύσεις Ad Hoc
Το Μάϊο έγινε  η Εκπαίδευση στην ενσωμάτωση ΑΜΕΑ
στον Οδηγισμό στα Κονάκια, σε κατασκηνωτικές συνθήκες. Συμμετείχαν 14 στελέχη και νέοι και νέες με
νοητική στέρηση και αυτισμό, από την Ομάδα Οδηγών
της Θεοτόκου Α, που βοήθησαν στη λειτουργία της
εκπαίδευσης καθώς και στις βιωματικές δραστηριότητες. Την αρχηγία είχε η Άντζυ Τερζάκη
Το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε η Εκπαίδευση.
Εφόρων Περιφέρειας. Συμμετείχαν οι Έφοροι Περιφέρειας και οι βοηθοί τους υπεύθυνοι για τους τομείς
Ανάπτυξης, Οικονομικών και Επικοινωνίας. Αρχηγός

ήταν η Γενική Έφορος Μαρία Καρακεσίσογλου.
Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε πιλοτικά η Ναυτοδηγική εκπαίδευση με τη συμμετοχή 12 στελεχών ναυτοδηγικών Ομάδων με Αρχηγό τη Μαριαντίνα Λιάνου.

Υποτροφία Έφη Πιπινοπούλου
• Στη μνήμη της Έφης Πιπινοπούλου, το Τμήμα Εκπαιδεύσεων προκήρυξε για το ακαδιμαϊκό έτος
2016-2017, την υποτροφία «Έφη Πιπινοπούλου»,
η οποία δόθηκε στην Μαρίνα Κρητικού, εκπαιδεύτρια του ΣΕΟ η οποία παρακολούθησε το
πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων:
Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης και
Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες» του Εθνικού και  
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άδειες – Διπλώματα
Δόθηκαν 18 νέες άδειες εκπαιδευτών και 1 Δίπλωμα
στην Άντζυ Τερζάκη.
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TMHMA
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Eκλογή μέλους μας στο παγκόσμιο
συμβούλιο της WAGGGS

ΈΦΟΡΟΣ

• Γκάρυ Δέδε

ΜΈΛΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ

• Γιώργος Αρβάλης
• Μαρία Γκελερή
• Ελένη Ευθυμίου
• Ειρήνη Κάππου
• Αλεξάνδρα Λιόγκα
• Έρη Παπαδοπούλου
• Χριστιάννα Παπαηλία (μέχρι Οκτ. 2017)
• Τόνια Πάτα
• ‘Αντζυ Τερζάκη
• Ηλιάνα Τσαμπηρά
• Κωνσταντίνος Τσιάμης
• Δέσποινα Ψαρράκη          

MΈΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ
ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΗΣ WAGGGS

• Kατερίνα Αγορογιάννη,
Εκλεγμένο Μέλος του Παγκοσμίου
Συμβουλίου της WAGGGS
έως το Σεπτέμβριο 2022.

ΜΈΛΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΜΆΔΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ, WAGGGS
EUROPE REGION
• Τόνια Πάτα, Μέλος της Ομάδας
Νεαρών Γυναικών Παρουσίασης
της Παγκόσμιας Οργάνωσης.
• Ειρήνη Κάππου, Μέλος της Επιτροπής Gender and  Diversity,
WAGGGS Europe Region      

ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΗΓΕΣΊΑΣ WLDP (WLDP
FACILITATORS)
• Kατερίνα Αγορογιάννη
• Νεφέλη Θεμελή
• Σόφη Κώττη
• Έρη Παπαδοπούλου                              

ΜΈΛΗ ΜΑΣ ΣΤΟ OLAVE BADEN POW EL
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

Εφέτος η χρονιά ήταν πολύ σημαντική  για το ΣΕΟ διότι
εξελέγη, με πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων,   η  Κατερίνα
Αγορογιάννη ως μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου
της WAGGGS. Η εκλογή έγινε στο Παγκόσμιο Συνέδριο της WAGGGS στην Ινδία το Σεπτέμβριο 2017.
Την αποστολή του ΣΕΟ αποτελούσαν η Έφορος
Διεθνών Σχέσεων Γκάρυ Δέδε και η υποψήφια για
το Παγκόσμιο Συμβούλιο, Κατερίνα Αγορογιάννη,
πρώην Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Έφορος Διεθνών Σχέσεων.  Κατά  την διάρκεια του Συνεδρίου έγιναν πολύ
σημαντικές επαφές με όλες τις χώρες που ελάμβαναν
μέρος - 120 χώρες και 500 περίπου σύνεδροι.
Σημαντικό γεγονός ήταν επίσης και η  υπερψήφιση
της πρότασής μας στο Συνέδριο για το Πρόγραμμά
μας για τους Πρόσφυγες  <<Μια Βαλίτσα Κόσμος
>>, βασισμένο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα δικαιώματα και διαπολιτισμικότητα», που μας φέρνει πιο κοντά σε καινούργιες
συνεργασίες με όλες τις  Οργανώσεις παγκοσμίως.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Μεταφράσαμε και παραδώσαμε  στις Ομάδες μας
το Πακέτο της Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης 2017,
με κεντρικό άξονα <<Αναπτύσσομαι>>(GROW), που  
ανήκει στον τριετή Σχεδιασμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης.
Ευχαριστούμε για τη μετάφραση τα μέλη  του Τμήματος
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Διεθνών Σχέσεων, Μαρία Γκελερή, Ελένη Ευθυμίου,
Αλέξάνδρα Λιόγκα, Ηλιάνα Τσαμπηρά.
Καθώς και την Άντζυ Τερζάκη για την προσαρμογή
των γραφικών στην μετάφραση.
Με αφορμή την Ημέρα Σκέψης 2017 πραγματοποιήθηκε Ανοικτή Εκδήλωση στα Γραφεία του ΣΕΟ,  την
οποία παρακολούθησαν πολλά Στελέχη μας, μέλη
Τοπικών Συμβουλίων καθώς και μέλη του Τμήματος
Συνεργασίας και της Επιτροπής Οικονομικής Αρωγής.
Στο τέλος  προσφέρθηκαν από το Τμήμα εδέσματα
Διεθνούς Κουζίνας.
Ολοκληρώθηκε στην Ισπανία το πρόγραμμα «Συνεκπαίδευση που λειτουργεί», με συμμετοχή των Κατερίνα
Αγορογιάννη, Γιώργος Παπαδούλης, Κλαίρη Χαβάκη,
Κωνσταντίνος Τσιάμης.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ 2017
Με χαρά δεχτήκαμε την πρόσκληση της WAGGGS
να στείλουμε γράμματα από Οδηγούς   για την ευαισθητοποίηση  πάνω στο ζήτημα των Προσφύγων
στην Ελλάδα. Στο κάλεσμά μας ανταποκρίθηκαν τα
Τ.Τ Καλαμάτας και Μεθώνης, από όπου δύο Οδηγοί
έστειλαν γράμματα στην WAGGGS με θέμα τους
Πρόσφυγες. Με χαρά τα είδαμε και τα δύο αναρτημένα στην ιστοσελίδα της WAGGGS.

ΗΕLEN STORROW SEMINAR
Το ΣΕΟ εκπροσωπήθηκε στο Our Chalet,  στην Ελβετία, από τη  Δέσποινα Ψαρράκη, Aρχηγό Κλάδου
Μ.Ο.  του Τ.Τ Αμαρουσίου,  με πλήρη Υποτροφία από
το Our Chalet και την OBPS Society, Μάρτιος 2017.

POP UP EVENT στα πλαίσια του
HELEN STORROW SEMINAR
Στα πλαίσια του HELEN STORROW SEMINAR είχαμε
την χαρά ως Ελλάδα να μας προταθεί να διοργανώσουμε και ένα event. Ανέλαβε με ενθουσιασμό
η Σόφη Κώττη, Εκπαιδεύτρια της WAGGGS, να το
πραγματοποιήσει στη Χίο   και έγινε στο  5ο Δημοτικό
Σχολείο.  Εκεί τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν
απευθείας με το Our Chalet για θέματα Περιβάλλοντος. Μάρτιος 2017.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΣ ΣΕ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ειρήνη Κάππου επελέγη στην επιτροπή GENDER
AND DIVERSITY και θα είναι μέλος της για τρία  χρόνια.
Η πρώτη συνάντηση έγινε στο Our Chalet της Ελβετίας
το Μάιο του 2017.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ SANGAM ΣΕ
ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

EKΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕΟ ΣΤΟ STUDY
SESSION OF GENDER

Ακολουθώντας τις οδηγίες του Πακέτου της Ημέρας
Σκέψης 2017 δύο μέλη μας, η Ελεάννα Μανδαλά
από το Τ.Τ Καβάλας  και η Θώμη Βογιατζάκη από το
Τ.Τ Βόλου, ταξίδεψαν με υποτροφία στο Sangam για
να γιορτάσουν τα 50 χρόνια λειτουργίας του. Ιούνιος
2017.

Στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης STUDY SESSION OF
GENDER δύο Εκπαιδευτές μας πήγαν ως εκπρόσωποι
του ΣΕΟ και συμμετέχοντες: Κλαίρη Χαβάκη και  ο
Μανώλης Μίμηνας,  μετά την επιλογή τους  από το
Planning Team της Εκπαίδευσης, η  οποία  πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη το Νοέμβριο του 2017.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΗ
ΑΡΧΗΓΕΊΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ΤΗΣ WAGGGS

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕΟ ΣΤΟ
ACADEMY 2017

Εφέτος είχαμε την χαρά δύο μέλη μας να επιλεγούν
απευθείας από την WAGGGS για να πλαισιώσουν
αρχηγεία σε Διεθνείς Εκπαιδεύσεις:
• H Ολυμπία Τσαμασφύρα στο Planning Team για το
Study session of Gender, και η κεντρική εκπαίδευση  
πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017 στην
Βουδαπέστη.
• H Μαριαντίνα Ανδρικοπούλου στο Planning Team
του Academy 2017, το οποίο οργανώνεται κάθε
χρόνο από την WAGGGS και την WOSM.

Για το Academy 2017, στο Έστεργκομ της Ουγγαρίας,
επελέγη ως συμμετέχουσα και εκπρόσωπος του ΣΕΟ
η Ελισάβετ Πλιακοπάνου του  Τ.Τ Γλυφάδας.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ROVERWAY 2018
Κατόπιν εισήγησης της Εφόρου Διεθνών Σχέσεων στο
Δ.Σ. ορίστηκε ως Αρχηγός Αποστολής ο Περιφερειακός Έφορος Γιώργος Αρβάλης, ο οποίος ανέλαβε
αμέσως όλες τις διαδικασίες για την οργάνωση της
Αποστολής του ΣΕΟ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ROVERWAY 2018
Eκτός από τη Αποστολή του ΣΕΟ που ετοιμάζεται για
το ROVERWAY 2018, είχαμε την χαρά να επιλεγούν
τρία μέλη μας ως facilitators για τα εργαστήρια στο
ROVERWAY, οι Μαριαντίνα Ανδρικοπούλου, Κλαίρη
Χαβάκη και Δέσποινα Ψαρράκη.
37

ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΚΟΣΜΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
• Ειρήνη Κάππου

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
• Άννα Σιδηροπούλου
• Κλαίρη Χαβάκη

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
• Ολυμπία Τσαμασφύρα
• Νάσος Τσιάμης

Μ

ια μικρή ομάδα εθελοντών, αποτελούμενη από
μέλη και μη μέλη του ΣΕΟ, σχεδίασε το υλικό του Προγράμματος και, αναζητώντας εθελοντές,
απευθύνθηκε στα μέλη της Οργάνωσής μας αλλά και
σε άλλους ενδιαφερομένους. Οργανώθηκαν λοιπόν
σχετικά σεμινάρια ενηλίκων με ανοιχτή πρόσκληση
ώστε να γίνει πλατιά ενημέρωση και αφού σχηματίστηκε ένας πρώτος πυρήνας εθελοντών, ξεκίνησε
η Εφαρμογή του Προγράμματος στα σχολεία που
είχαν επικοινωνήσει μαζί μας. Παράλληλα, εφόσον
είχε γίνει η προώθηση σε Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προτάθηκε
στους υπευθύνους των Διευθύνσεων να γίνονται και
επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών. Και  εδώ η
απήχηση ήταν μεγάλη  καθώς, με επισκέψεις σε όλη
την Ελλάδα και την εμπλοκή των αντίστοιχων Τοπικών
Τμημάτων του ΣΕΟ, υλοποιείτο το σεμινάριο στους
ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς.
Από τον Ιανουάριο του 2017, το Πρόγραμμα της
Vodafone: World of Difference εξασφάλισε στην Ειρήνη Κάππου, ενεργό μέλος του ΣΕΟ, μία από τις 10
θέσεις υποτροφίας που προσφέρει προκειμένου να
εργάζεται ως υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα δικαιώματα
και διαπολιτισμικότητα» και της αντίστοιχης δράσης
«Μια Βαλίτσα Κόσμος». Αμέσως φάνηκε ότι το Πρόγραμμα ανταποκρινόταν στις ανάγκες της σημερινής
κοινωνίας και μετά από μια σχετική προώθηση, αρχίσαμε να δεχόμαστε αιτήματα σχολείων από όλη
την Ελλάδα.

Έγινε φανερό ότι τα συγκεκριμένα σεμινάρια όχι μόνον
προωθούσαν και παρουσίαζαν το Πρόγραμμα, αλλά
λειτουργούσαν τελικά και ως μέσο ευαισθητοποίησης
και ενσυναίσθησης των ίδιων των Εκπαιδευτικών. Δημιουργούσαμε ένα ασφαλές πλαίσιο για να μπορούν
να μοιραστούν δικές τους εμπειρίες προσφυγιάς και
μετανάστευσης.  Αρκετές φορές είδαμε ιδιαίτερα συγκινητικές αντιδράσεις μετά και την εφαρμογή του
βιωματικού κομματιού. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και
στον Πειραιά, διαπιστώσαμε πως ένα τέτοιου είδους
Πρόγραμμα, όταν γίνεται ποιοτικά, λειτουργεί πολλαπλά: αναδρομή στην ιστορία, επαφή με τις αιτίες του
προσφυγικού ζητήματος, ανάγκη για ανταλλαγή προσωπικών ιστοριών και εμπειριών, χτίσιμο πιο στενών
σχέσεων με τους συναδέλφους/ συμμαθητές λόγω
του βιώματος του παιχνιδιού, αλληλεγγύη με όσους
βρίσκονται σήμερα σε ευάλωτη κατάσταση.
Ο ποιοτικός μας στόχος επιτεύχθηκε κι αυτό φαίνεται από τις αξιολογήσεις και των Εκπαιδευτικών αλλά
και των μαθητών. Η μετατόπιση ορισμένων μαθητών
ήταν εμφανής αμέσως μετά τη δίωρη Εφαρμογή της
Δράσης μας (υπάρχει και το αντίστοιχο ακουστικό
υλικό). Το Πρόγραμμα σε πολλές περιπτώσεις έγινε
μια αφορμή ώστε να ασχοληθεί η τάξη περαιτέρω
με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους πρόσφυγες και τη
διαπολιτισμικότητα. Ή καλύτερα ακόμα, αποτέλεσε
ένα γερό σπόρο, που να «ποτιστεί» κατάλληλα στη
συνέχεια. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το παράδειγμα του
Δημοτικού Σχολείου του Κορυδαλλού που μετά την
παρουσία μας, οργάνωσε μία έκθεση για τα ανθρώ-

πινα δικαιώματα.
Ποσοτικά, ξεπεράσαμε το στόχο μας και φτάσαμε
στους περίπου 3.000 μαθητές, 140 εκπαιδευτικούς
που συμμετείχαν στις δράσεις μας στις τάξεις και
345 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα σχετικά
σεμινάρια, 130 εθελοντές που ασχολήθηκαν με το
Πρόγραμμα σε 18 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον επιλεχθήκαμε να παρουσιάσουμε το Προγράμμα
μας στο Διεθνές επιστημονικό Συνέδριο «ΣΥΝ- Πολιτεία» με θέμα: ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Παρουσιάσεις
πραγματοποιήσαμε και σε άλλες ευκαιρίες, όπου μας
ζητήθηκε.
Σχολεία, εκπαιδευτικοί, μαθητές, εθελοντές γνώρισαν, κάποιοι για πρώτη φορά, το ΣΕΟ ως φορέα
ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πρωτοπόρων δράσεων που αφουγκράζεται τις ανάγκες της
κοινωνίας με αφορμή ένα τόσο επίκαιρο θέμα.
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ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΕΝΗΛΊΚΩΝ ΜΕΛΏΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ
Κλάδος Αστεριών

• Δήμητρα Ζαννιά – Τ.Τ. Ελευσίνας

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ
Κλάδος Πουλιών

• Δόμνα Δαυίδ – Τ.Τ. Χίου
• Λένα Δεμέστιχα – Τ.Τ. Φιλοθέης
• Ελένη Μπέκα – Τ.Τ. Σπάτων
• Κατερίνα Ξάνθου – Τ.Τ. Καρλοβάσου
• Παναγιώτης Παναγόπουλος – Τ.Τ. Πάτρας
• Μαριάννα Ραψωματιώτη – Τ.Τ. Ξυλοκάστρου
• Δημήτρης Τσιμπούκης – Τ.Τ. Ελευσίνας
• Βασίλης Φρέσκας – Τ.Τ. Αθήνας

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ
Κλάδος Οδηγών

• Δήμητρα Κατσούλη – Τ.Τ. Σπάτων
• Θεόδωρος Κεμανίδης – Τ.Τ. Κιλκίς
• Χαρά Κυριλή – Τ.Τ. Αθήνας
• Άννα Σιδηροπούλου – Τ.Τ. Κηφισιάς
• Αγγελική Στάθη – Τ.Τ. Ελευσίνας

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ
Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

• Ανίτα Βασιλακοπούλου – Τ.Τ. Κέρκυρας
• Θεώνη Μανωλάκου – Τ.Τ. Κηφισιάς
• Γιάννης Ξάνθος – Τ.Τ. Καρλοβάσου

ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
• Άντζυ Τερζάκη – Ομάδες Οδηγών με Αναπηρία

ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

• Γιώργος Αρβάλης – ΣΕΟ
• Άντζυ Τερζάκη – Ομάδες Οδηγών με Αναπηρία
• Κυριάκος Μούρτζης – ΣΕΟ
• Σοφία Θειάδου – Τ.Τ. Καρέα
• Γιαννούλα Κοκκολιού – Τ.Τ. Σκιάθου
• Γιώργος Ζωχιός – ΣΕΟ
• Δήμητρα Παπακωνσταντίνου – Τ.Τ. Κομοτηνής
• Δώρα Τσίπρα – Τ.Τ. Καρέα
• Κική Μάκου – Τ.Τ. Αμαρουσίου
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ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Κλάδος Αστεριών

• Εμμανουέλα Κοντοστόλη – Τ.Τ. Καβάλας
• Σταματία Μαργαρίτη – Τ.Τ. Κω
• Λώρα Μπιτσάκη – Τ.Τ. Πειραιά
• Ιωάννα Παναγιωτίδη – Τ.Τ. Χαλανδρίου
• Άννα Πετρέα – Τ.Τ. Καλαμάτας
• Ματούλα Τσιντσιλώνη – Τ.Τ. Ζακύνθου

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Κλάδος Πουλιών

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Κλάδος Οδηγών

• Σπυρέλλα Δεσύλλα – Τ.Τ. Κέρκυρας
• Αφροδίτη Ζαχαροπούλου – Τ.Τ. Τρίπολης
• Κωνσταντίνος Μητσόπουλος - ΣΕΟ
• Ελισάβετ Πλιακοπάνου – Τ.Τ. Γλυφάδας
• Άννα Σιδηροπούλου – Τ.Τ. Κηφισιάς

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Μελών Τοπ. Συμβουλίου

• Δέσποινα Τσίγκου – Τ.Τ. Φιλοθέης

• Ασημένια Άνθη – Τ.Τ. Αθήνας
• Ελένη Μπεβεράτου – Τ.Τ. Κηφισιάς
• Μαριάννα Ραψωματιώτη – Τ.Τ. Ξυλοκάστρου
• Κωνσταντίνα Στυλιανέση – Τ.Τ. Ελευσίνας
• Γιάννης Τσιμπούκης – Τ.Τ. Ελευσίνας
• Ελένη Χατζηιωάννου – Τ.Τ. Ηρακλείου
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ΟΡΓΆΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ
2015 - 2018
τακτά χρονικά διαστήματα.
Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των
Στρατηγικοί στόχοι
Μελών της Γενικής Συνέλευσης, στους πί• Επίτευξη Οικονομικής Αυτοχρηματοδότησης
νακες που ακολουθούν παρατίθενται συνοπτικά, ανά στρατηγικό στόχο, οι επιμέρους
και Οικονομικής Ανεξαρτησίας
στόχοι
και η πορεία εξέλιξής τους για το
• Αύξηση Μελών
2017,
καθώς
και οι βασικές προτεραιότη• Αποτελεσματική και Αποδοτική Λειτουργία
τες για το 2018, ώστε να συμβάλλουμε όλοι
• Αύξηση Αναγνωρισιμότητας
μαζί προς αυτή την κατεύθυνση.
Διευκρινίζεται ότι ο τελικός απολογισμός
του στρατηγικού σχεδίου θα γίνει στο τέλος
ο 2017 συνεχίστηκε, για δεύτερη χρονιά, η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου σε όλη την οργά- της τριετίας, μετά από αξιολόγηση των συγκεκριμένων
δεικτών που έχουν τεθεί, ώστε να παρουσιαστεί στην
νωση, οριζοντίως και καθέτως.
Με πυξίδα το στρατηγικό σχεδιασμό για την τριετία επόμενη Γενική Συνέλευση.
2015-2018 το Δ.Σ., με τη νέα του σύνθεση, όπως Η επιτυχία του στρατηγικού σχεδίου απαιτεί συμμεαυτή διαμορφώθηκε μετά τη Γενική Συνέλευση τον τοχή, συνεργασία, εγρήγορση, ενασχόληση με την
Μάρτιο του 2017, προχώρησε σε ενημέρωση των ουσία και αποτελεσματικότητα στη δράση όλων. Με
νέων Μελών ως προς τους στρατηγικούς στόχους προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων, οι προαναλυτικά, ώστε να γίνει η αναγκαία ανασύνθεση των σπάθειες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, σε μια
κοινή πορεία για την επίτευξη του σκοπού του Οδηγιομάδων εργασίας και ο ορισμός των συντονιστών.
Επίσης, μετά από σχετική εκπαίδευση, διαμορφώθη- σμού από όλα τα Τοπικά Τμήματα, την Περιφερειακή
καν κατά προτεραιότητα τα επιχειρησιακά σχέδια της και την Κεντρική Διοίκηση.
χρονιάς για την επίτευξη των επι μέρους στόχων, τα
οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένα έργα, δράσεις «Όπως γνωρίζετε από τον απολογισμό μας πέρυσι
βρισκόμαστε σε διαδικασία μελέτης τροποποίησης
και χρονοδιαγράμματα.
Παράλληλα, για την αποτελεσματικότερη παρακο- σε ορισμένα σημεία της Υπόσχεσης και του Νόμου
λούθηση των στρατηγικών στόχων, προγραμματίστη- όπως και του Καταστατικού.  Το Δ.Σ. και οι Επιτροπές
κε ημερολόγιο αναφοράς των ομάδων εργασίας προς που ορίσθηκαν από Μέλη της Γενικής Συνέλευσης
ενημέρωση του Δ.Σ. ως προς την πορεία εξέλιξης σε ασχολήθηκαν το 2017 εντατικά με αυτά τα θέματα.

Τ

Οι προτάσεις σχετικά με το καταστατικό προωθήθηκαν ήδη για μελέτη στην Νομική μας Σύμβουλο. Έχει
διαπιστωθεί πρόοδος , κρίνεται όμως ότι ορισμένα
σημεία χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Πρόθεση του
Δ.Σ. είναι όταν καταλήξουμε στις  προτάσεις να σας
καλέσουμε για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.»
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Α. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Στόχοι

Α Σύνταξη ισοσκελισμένου
Οι δαπάνες του ΣΕΟ
να μην ξεπερνούν τα έσοδά του. προϋπολογισμού ετησίως
και παρακολούθησή του.
1

Πορεία εξέλιξης

Ομάδες Εργασίας
Συντονιστές και μέλη

Ο προϋπολογισμός παρακολουθήθηκε επιτυχώς, βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου
για το 2017, με βασικό εργαλείο τις ταμειακές εισροές/εκροές (cashflow).

Τζ. Λαρίσση, Λ. Μιχαηλίδου,
Μ. Γιούτσου, Ε. Κούστα

Στο τέλος του 2017, σύμφωνα με τα ταμειακά διαθέσιμα, το αποθεματικό βρίσκεται στα επιθυμητά επίπεδα.

Τζ. Λαρίσση, Λ. Μιχαηλίδου

Ο στόχος υλοποιείται σταδιακά, μέσω κανονικής αποπληρωμής των δόσεων και έκτακτων καταβολών.

Χ. Αθανασοπούλου, Τζ.
Λαρίσση, Λ. Μιχαηλίδου

Α2 Αποθεματικό, για κάλυψη
Καθιέρωση και διατήρηση
αποθεματικού.

προβλεπόμενων και εκτάκτων
δαπανών, ίσο τουλάχιστον με
τις προβλέψεις φορολογικών
υποχρεώσεων του έτους,
προσαυξημένο κατά 10%

Α3 Μείωση των δανειακών
Μείωση υποχρεώσεων
προς τρίτους.

μας υποχρεώσεων.

Α4 Εξόφληση των

υποχρεώσεων προς τρίτους,
εντός του έτους, κατά 90%.

Ο στόχος υλοποιήθηκε και για το 2017.

Δ. Κουκούλη, Τζ. Λαρίσση,
Λ. Μιχαηλίδου

Α5 Αύξηση του ποσού από

Τα έσοδα από συνδρομές αυξήθηκαν για το 2017 κατά 13.5%. Για το 2018
σχεδιάζεται να δοθεί έμφαση στο πρόγραμμα φίλων του Οδηγισμού.

Δ. Κουκούλη, Μ.
Γιούτσου, Κ. Μάκου

συνδρομές μελών ετησίως.
Διεύρυνση και αύξηση
των πηγών χρηματοδότησης.

Α6 Αύξηση του ποσού από
επιδοτήσεις, εκδηλώσεις,
χορηγίες και δωρεές.

Α7 Αύξηση του αριθμού
των πηγών χορηγίας.

Α8 Ένα (1) τουλάχιστον

νέο πρόγραμμα/πηγή
χρηματοδότησης ανά έτος

Α9 Σύνταξησχεδίου

αξιοποίησης ακίνητης
περιουσίας.

Α10 Αύξηση του ποσοστού
Εξορθολογισμός
κατανομής δαπανών

δαπανών Οδηγικού
Προγράμματος.

Α11 Μείωση των

λειτουργικών δαπανών.

Τα έσοδα από εκδηλώσεις, χορηγίες, δωρεές και επιδοτήσεις αυξήθηκαν περίπου 28%. Αξίζει
να αναφερθεί ότι, μετά από χρόνια, λάβαμε επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων. Επίσης, χρηματοδότηση λάβαμε και από την Περιφέρεια Αττικής.
Για το 2018, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, έμφαση θα δοθεί στην
αναζήτηση χορηγιών από επιχειρήσεις, ιδρύματα και άλλους φορείς.
Για το 2017, ως συμπληρωματική πηγή εξεύρεσης πόρων, προκρίθηκε η δράση της λαχειοφόρου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία VODAFONE επιδότησε το κόστος μισθοδοσίας υπαλλήλου
ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προσφυγικές Ροές». Τέλος, επισημαίνεται ότι,
η WAGGGS εκδήλωσε ενδιαφέρον να στηρίξει το πρόγραμμα των Προσφυγικών Ροών, ώστε να
επεκταθεί σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας και να υπάρξουν πηγές χρηματοδότησης. Το πρόγραμμα
θα υλοποιηθεί υπό την ομπρέλα του ΣΕΟ με την τεχνική υποστήριξη της WAGGGS.

Μετά την καταγραφή των ακινήτων προς αξιοποίηση (ενοικίαση, πώληση κ.α), κατά
προτεραιότητα, έγιναν εντατικές ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή.
Επισημαίνεται ο μεγάλος φόρτος εργασίας του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας, για την
τακτοποίηση εκτάκτων ζητημάτων προς διασφάλιση της ακίνητης περιουσίας.

Τζ. Λαρίσση, Λ. Λεβίδη,
Ε. Φαγογένη, Λ.
Μιχαηλίδου, Γκ. Δέδε

Τζ. Λαρίσση, Λ. Λεβίδη,
Ε. Φαγογένη, Λ.
Μιχαηλίδου, Γκ. Δέδε

Χ. Αθανασοπούλου, Λ. Λεβίδη,
Τζ. Λαρίσση, Κ. Κατσούρη

Ο στόχος αύξησης των δαπανών για την Ανάπτυξη κατά 10% υλοποιήθηκε και για το 2017.

Μ. Γιούτσου, Μ.
Καρακεσίσογλου,
Λ. Μιχαηλίδου, Τζ. Λαρίσση

Συντάχθηκε επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για το 2017 για τη μείωση
των λειτουργικών δαπανών και υλοποιείται επιτυχώς.

Ε. Φαγογένη, Τζ. Λαρίσση,
Κ. Κατσούρη, Μ.
Καρακεσίσογλου
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Β. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Στόχοι

Πορεία εξέλιξης

Ομάδες Εργασίας
Συντονιστές και μέλη

Μέσα στο 2017 συνεχίστηκε, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, το έργο των οκτώ Περιφερειακών
Εφόρων και των Τοπικών Τμημάτων για την επίτευξη των στόχων της Ανάπτυξης, ως προς την
αύξηση των μελών. Συντάχθηκαν σχέδια δράσης σε επίπεδο Περιφέρειας και υλοποιούνται.

Ε. Κούστα, Μ.
Καρακεσίσογλου Μ. Γιούτσου

Υπό σύνταξη το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2018, κατόπιν σχετικής μελέτης.

Μ. Γιούτσου, Μ.
Καρακεσίσογλου, Κ. Μάκου

Β 1 Αύξηση Αστεριών

κατά 4.000

Β 2 Αύξηση Πουλιών
Αύξηση ανηλίκων Μελών Αύξηση ενηλίκων Μελών

κατά 3.000

Β

3

Αύξηση κατά 10%
ενηλίκων μελών ή μελών που
θα αναλάβουν ρόλο Στελέχους

Β 4 Σύνταξη σχεδίων δράσης
για την αύξηση των μελών

Β 5 Σύνταξη σχεδίου

«επιπτώσεων» της αύξησης
των μελών σε όλους τομείς

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Στόχοι

Γ 1 Ολοκλήρωση

εφαρμογών (μητρώο μελών,
ηλεκτρονικό πρωτόκολλο).
Αξιόπιστη και έγκαιρη
διοικητική πληροφόρηση/
αξιοποίηση τεχνολογίας

Γ 2 Καταγραφή συστηματικού

τρόπου άντλησης και
επεξεργασίας στοιχείων.

Γ 3 Σύστημα διασφάλισης

αποτελεσματικότητας
πληροφοριακού συστήματος
για διαρκή βελτίωση.

Γ Καταγραφή του συνόλου
των διαδικασιών που
απαιτούνται για τη λειτουργία
του ΣΕΟ (Κεντρική Διοίκηση)
και αναλυτική καταγραφή και
βελτίωση των 10 κυριότερων.
Συσχέτιση με ρόλους, τμήματα,
Καταστατικό και Οργανισμό.

Πορεία εξέλιξης

Ομάδες Εργασίας
Συντονιστές και μέλη

Το μητρώο μελών βρίσκεται σε λειτουργία και για το 2018 προγραμματίζονται βελτιώσεις.
Επισημαίνεται ότι η απογραφή των μελών πραγματοποιείται πλέον από τους υπεύθυνους
μητρώου των Περιφερειών για αποσυμφόρηση της λειτουργίας των Γραφείων.
Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο τέθηκε σε διευρυμένη λειτουργία το 2017,
ώστε να διευκολύνει τις εργασίες της Κεντρικής Διοίκησης .

Δ. Τσεσμελή, Κ. Μάκου,
Μ. Αλεξοπούλου

Μέσα στο 2017 συντάχθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2018 και αναμένεται
η υλοποίησή του για ακόμα πιο αξιόπιστη πληροφόρηση.

Μ. Αλεξοπούλου, Λ. Μιχαηλίδου

Μέσα στο 2017 συντάχθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2018 και αναμένεται
η υλοποίησή του για ακόμα πιο αξιόπιστη πληροφόρηση.

4

Οργάνωση και λειτουργία
σύμφωνα με οριζόντιες
διαδικασίες και έμφαση στην
εξυπηρέτηση των μελών μας

Μετά την επιλογή των 10 κυριότερων διαδικασιών (ενδεικτικά: διαχείριση εισερχόμενης και
εξερχόμενης αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου ακίνητης περιουσίας, διεκπεραίωση παραγγελιών κ.ά)
γίνεται σταδιακή καταγραφή αυτών, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναγκαίες βελτιώσεις.

Μ. Αλεξοπούλου, Κ. Μάκου
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Γ 5 Παροχή οδηγιών

στα Τοπικά Τμήματα για
θέματα διαχείρισης και
άλλες διαδικασίες σε
τακτά χρονικά διαστήματα
και παρακολούθηση
εφαρμογής τους.

Οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί εντός του 2017, ως προς την εφαρμογή τους παρακολουθούνται
από τους Περιφερειακούς Εφόρους και τους βοηθούς τους ανά τομέα, ώστε να ενημερώνεται
η Κεντρική Διοίκηση για τα αποτελέσματα, εγκαίρως. Μελετώνται βελτιώσεις.

Χ. Αθανασοπούλου, Ε. Κούστα,
Μ. Καρακεσίσογλου

Μέσα στο 2017 συνεχίστηκε έμπρακτα η ενδυνάμωση του ρόλου των
Περιφερειακών Εφόρων με εκπαίδευση και βοηθητικά εργαλεία.

Μ. Γιούτσου, Ε. Κούστα,
Μ. Καρακεσίσογλου

Το σχέδιο παρακολούθησης έχει υλοποιηθεί. Η υλοποίηση των αποφάσεων
του Δ.Σ. ξεκίνησε να παρακολουθείται ακόμα πιο συστηματικά.

Δ. Τσεσμελή, Κ.Μάκου, Λ.
Λεβίδη, Μ. Αλεξοπούλου

ρόλου-«προφίλ» εθελοντή
εργαζόμενου στο ΣΕΟ.

Σε μελέτη.

Γκ. Δέδε, Κ. Μάκου

Γ 9 Εκπαίδευση προσωπικού.

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή αναγκών και ολοκληρώνονται τα περιγράμματα
θέσεων εργασίας, ώστε να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση μέσα στο 2018.

Δ. Κουκούλη, Τζ.
Λαρίσση, Κ. Μάκου

Πορεία εξέλιξης

Ομάδες Εργασίας
Συντονιστές και μέλη

Γ 6 Αποσαφήνιση ρόλου

Εφόρων Περιφέρειας συσχέτιση με διαδικασίες
λειτουργίας.

Συμφωνημένος & συστηματικός
τρόπος παρακολούθησης
Γ 7 Ολοκλήρωση σχεδίου
εφαρμογής των αποφάσεων
παρακολούθησης και
του Δ.Σ. με ξεκάθαρους ρόλους υπευθυνοτήτων.
και σχέσεις αναφοράς
Ικανό προσωπικό/συνεργάτες

Γ 8 Καταγραφή και συμφωνία

Δ. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Προσδοκώμενα αποτελέσματα Στόχοι

Αύξηση αναγνωσιμότητας
της Οργάνωσης και του
έργου της σε γονείς και
άλλα ενδιαφερόμενα κοινά

Δ 1 Αποσαφήνιση

μηνύματος ανάλογα με
το κοινό στόχο, υλικό για
ανάλογη «εκστρατεία»,
κανάλια επικοινωνίας,
προσδιορισμός απαιτούμενων
δράσεων και πόρων

Δ2 Εξεύρεση πόρων για
υλοποίηση εκστρατείας

Σε συνέχεια της συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες από διαφημιστικές εταιρείες, με στόχο να
ανανεωθεί η ταυτότητα του ΣΕΟ για σκοπούς προβολής, συντάχθηκε το 2017 το επιχειρησιακό σχέδιο για
το 2018 σύμφωνα με το οποίο σχεδιάζονται και παράλληλες ενέργειες για την ενίσχυση της προβολής
της Οργάνωσης και την προσέλκυση μελών, κυρίως με προωθητικό υλικό ανάλογα με το κοινό-στόχο.

Ε. Φαγογένη, Λ. Λεβίδη,
Ν. Καλοζύμης
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων εκ
μέρους του Δ.Σ.: Μ. Γιούτσου

Για το 2017, η επικοινωνιακή στρατηγική επικεντρώθηκε στον εορτασμό των
85 χρόνων ώστε να ενισχυθεί η προβολή του ΣΕΟ προς τα έξω.
Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα της Ανάπτυξης #giatieimaiodigos, δόθηκε
έμφαση στην έμπνευση και παρακίνηση των μελών της Οργάνωσης.
Το Τμήμα Επικοινωνίας συνέχισε την προσπάθεια προβολής της Οργάνωσης, τόσο στο
εσωτερικό κοινό όσο και το εξωτερικό, μέσα από τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, με
ανανεωμένη ματιά, αμεσότητα και επαγγελματισμό, παρά τους περιορισμένους πόρους.
Η εκπροσώπηση του ΣΕΟ παραμένει στην ευθύνη μέλους του Δ.Σ. ώστε να δημιουργούνται και να
διατηρούνται συνέργειες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα, συλλόγους, ιδιώτες και Μ.Μ.Ε.
Για το 2018, η εξεύρεση πόρων για υλοποίηση της εκστρατείας θα τεθεί
σε προτεραιότητα, σε συσχέτιση με τους στόχους Α7 και Α8.

Δ 3 Υλοποίηση εκστρατείας
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
ΓΕΝΙΚΉΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑΣ 2017
Μ

ε βάση τους στρατηγικούς στόχους της τριετίας
2015-2018 προχωρήσαμε με τα ακόλουθα:
• τη δημιουργία της επιτροπής μελέτης και συγγραφής νέου σύγχρονου Οργανισμού υπό την ευθύνη
της Μαρίας Φαγογένη
• την ολοκλήρωση της συγγραφής των:
• Κανονισμός Λειτουργίας Τμήματος Εκπαιδεύσεων

• Κανονισμός Εκπαιδεύσεων
• τη σταδιακή καταγραφή των διαδικασιών που διέπουν τις λειτουργίες της οργάνωσης
• τη μελέτη της τροποποίησης του Καταστατικού μετά
την πρώτη νομική επεξεργασία
• την καθιέρωση της χρήσης της σουίτας εφαρμογών
Microsoft Office 365
• με την αξιοποίηση όλου του εύρους των εφαρμογών της για τις ανάγκες της Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης
• για την επικοινωνία των Κεντρικών Γραφείων με
τις ομάδες μας μέσω λογαριασμού email   του
τύπου odigoiathinas@seo.gr
• για την επικοινωνία των Κεντρικών Γραφείων με
τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης (εκπαιδευτές,
κατασκηνωτές, Κλάδους, Περιφέρειες) μέσω
λογαριασμού email του τύπου eleni.fagogeni@
seo.gr
Σημαντική προσπάθεια έγινε με στόχο να μειωθούν  οι
δαπάνες των  Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης, ξεκινώντας με  την κατάργηση δύο τηλεφωνικών γραμμών

στα γραφεία του  ΣΕΟ και μίας στην Κέρκυρα καθώς
και με τον επανέλεγχο των προσφερομένων υπηρεσιών
και παροχών από την εταιρεία Cosmote. Έτσι, από τον
Οκτώβριο  μειώθηκαν κατά 350€ περίπου το μήνα οι
δαπάνες επικοινωνίας. Τέλος,  έγινε επαναφορά της  
σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας  για να διευκολυνθεί
το έργο της Γενικής Εφόρου.
Από πλευράς ανθρωπίνων πόρων, στο ΣΕΟ για το
2017 εργάστηκαν:
• η Δήμητρα Τσεσμελή στον τομέα της Επικοινωνίας
και Εκπροσώπησης
• η Βάλια Μποβιάτση στον τομέα της Ανάπτυξης
• η Κατερίνα Πορτελάνου και η Χριστίνα Βασιλοπούλου στον τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης
• η Ειρήνη Κάππου έως 30/6/2017, με χρηματοδότηση του προγράμματος Vodafone World of
Difference και αποκλειστική απασχόληση την υλοποίηση/διαχείριση και προώθηση του προγράμματος «Προσφυγικές Ροές, Ανθρώπινα Δικαιώματα
και Διαπολιτισμικότητα», και επίσης
• η Ειρήνη Κάππου ως έκτακτος συνεργάτης από
1/12/2017 για έξι μήνες, ως έμμισθη υπάλληλος
του ΣΕΟ για την υλοποίηση / διαχείριση και προώθηση του προγράμματος «Προσφυγικές Ροές,
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διαπολιτισμικότητα»

ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ

• Κική Μάκου (18/3 έως 16/9)
• Ελένη Φαγογένη (από 16/9)

• Υποστήριξη του Λογιστηρίου, η εταιρία ΜΗΦΟ
• Υποστήριξη του ιστότοπου   του ΣΕΟ, η εταιρεία
Lighthouse
• Νομική Υποστήριξη, το δικηγορικό γραφείο ΖΚΚ
και Συνεργάτες
• Υποστήριξη στην προετοιμασία και κατάθεση του
προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών» για την
υλοποίηση του προγράμματος του ΣΕΟ «Προσφυγικές Ροές - Μια Βαλίτσα Κόσμος» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εταιρεία Development Expert της κας
Ευσταθίας Χατζή
Επίσης, οι κυρίες Βάσω Αλεξίου και Γεωργία Κουτσκουδή, φοιτήτριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και

Οι εθελοντές που στήριξαν
τις υπηρεσίες της Κεντρικής
Διοίκησης είναι οι Κλαίρη
Αγγελετοπούλου, Πόπη
Ζέρβη, Μαρία Λάμπρου.

ΜΈΛΗ

• Μαρίνα Αλεξοπούλου
• Κική Μάκου
• Δημητρα Τσεσμελή
• Ρεβέκκα Λάμπρου  (έως 16/9)
• Μαρία Παπαματθαίου (έως 16/9)
• Ελένη Κοσμίδου (από 20/9)
• Ελεάννα Ρίτσου (από 1/11)
• Φίφη Ταπίνη (από 1/11)

Μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσέφεραν
εθελοντικά, για ένα μήνα, μεταφραστικές υπηρεσίες
στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.
Εθελοντική εργασία στο ΣΕΟ, για δύο μήνες, προσέφεραν και οι Ιταλοί φοιτητές Mariachiara Piovani,
Giada Maioli και Lorenzo Rea, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους στους τομείς Εξεύρεσης Πόρων,
Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Marketing αντίστοιχα.

Σχετικά με το Δ.Σ.
Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 14 συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και  τέσσερεις συναντήσεις
του με την Επιτροπή Τροποποίησης του Καταστατικού.
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε εφέτος στη δυναμική των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του, ενώ
σε συνεδριάσεις παραβρέθηκαν και οι Έφοροι των
Κλάδων.  Πραγματοποιήθηκαν επίσης δέκα συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Για τρίτη  χρονιά πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  με εκπαιδεύτρια
την Αντιπρόεδρο Λίλα Μιχαηλίδου.

Σταθεροί εξωτερικοί συνεργάτες:
• Τεχνική υποστήριξη της μηχανοργάνωσης του ΣΕΟ,
οκ. Νίκος Αθανασόπουλος (ΙΤ)
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Σχετικά με την Γενική Συνέλευση

ΝΈΑ ΤΑΚΤΙΚΆ ΜΈΛΗ ΓΣ
• Δανιήλ Βεργιάδης
• Κατερίνα Δασκαλάκη
• Έλενα Ζουμπουλίδου
• Γιώργος Ζωχιός
• Αντιγόνη Κανταρέλη
• Βάσω Κλιάφα
• Ελίζα Οικονομίδου
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
• Ειρήνη Φίλη

ΝΈΑ ΜΈΛΗ ΕΠΊ ΘΗΤΕΊΑ 1/1/201831/12/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

• Άνθη Ασημένια, Αθήνα, Αρχηγός με Εντολή
& Γεν. Εκπ/ση
• Κρίππα Ελένη, Αθήνα, Αρχηγός με Δίπλωμα
& Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

• Σακιώτου Ζωή, Γλυφάδα, Αρχηγός με Εντολή
& Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

• Παναγιωτίδη Ιωάννα, Χαλάνδρι, Τοπ. Έφορος
με Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

• Καρυδάκη Ντίνα, Θρακομακεδόνες, Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ. & Εντολή
• Κατεβαίνη Αλεξάνδρα, Βούλα, Αρχηγός με
Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Κόρδας Αλέξανδρος, Θρακομακεδόνες, Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

• Μαστρανδρίκος Δημήτρης, Μέγαρα, Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

• Δαυίδ Δόμνα, Χίος, Αρχηγός με Δίπλωμα &
Εντολή
• Καλησπέρη Μαίρη, Χίος, Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ. & Εντολή
• Ξάνθου-Κρούστη Κατερίνα, Καρλόβασι Σάμου, Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

• Πατούνα Διονυσία, Ρόδος, Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

• Βασιλακοπούλου Ανίτα, Κέρκυρα, Αρχηγός
με Δίπλωμα & Εντολή
• Γκόγκα Εύη, Κέρκυρα, Αρχηγός με Δίπλωμα
Κατασκ. & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

• Παπακωνσταντίνου Βάια, Σητεία, Τοπ. Έφορος
με Εντολή
• Τσομπάνογλου Εμμανουήλ, Χερσόνησος, Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

• Βουλελίκα Μαριάννα, Ν. Ιωνία, Αρχηγός με
Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Καλλιού Μαρία, Βόλος, Αρχηγός με Δίπλωμα
Κατασκ. & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ

• Κουκουβίνου Στέλλα, Χαλκίδα, Αρχηγός με
Δίπλωμα & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• Σιτά Αλεξάνδρα, Κοζάνη, Αρχηγός με Εντολή
& Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• Λαδοπούλου Ευαγγελία, Σέρρες, Τοπ. Έφορος με Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
- ΘΡΑΚΗΣ

• Κοντοστόλη Εμμανουέλλα, Καβάλα, Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ. & Εντολή
• Κωνσταντινίδου Βασιλική, Καβάλα, Αρχηγός
με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Ναζίρης Άκης, Ξάνθη, Αρχηγός με Δίπλωμα
Κατασκ. & Εντολή

ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
1.1.2018- 31.12.2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
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ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σ

ε ότι αφορά τα κοινωνικά δίκτυα τη φετινή χρονιά η ανταπόκριση του κοινού ήταν θεαματική.
Οι ακόλουθοι της σελίδας εφέτος αυξήθηκαν ακόμα
περισσότερο σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Από
την αρχή του έτους οι πυλώνες θεματολογίας μας ήταν
ο εορτασμός των 85 χρόνων του ΣΕΟ, όπου  με τη  
βοήθεια εικαστικού, επικοινωνούσαμε αποφθέγματα
με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του
εορτασμού. Στοχεύσαμε επίσης,  μέσα από  συγκεκριμένες δημοσιεύσεις να συγκεντρώσουμε ποικίλο
υλικό από τα Τοπικά Τμήματα, το οποίο στη συνέχεια

δημοσιεύαμε.  Ορόσημο για τη φετινή χρονιά ήταν τα
δραματικά γεγονότα στην Αττική, το καλοκαίρι με τις
πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική και το φθινόπωρο
με τις  πλημμύρες στη Δυτική Αττική. Η σελίδα στο
facebook ενημέρωνε για τις δράσεις μας με συνεχείς
αναρτήσεις. Οι  δημοσιεύσεις μας έφτασαν σε έναν
πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αποδεκτών. Παράλληλα,
πολύ συχνά κοινοποιούσαμε δημοσιεύσεις από τους
Κλάδους, τις δράσεις των υπόλοιπων τμημάτων αλλά
και των τμημάτων διοίκησης.
Με αφορμή τον εορτασμό των 85 χρόνων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, η καλλιτέχνης κα Κυβέλη
Μακρή σχεδίασε το έργο «Πέταγμα». Η ιδέα της ήταν
το έργο να παραπέμπει στον κόσμο, στις ομάδες, στις
ανησυχίες για διευρύνσεις, να μας ταξιδεύει στο πριν
και στο μετά,να συνδέει και να προάγει σκέψεις και
συναθροίσεις. Το έργο πωλείται από το Μαγαζάκι σε
μεταξοτυπία ή σε πρωτότυπο μικρότερης διάστασης
από το αρχικό.
Μεγάλη προβολή δόθηκε στο δραστήριο και αποτελεσματικό έργο κοινωνικής προσφοράς  του ΣΕΟ
στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής . Από
την πρώτη στιγμή τα Τοπικά Τμήματα Ελευσίνας και
Μεγάρων καθώς και μέλη μας από όλη την Ελλάδα
έδωσαν δυνατό παρών στη Μάνδρα και στη Νέα
Πέραμο, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στους
πληγέντες. Στο έργο μας βοήθησαν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προσφέροντας ζεστά γεύματα
στους κατοίκους, καθώς και η Σχολή Ναυαγοσωστικής – Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Lifeguard Hellas.

ΜΈΛΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ

• Νίκος Καλοζύμης

ΜΈΛΗ

• Χριστίνα Αντζιά
• Δανιήλ Βεργιάδης

• Κατερίνα Ζερβάκη
• Βιολέτα Κουρμπανιάν
• Βίκυ Μαλαμίδου
• Ελένη Μπεβεράτου
• Λίτσα Ορφανίδου
• Αλεξάνδρα Πηλαβάκη
• Δήμητρα Φράγκου
• Κλαίρη Χαβάκη
• Ελένη Χατζηιωάννου

Η προσπάθειά μας συντονίστηκε από την Εκπρόσωπο
της Γενικής Εφόρου Μαρία Γιούτσου, η οποία έδωσε
ζωντανή συνέντευξη σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή
του ΣΚΑΙ.
Τα δελτία τύπου που αποστείλαμε κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της χρονιάς βρήκαν ανταπόκριση από
πλήθος αναγνωστών, ηλεκτρονικών κυρίως μέσων.
Για μια ακόμα φορά η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
και ο τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΙ
υποστήριξαν ως χορηγοί επικοινωνίας την ετήσια
Εορταγορά μας.
Κυκλοφόρησε η έντυπη έκδοση «Νησίδες Ποιότητας»
2001 – 2015 από την Κίνηση Πολιτών, με εισαγωγικό
ιστορικό που αναφέρεται στη συνεργασία μας και  με
κοινό  μήνυμα των Προέδρων της Κίνησης Πολιτών
και του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Η έκδοση
αναφέρεται στο έργο των 67 βραβευμένων οργανώσεων από τις 670 που έλαβαν μέρος στο θεσμό της
βράβευσης των Νησίδων Ποιότητας στα 15 χρόνια. Η
έκδοση ήταν προσφορά των Επιστημονικών Εκδόσεων
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.
Ευχαριστούμε θερμά τους δημοσιογράφους όλων
των μέσων που στάθηκαν αρωγοί στο έργο μας.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ 2017
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

• Λίλυ Μαντωνάκη

ΜΕΛΗ

• Κλαίρη Αγγελετοπούλου
• Βικτώρια Βογιατζόγλου
• Αντουανέτα Ηλιουπούλου
• Κούλα Μπαζάκη
• Ιφιγένεια Παπανδρέου
• Όλγα Σαββίδου
• Ριρή Σαραλιώτη
• Πόπη Φικιώρη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
• Δώρα Κουκούλη

Τ

ο Τμήμα Συνεργασίας έκοψε την πίτα του στις 11/1, με τη συμμετοχή αρκετών Ομάδων Συνεργασίας. Παράλληλα έγινε συνάντηση
με την κα Πόπη Γεωργιάδη, Υπεύθυνη των Ειδικών Ομάδων..  Η κα
Γεωργιάδη ανέφερε μεταξύ άλλων την ανάγκη ευρέσεως Στελεχών για
τις Ειδικές Ομάδες και ζήτησε την αρωγή των Ομάδων Συνεργασίας.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
Στην ετήσια εκδήλωση για το εορτασμό των γενεθλίων
του Μουσείου Ελληνικού Οδηγισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 18Φεβρουιαρίου, όπου και τιμήθηκε
η μνήμη του Μεγάλου Ευεργέτη Α. Μπίλη, η Ομάδα
Συνεργασίας της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε με μια
μεγάλη αγκαλιά τα Μέλη του Τμήματος Συνεργασίας
και όλων των Ομάδων που παρευρέθησαν σε αυτή
την εκδήλωση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Το Φεβρουάριο το Τμήμα Συνεργασίας επισκέφθηκε
τη Λάρισα και συνεργάστηκε με την τοπική Ομάδα
Συνεργασίας για την προετοιμασία της 35ης Πανελλήνιας Συνάντησης Ομάδων Συνεργασίας.
Η 35η Πανελλήνια Συνάντηση των Ομάδων Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε από 12 έως 15 Μαΐου
2017 στη Λάρισα, με σύνθημα «Ένας κάμπος – μια
φιλία». Στη συνάντηση συμμετείχαν 140 άτομα από
24 Ομάδες και το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη
στο Διαχρονικό Μουσείο, στην πόλη και εκδρομή στο
Μεταξοχώρι.                  .

Την έναρξη της Συνάντησης κήρυξε η Πρόεδρος του
Δ.Σ. του ΣΕΟ κ. Λένα Λεβίδη και ακολούθησε  καλωσόρισμα από την υπεύθυνη της Ομάδας Συνεργασίας
Λάρισας κα Δέσποινα  Γαγάνη.  Ακολούθησαν ομιλίες
των Δημάρχων Λάρισας κ. Καλογιάννη και Αγιάς κ.
Γκουντάρα, οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία
τους.  Η  αρχαιολόγος κα Στέλα Κατακούτα  μίλησε
για την ιστορία της Λάρισας και έγινε αναφορά στην
ιστορία του Οδηγισμού της Λάρισας από την πρόεδρο
του Τοπικού Τμήματος κα Λένα Δημόκα. Στο τέλος ακολούθησε   χαιρετισμός της Περιφερειακής Εφόρου
κας Βασιλείας Καραΐσκου η οποία αντιπροσώπευσε
την Γενική Έφορο  κ. Μαρία Καρακεσίσογλου.
Στις 17 Ιουνίου διοργανώθηκε μία κρουαζιέρα στον
Αργοσαρωνικό  για το κλείσιμο της οδηγικής χρονιάς,
με τη συμμετοχή αρκετών Ομάδων Συνεργασίας.
Τον Οκτώβριο το Τμήμα επισκέφθηκε  το Λουτράκι
στο πλαίσιο της επί τόπου επαφής και συνεργασίας,
συμμετέχοντας στο Πανπελοποννησιακό Οδοιπορικό στις 15 Οκτωβρίου. Το Τμήμα εκπροσώπησε η
Κλαίρη Αγγελετοπούλου.
Η Ομάδα Συνεργασίας Κηφισιάς διοργάνωσε  στις
4 Οκτωβρίου την 7η Παναττική Συνάντηση.   Κατά
τη διάρκεια της Συνάντησης αυτής   αποφασίστηκε
να αναλάβει την οργάνωση της επόμενης η Ομάδα
Συνεργασίας Μεγάρων.
Στις 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα
η Συνάντηση των Ομάδων Συνεργασίας στη Βόρειο
Ελλάδα.  Συμμετείχαν οι Ο.Σ. της Βόρειας Ελλάδας σε
ένα όμορφο πρόγραμμα που με πολλή αγάπη και κέφι

είχαν προετοιμάσει τα Μέλη της Ο.Σ. της Καβάλας.
Για να μας δείξουν την πόλη τους και να χαρούμε
όλες μαζί, μια όμορφη μέρα, ανταλλάσσοντας ιδέες,
απόψεις, στόχους.  Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να θυμηθούμε μοναδικές Οδηγικές στιγμές,
κρατώντας τα θεμέλια για τη συνέχεια των Ομάδων
με νέους στόχους και νέες ιδέες, προχωρώντας πάντα
μπροστά... Με το τραγούδι του κρίκου μας, δώσαμε
το επόμενο ραντεβού μας στη Δράμα!
Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου
και Ιονίων Νήσων διοργάνωσε από 18  έως 19 Νοεμβρίου, στην Πρέβεζα, Περιφερειακή Συνάντηση με
σύνθημα «Κάνε ένα βήμα» . Στη συνάντηση αυτή, με
πρωτοβουλία της Περιφερειακής Εφόρου κ. Ματούλας Τσιντσιλώνη, συμμετείχαν για πρώτη φορά και
οι Ομάδες Συνεργασίας με σκοπό τη σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ όλων των Ομάδων των Τοπικών Τμημάτων και τη συνεργασία και γνωριμία μεταξύ τους.  
Η Συνάντηση ήταν πολύ επιτυχημένη με πολύ καλή
διάθεση από όλες τις πλευρές
Στις 13 Δεκεμβρίου το Τμήμα οργάνωσε μία Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ με τη
συμμετοχή αρκετών Ομάδων Συνεργασίας.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ ‘ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ’
Η

επιτροπή συνεχίζει το έργο της, εμπλουτίζοντας
το Μουσείο με νέα ενδιαφέροντα εκθέματα σχετικά με την ιστορία του Ελληνικού Οδηγισμού, που
προσφέρουν παλιές Οδηγοί από προσωπικά τους
αναμνηστικά.
Για τη γενέθλια ημέρα του Μουσείου Ελληνικού Οδηγισμού και σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Ημέρα
Σκέψης, η Ομάδα Συνεργασίας Θεσσαλονίκης, από
κοινού με το Τοπικό Τμήμα και τη συμμετοχή μελών του
Τοπικού Οδηγισμού, του Τμήματος Συνεργασίας και
πολλών φίλων Οδηγών και μη, διοργάνωσαν τιμητική
εκδήλωση στην μνήμη του Τάσου Μπίλλη. Ο Τάσος
Μπίλλης, μαζί με την σύζυγό του Ιουλία, υπήρξε πολύτιμος χορηγός και γενναιόδωρος συμπαραστάτης
του Οδηγισμού της Θεσσαλονίκης. Ομιλητής ήταν ο
Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  κ. Α.Ε . Καραθανάσης, ο οποίος
ανέπτυξε το θέμα «Η έννοια της χορηγίας και η αξία
της στη βιωτή του Τάσου Μπίλλη, μεγάλου ευεργέτη
της πόλης μας».

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΜΟΥΣΕΊΟΥ
• Κατερίνα Βαρβιτσιώτη
• Νίτσα Βαλταδώρου
• Νανά Γεντίμη
• Κούλα Μπαζάκη
• Σόφη Λεβεντάκη

Η Ομάδα της Ομιλούσας Δανειστικής Ταινιοθήκης
Τυφλών, που αποτελεί τμήμα της Ομάδας Συνεργασίας
Θεσσαλονίκης, ασχολείται πλέον με και τις δράσεις
του «Μουσείου»:
• Οργάνωσε έκθεση με φωτογραφικό υλικό των
δράσεων του Οδηγισμού και του Μουσείου, που
προβλήθηκε στο ‘Γυάλινο’ Περίπτερο του Δήμου,
στην Παραλία της Θεσσαλονίκης
• Φιλοτέχνησε το ‘Δέντρο του Οδηγισμού’ της Θεσσαλονίκης, όπου Τμήματα και ομάδες σηματοδοτούν την πορεία του στην πόλη μας  
• Κυκλοφόρησε αφίσες με παράσταση του επετειακού πανό του Μουσείου για τα δώδεκα χρόνια
της λειτουργίας του και το διέθεσε στα διάφορα
Τοπικά Τμήματα, καλώντας τα να το επισκεφτούν
• Φιλοτέχνησε ‘μαγνητάκια ‘ με θεματική του Μουσείου
• Τιμώντας την Ημέρα των Μουσείων, διοργάνωσε
‘Ειδική Ξενάγηση’ για άτομα με πρόβλημα όρασης,
με ξεναγό την κ. Νίτσα Βαλταδώρου, υπεύθυνη της
Ομιλούσας  Δανειστικής Ταινιοθήκης Τυφλών .
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ΣΥΝΈΡΓΕΙΕΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΉΣΕΙΣ 2017
Ε

φέτος έγινε και πάλι  σημαντική προσπάθεια για
την ουσιαστική εκπροσώπηση του ΣΕΟ στις σημαντικότερες εκδηλώσεις και προσκλήσεις που λάβαμε
από την πολιτεία και άλλους φορείς. Κύριος στόχος
μας ήταν η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων  
Μελών μας με σκοπό να δοθούν ευκαιρίες συμμετοχής, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας.  
Πιο συγκεκριμένα:
• Το Φεβρουάριο συμμετείχαμε σε εκδήλωση για τη
βράβευση φορέων Πολιτικής Προστασίας από την
Περιφέρεια Αττικής, κατά την οποία βραβεύτηκε
και το ΣΕΟ.
• Το Μάρτιο συμμετείχαμε στην τελετή αφής της
«Φλόγας της Ελπίδας», των 11ων   Παγκοσμίων
Χειμερινών Αγώνων Special Olympics Αυστρία
2017, στην ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε
στο Περιστύλιο του Ζαππείου.
• Τον Απρίλιο το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού συμμετείχε στην Ημερίδα για τον Εθελοντισμό που διοργάνωσε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στις 29 και 30
Απριλίου 2017, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών. Στα πλαίσια της ημερίδας το μέλος του Δ.Σ. Ελένη Φαγογένη συμμετείχε
σε πάνελ ομιλητών με θέμα «Χτίζοντας σχέσεις ωφέλειας για την Κοινωνία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και τις Επιχειρήσεις», παρουσιάζοντας το έργο των
Κατασκηνώσεων Κοινοτικής Ανάπτυξης.

Για μια ακόμα χρονιά, τον Ιούλιο του 2017, η Πρόεδρος του Δ.Σ. παραβρέθηκε στη δεξίωση για την 43η
Επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η
Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με την
πολιτική ηγεσία και να έχει σύντομη επικοινωνία με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. (Φωτογραφία)
Τη χρονιά που πέρασε το ΣΕΟ συνεργάστηκε με τη
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του ΥΠΕΘ, συμμετέχοντας στη διαδικασία προ-νομοθετικής δημόσιας
διαβούλευσης για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων
«Νεολαία ’17—27». Η δημόσια διαβούλευση θέτει
μια σειρά από ερωτήματα με στόχο τη συλλογή παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων από τους άμεσα
ενδιαφερομένους–τους νέους και τις νέες της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας η εκπαιδεύτρια Ειρήνη Κάππου επελέγη  από τη Γενική Γραμματεία Διά
Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και συμμετείχε, ως
εκπρόσωπος του ΣΕΟ, στην Εθνική Ομάδα Εργασίας
για το Δομημένο Διάλογο. Εκτός αυτού,   επελέγη και
ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συνέδριο Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Youth
Conference) που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο
στο Ταλίν της Εσθονίας.
Σε συνεργασία με τις οργανώσεις ΣΕΠ – ΧΑΝ – ΧΕΝ
και του ΕΣΟΝΕ προβήκαμε σε ενέργειες για την εξομά-

λυνση της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Νέων
(ΕΣΥΝ) στο οποίο συμμετέχουν οι οργανώσεις μας.
Μέλη του ΣΕΟ συμμετείχαν επίσης σε μια σειρά από
αξιόλογες εκδηλώσεις, συναντήσεις και συνέδρια
μεταξύ των οποίων οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας
Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Ευρωπαϊκού
Λόμπυ Γυναικών και στο Συνέδριο του ΙΣΝ, καθώς
και σε εκδηλώσεις και συναντήσεις του Ιδρύματος
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη,   σε εκδηλώσεις του
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και στη Στρογγυλή
Τράπεζα κατά των Διακρίσεων που διοργάνωσε ο
φορέας ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΈΣ, ΧΟΡΗΓΟΊ & ΔΩΡΗΤΈΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

• Aegean Airlines
• ALPHA TRUST
• Ερμηνεία – Δίκτυο Μεταφραστικών Κέντρων
• Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
• ΖΟΡΠΙΔΗΣ, Τουριστικός Οργανισμός
• Mega Brokers
• Σχολή Μωραΐτη
• Όμιλος Συγγελίδη - Citroen
• ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ AUDIOVISUAL Α.Ε.
• «ΆΚΤΙΟΣ», Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων
• Σκλαβενίτης AE
• Pizza fan
• Agrino
• MEDITERRA ΑΒΕΣΕ
• ΑΝΕΣ Πρωτεύς
• HELLENIC SEAWAYS
• Μινωικές Γραμμές
• ANEK LINES
• ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε.
• ΤΥΡΑΣ Α.Ε.
• ΜΑΤΗΣ Α.Ε.
• ΑΦΟΙ Ι & Σ ΛΑΝΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε.
• ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.
• ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
• ΕΨΑ Α.Ε
• ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
• ΘΕΣ ΓΑΛΑ
• ΓΕΩΡΓΕΙΝ
• SUPER MARKET ΕΡΜΙΟΝΗ
• Tector Development

• PrismaNet SA
• Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ράπτου
• ΜARKET ΑΣΤΕΡΑΣ
• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Άννη Γεωργίου
• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ασβέστης Ποθητός
• CAPE CANAPITSA
• Μπισκοτοποιία ΔΕΡΜΙΣΗΣ
• Βιβλιοπωλείο Χρήστος Χαρίσκος
• Βιβλιοπωλείο ΛΥΧΝΑΡΙ
• Βιβλιοπωλείο MY POINT
• Ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
• Ξενοδοχείο ΣΚΙΑΘΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
• Ξενοδοχείο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ
• Αγνότης - Συλλιγάρδος
• ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
• ΣΚΑΙ
• 9,84 FM
• Huffington Post
• Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
• Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
• Εφημερίδα ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Δημοσιογραφικός Οργανισμός ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ

ΦΟΡΕΙΣ

• Υπουργείο Παιδείας
• Υπουργείο Τουρισμού (πρόγραμμα «Μικρός
τουρίστας»)
• Περιφέρεια Αττικής
• Περιφέρεια Κρήτης
• Δήμος Αθηναίων
• Δημος Αγιάς

• Δημος Τεμπών
• Δημοτικο Διαμερίσμα Μελίβοιας Δήμου Αγιάς
• Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
• ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ
• Δήμος Αγίου Νικολάου
• Δήμος Ιεράπετρας
• Δήμος Κορωπίου
• Δήμος Χερσονήσου
• Μουσείο Μπενάκη
• Πανεπιστήμιο Κρήτης
• ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτημα Χανίων
• 51ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
• Τομέας Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ.
• Κοινωνική Κουζίνα «Ο άλλος Άνθρωπος»
• Ομάδα st.a.co
• Ομάδα Nacusso
• Ομάδα Steps
• Ομάδα Φωτεινή Κυψέλη
• PhotoAid Greece
• Ταινιοθήκη της Ελλάδος
• Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λάρισας
• Ιστορικής Κοινότητας Αμπελακίων
Νομού Λάρισας
• Αθλητικός Σύλλογος ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ
ΠΑΓΚΡΑΤΙΑΣΤΗΣ Λάρισας
• Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων Αποκόρωνα
• Πολιτιστικός Σύλλογος Λευκοχωρίου
• Πολιτιστικός Σύλλογος Κράσι
• Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτσάς
• Πολιτιστικός Σύλλογος Σκινιά

ΙΔΙΏΤΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Α’ Ομάδα Συνεργασίας
Χρυσούλα Αθανασοπούλου
Γιάννης Αμπατζιάδης
Λίζα Βασιλάκου
Κατερίνα Βαρβιτσιώτη
Μαρίνος και Αιμιλία Γερουλάνου
Ελένη Γεωργοπούλου
Μίρκα Γόντικα
Σάρα Δρουσιώτη
Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής
Ελένη – Μαρία Ζαρίφη
Νατάσσα Ιωαννίδου
Νίκος & Αλεξάνδρα Καλογερά
Ολυμπία Κάππου
Αναστασία Καραφουλίδου
Αλέξανδρος Κουσκολέκας
Ευτυχία Κούστα
Αικατερίνη Κυριακοπούλου
Μαρία Κωνσταντινίδου
Μυρσίνη Λεωνιδοπούλου
Σπύρος & Αγγέλα Μαυρίκη
Ελένη & Μαρία Μερκουράκη
Νικηφόρος Μιχαλαριάς
Ελεάνα Μπότη
Ρίτα Πανουργιά
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος
Γιάννης Παππάς
Εύα Πενθερουδάκη
Δημήτρης Πλαβούκος
Μαρία Ρωμάνου
Μελίτα Ρωσώνη
Ρένα Φικιώρη
Αικατερίνη Ψαρρού
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ
ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

ΠΡΌΕΔΡΟΣ
• Λ. ΛΕΒΙΔΗ

ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ
• Λ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΉ ΈΦΟΡΟΣ
• Μ. ΚΑΡΑΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
• Ε. ΦΑΓΟΓΕΝΗ

ΤΑΜΊΑΣ
• Τ. ΛΑΡΙΣΣΗ

ΈΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΏΝ
ΣΧΈΣΕΩΝ
• Γ. ΔΕΔΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΏΤΡΙΑ ΓΕΝ.
ΈΦΟΡΟΣ
• Ε. ΚΟΥΣΤΑ

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΤΜ. ΑΚΊΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ (ΈΩΣ
31/8)
• Χ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
-  ΒΡΟΝΤΟΥ

ΜΈΛΟΣ Δ.Σ.
• Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΣ ΓΕΝ.
ΕΦΌΡΟΥ
• Μ. ΓΙΟΥΤΣΟΥ

ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΤΜ.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΣΠΠΟΕ
• Δ. ΚΟΥΚΟΥΛΗ

ΜΈΛΟΣ Δ.Σ.
• Κ. ΜΑΚΟΥ

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΑΚΊΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ
• Κ. Κατσούρη

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
• Ν. Καλοζύμης

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
• Λ. Μαντωνάκη

ΈΦΟΡΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΩΝ
• Ε. Παρθενοπούλου

ΈΦΟΡΟΙ ΚΛΆΔΩΝ

ΚΛΆΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΏΝ
• Α. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ

ΚΛΆΔΟΣ ΠΟΥΛΙΏΝ
• Κ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ
(έως 3/12)
• Δ. ΜΠΙΣΥΛΛΑ
(από 4/12)

ΚΛΆΔΟΣ ΟΔΗΓΏΝ
• Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
(έως 9/9)
• Κ. ΜΑΚΟΥ (από 10/9)

ΚΛΆΔΟΣ ΜΕΓΆΛΩΝ
ΟΔΗΓΏΝ
• Γ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ
ΕΦΟΡΟΙ
• Πρόεδροι & Έφοροι
Τοπικών Τμημάτων
• Πρόεδροι & Αρχηγοί
Τοπικών Ομάδων 31ης
Δεκεμβρίου 2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Άντζελα
Χατζηδημητρίου Βουλγαρίδου
*Αθήνα
• Ν. Τσιάμης
• Β. Φρέσκας
Βύρωνας
• Γ. Δημοδώρου
• Δ. Λασπιά
*Ζωγράφου
• Ε. Βασιλάκη
• Α. Πρίντεζη
*Ηλιούπολη
• Α. Κασιμάτη
• Δ. Βεργιάδης
*Καρέας
• Π. Κωνσταντινίδης
• Φ. Αθανασιάδου
Ν. Φιλαδέλφεια

• Α. Καραβίτη
• Δ. Χατζηδημητρίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Κωνσταντίνος
Μητσόπουλος
*Γλυφάδα
• Ι. Σκαλτσά
• Η. Τσαμπηρά
*Νέα Σμύρνη
• Ε. Μπερεδήμα
• Τ. Κουνάδη
Παλαιό Φάληρο
• Π. Βαρότση
• Β. Κουλούκα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Μαρία Γιούτσου
(έως 31/8)
• Γιώργος Αρβάλης
(από 1/9)

*Αγ. Παρασκευή
• Β. Τσιαμπά
• Μ. Λουμάκη
*Ηράκλειο Αττικής
• Ν. Γαλάτη
• Ε. Εμφιετζή
Καλογρέζα
• Τ. Καράγια
• Κ. Λιόλιου
*Κηφισιά
• Ε. Φίλη
• Α. Παρασχούδη
Μαρούσι
• Β. Παπανικολάου
• Τ. Κούρτη
*Παπάγου
• Κ. Χατζηνικολάου  
• Λ. Χαραλαμπίδη
*Φιλοθέη
• Δ. Λύτρας
• Ν. Παπαϊωάννου
Χαλάνδρι
• Ε. Πολυχρονιάδου
• Ι. Παναγιωτίδη
Χολαργός
• Α. Τσαγκαρινού
• Μ. Χρανιώτη

53

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π. ΕΦΟΡΟΣ

Π. ΕΦΟΡΟΣ

• Κωνσταντίνος
Μητσόπουλος
*Ανάκασα
• Σ. Σπύρου
• Ε. Παναγιωτοπούλου
Λόφος Αξιωματικών
• Α. Νικολοπούλου
• Π. Λαγούδη
Περιστέρι
• Ξ. Παπαχριστοπούλου
• Κ. Καΐρη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

• Άννα Πετρέα
Ελευσίνα
• Σ. Σαμπάνη
• Μ. Μανώλακα
Μέγαρα
• Ε. Σχινά
• Μ. Οικονόμου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Άννα Πετρέα
Πειραιάς
• Ν. Παπαδονικολάκη
• Λ. Μπιτσάκη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΗΣΩΝ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Άννα Πετρέα
Σαλαμίνα
• Ε. Νεοφύτου  
• Ν. Μικρομάστορα

Π. ΕΦΟΡΟΣ

• Γιώργος Ζωχιός

Αχαρνές
• Ε. Καλογράνη
• Α. Τριβέλα

Βούλα
• Α. Σοφιανού
• Χ. Αλειφέρη

*Θρακομακεδόνες
• Ε. Γκίκα
• Κ. Βαρελά
*Κερατέα
• Κ. Σωτήρχου
• Ν. Σοφρώνη

*Κορωπί
• Μ. Μίχα
• Β. Θηβαίου
Παιανία
• Α. Κωτσαρά
• Ι. Λεβαντή
*Ραφήνα
• Α. Μουστικιάδης
• Μ. Φιλιππάκης
Σπάτα
• Δ. Φράγκου
• Κ. Χαβάκη
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Κωνσταντίνος
Μητσόπουλος
Βαθύ Σάμου
• Μ. Παπαγιαννοπούλου
• Ζ. Φλέσσια
*Καρλόβασι Σάμου
• Μ. Ψαριανού
• Ι. Ξάνθος
*Μυτιλήνη
• Μ. Βέτσικα
• Β. Τριβουλίδου
*Χίος
• Σ. Σιταρά
• Λ. Μητσού

**Λήμνος
**Βροντάδος Χίου
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Άντζελα Χατζηδημητρίου
Βουλγαρίδου
*Κως
• Σ. Ντόβα
• Σ. Μαργαρίτη
Λέρος
• Σ. Καρπαθίου
• Σ. Μπουράκη
Ρόδος
• Α. Χατζηδημητρίου  
• Μ. Δημητρά
Νάξος
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
Ζάκυνθος
• Σ. Λούντζη
• Σ. Μπουζιάνου
*Κέρκυρα
• Β. Ζαμπάρα
• Σ. Δεσύλλα
**Ευρωπούλοι
Κέρκυρας
**Νυδρί Λευκάδας

ΚΡΗΤΗ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Γιώργος Ζωχιός
• Αρμένοι
Αποκορώνου Τ.Ο.
• Χ. Τσιτσιρίδης
• Μ. Μιχελογιάννη
*Αγ. Νικόλαος
• Α. Πολυχρονάκη
• Π. Νικητάκη
Ηράκλειο
• Χ. Αεράκη
• Ν. Παπακωνσταντίνου
*Ιεράπετρα
• Ε. Βαρσαμιδάκη
• Μ. Χρυσού
Κίσαμος Χανίων
• Ο. Αποστολάκη
• Κ. Κοκολάκη
Κριτσά
• Μ. Παπαδομιχελάκη
• Σ. Λασιθιωτάκη
*Νεάπολη
• Κ. Τερζάκη
• Μ. Δασκαλάκη
Ρέθυμνο
• Θ. Αντωνογιωργάκη
• Σ. Φαρσαράκη

Σητεία
• Π. Τζερνιάς
• Β. Παπακωνσταντίνου
Χανιά
• Ε. Κοματσουλάκη
• Κ. Φορτσάκη
Χερσόνησος
• Ε. Κέντρος
• Ε. Τσοπάνογλου
ΗΠΕΙΡΟΣ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
*Ιωάννινα
• Α. Λιόντου
• Π. Πουλοπάτης
Μέτσοβο
• Μ. Καραφέρη
• Ε. Σταυράκη
Πρέβεζα
• Ρ. Τζιάκου
• Θ. Κατσικομβόρδου
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Βασιλεία Καραϊσκου
(έως 31/8)
• Διονυσία Μαυροπόδη
(από 1/9)

*Αγριά
• Ν. Βουδούρη
• Ε. Κασσαβέτη
*Βόλος
• Κ. Χαριτάκη
• Κ. Παπούκα
Καλαμπάκα
• Ν. Ντούμα
• Η. Κλητήρης
*Καρδίτσα
• Μ. Βασδέκη
• Χ. Χύτα
Λάρισα
• Ε. Δημόκα
• Κ. Χατζούλη
Νέα Ιωνία Μαγν.
• Μ. Κασάμπαλη
• Ι. Πανταζής                         
*Σκιάθος
• Γ. Κοκολιού
• Ε. Λάζος
*Τρίκαλα
• Κ. Τριχά
• Μ. Μπαρτσίρη
*Φάρσαλα
• Σ. Καραδοσίδη
• Θ. Μπουχλαριώτου
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και
ΘΡΑΚΗ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Μαρία
Καρακεσίσογλου
(έως 5/5)
• Καρίνα Δημοπούλου
(από 6/5)
Αλεξανδρούπολη
• Γ. Γκούβερ
• Κ. Παπαϊωάννου
*Καβάλα
• Ε. Αποστολίδου
• Ε. Ζουμπουλίδου
*Κομοτηνή
• Α. Γεράκη
• Γ. Τερζίδου
*Ξάνθη
• Ζ. Ηλιάδου
• Λ. Ράπτης
Ορεστιάδα
• Ε. Μπισκιντζή
• Λ. Τοψίδου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Μαρία
Καρακεσίσογλου
(έως 5/5)
• Καρίνα Δημοπούλου
(από 6/5)
*Δράμα
• Κ. Τσιόγκα
• Σ. Τέγου
*Θεσσαλονίκη
Σ. Καρτσακλή
• Β. Παπαδόπουλος
*Κιλκίς
• Σ. Καρβουνίδου
• Κ. Καναροπούλου
Νάουσα
• Ν. Τσέλιου
Γ. Ζαρομυτίδου
*Σέρρες
• Τ. Μπογιαντζή
• Ε. Λαδοπούλου
Σιδηρόκαστρο
• Σ. Ηλιάδου
• Μ. Παρέτσιου
**Βέροια
**Γουμένισσα

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Βασιλεία Καραϊσκου
(έως 31/8)
• Διονυσία Μαυροπόδη
(από 1/9)
Κοζάνη
• Α. Καραμπόζα        
• Λ. Παπακώστα
Φλώρινα
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Μαρία Γιούτσου
(έως 31/8)
• Γιώργος Αρβάλης
(από 1/9)
Άμφισσα

• Γ. Τσινταβή
• Μ. Παπανικολάου
Ιστιαία

• Ε. Καμπούρη
Α. Καλέμη
Λαμία
• Ι. Παπαγιάννη
• Θ. Πασχαλίδου

*Χαλκίδα
• Ι. Αποστόλου
• Κ. Μπασματζόγλου
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
*Πάτρα
• Ν. Λαλιώτη
• Τ. Σταματοπούλου
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Π. ΕΦΟΡΟΣ
• Άννα Πετρέα
Βλαχόπουλο Τ.Ο.
• Ν. Μουστρούχου
• Μ. Σιψά
*Καλαμάτα
• Ν. Ψηλάκη
• Ε. Καλογεροπούλου
Κόρινθος
Κυνουρία
• Α. Πενταφρονίμου
• Ε. Σκάτζου
*Λουτράκι
• Κ. Οικονόμου
• Π. Αντωνίου
Μεθώνη
• Δ. Ψαλλίδας
• Ι. Τσιτσοπούλου

Μελιγαλάς
• Μ. Καλοβυρνά
• Π. Τζώρτζη
Ξυλόκαστρο
• Β. Καραμάνος
• Μ. Τσάτσαρη
*Σπάρτη
• Π. Παπαγιαννοπούλου
• Λ. Κοκκόνου
Τρίπολη
• Μ. Τσιώλη
• Δ. Δαγρέ
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛ
ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Αλεξάνδρεια
• Μ. Κάβουρα
• Ε. Μανικάρου
ΖΑΜΠΙΑ Κιτούι
• Β. Δεμερτζή

* Τακτικά Τοπικά Τμήματα
** Τοπικά Τμήματα  αδρανή τα τρία τελευταία χρόνια
Τα ανωτέρω ισχύουν με στοιχεία που ελήφθησαν έως 28/2/18
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ 2017
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ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο
•
•
•
•
•

Τομέας Οικονομικών και Διαχείρισης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού αποτελείται από:
Τμήμα Οικονομικών
Επιτροπή Οδηγικού Πρατηρίου
Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας
Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής
Επιτροπή Εξεύρεσης Πόρων

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού, τα μέλη του τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης ανέλαβαν και υλοποίησαν
δράσεις με σκοπό να επιτυγχάνεται ο βασικός στόχος, που είναι η οικονομική αυτοχρηματοδότηση και  
οικονομική ανεξαρτησία της οργάνωσης.
Η παρακολούθηση των χρηματορροών ώστε οι ετήσιες δαπάνες να μην ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα, η
καθιέρωση και διατήρηση αποθεματικού για κάλυψη
προβλεπομένων και εκτάκτων  δαπανών, η μείωση των

δανειακών υποχρεώσεων της Οργάνωσης, η εξόφληση των υποχρεώσεων προς τρίτους εντός του οικονομικού έτους, η αύξηση των εσόδων από τις κύριες πηγές
εσόδων της Οργάνωσης, η εξεύρεση εναλλακτικών
μεθόδων χρηματοδότησης της Οργάνωσης από προγράμματα και επιδοτήσεις, η αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας βάσει καταρτισμένου πλάνου αξιοποίησης, καθώς και ο εξορθολογισμός της κατανομής
των δαπανών με  μειώσεις σε λειτουργικές δαπάνες,
αποτέλεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την πορεία του Τομέα μέσα στο 2017.

57

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ:

• Ρίκα Καραγιάννη

ΜΈΛΗ:

• Νέλλη Αλεξοπούλου
• Ουρανία Γεωργαλλίδη
• Νίκη Καλλιστράτου
• Αλεξάνδρα Καλογερά
• Κική Κατούφα
• Μίκα Κοντέλλη
• Ρένα Μαριόλη
• Δήμητρα Σπανού
• Νίκη Φιλιάνου

Ό

πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Επιτροπή
Οικονομικής Αρωγής οργάνωσε ποικίλες εκδηλώσεις με σκοπό να κινήσει το ενδιαφέρον τόσο
στα μέλη μας όσο και στους φίλους του Οδηγισμού.
Στόχος της Επιτροπής Οικονομικής Αρωγής είναι:
••
να σταθεί αρωγός στο έργο του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού στηρίζοντας το παιδαγωγικό του έργο και τους σκοπούς του,
••
να ψυχαγωγηθούν, να ικανοποιήσουν ενδιαφέροντά τους και να βγουν από την καθημερινότητα της ζωής τους τα μέλη του.
Για την επίτευξη των στόχων του λοιπόν το Τμήμα
υλοποίησε τις προγραμματισμένες του εκδηλώσεις
με συστηματική δουλειά.
Η πρώτη μας εκδήλωση έγινε στις 24/01/2017 με
επίσκεψη στο Νομισματικό Μουσείο των Αθηνών, το οποίο πολλοί από τους συμμετέχοντες
δεν είχαν ποτέ επισκεφθεί. Την επόμενη ημέρα,
25/01/2017, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2018.
Συμμετείχαν τόσο μέλη της Οικονομικής Αρωγής
όσο και φίλοι που είναι πάντα πρόθυμοι να μας
βοηθήσουν σε κάθε μας εκδήλωση.
Μια πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο Βυζαντινό
Μουσείο έγινε στις 14-02-2017, όπου εκτός από
τα εκθέματα του Μουσείου είχαμε την ευκαιρία να
δούμε και την ειδική έκθεση με αντικείμενα του
Μουσείου Hermitage της Αγ. Πετρούπολης
Στις 16/02/2017 γιορτάσαμε την Τσικνοπέμπτη

με ένα κεφάτο μεσημεριανό γεύμα στην Ταβέρνα
“ΜΙΧΑΛΗΣ”.
1. Στις 14/03/2017 οργανώθηκαν στο Ξενοδοχείο
ΑΜΑΛΙΑ παιγνίδια με τράπουλα.
2. Τον ίδιο μήνα, στις 30/03/2017 επισκεφθήκαμε το ανακαινισμένο Αρχαιολογικό Μουσείο των
Θηβών.
3. Στις 29/04/2017 οργανώθηκε περίπατος και ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο στο Καβούρι.
Ακολούθησε φαγητό σε μια συμπαθητική ταβέρνα
στην παραλία.
4. Στις 20/06/2017 έγινε το καθιερωμένο δείπνο
στο Μουσείο Μπενάκη (της οδού Κουμπάρη) που,
όπως πάντα, είχε μεγάλη επιτυχία.
5. Τέλος, στις 25-26/11/2017 έγινε η Χριστουγεννιάτική Εαρταγορά μας στην Σχολή Μωραϊτη το
χώρο της οποίας πολύ ευγενικά μας προσέφερε η
Διοίκηση του σχολείου για 5η χρονιά.  

Στόχος μας για το 2018 είναι να μπορέσουμε να
συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και
φίλους του Οδηγισμού και να τους προσφέρουμε πολλές,
ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες δραστηριότητες.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΗΓΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
«ΜΑΓΑΖΑΚΙ»
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ:
• Κατερίνα Πορτελάνου

ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ:

• Κλαίρη Αγγελετοπούλου
• Χρύσα Αλειφέρη
• Λώρα Αποστολοπούλου
• Λία Γουλανδρή
• Σοφία Θειάδου
• Βάσια Θηβαίου
• Δημήτρης Κουδούνης
• Πραξιτέλης Κουτσουράδης
• Ελισάβετ Πλιακοπάνου
• Αγγέλικα Πρίντεζη

Τ

α μέλη της Επιτροπής του Οδηγικού Πρατηρίου
από την αρχή της οδηγικής χρονιάς λειτούργησαν
σύμφωνα με καταρτισμένο σχέδιο δράσης, ώστε να
καλύπτεται ο στρατηγικός στόχος της Οργάνωσης
για τα οικονομικά και τη διαχείριση.
Η πορεία του Τμήματος κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύσκολων οικονομικών ετών της Οργάνωσης
και η μελέτη των αποτελεσμάτων χρήσης σε αυτό το
διάστημα, ανέδειξαν ξεκάθαρα την ανάγκη για την
οικονομική αυτονομία του Οδηγικού Πρατηρίου, με
τελικό στόχο να αποτελεί μια κερδοφόρα δομή του
ΣΕΟ, μέσα από τον κύκλο εργασιών της οποίας θα
καταγράφονται έσοδα για τους σκοπούς της   Οργάνωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένη την άμεση εξάρτηση του έργου της επιτροπής από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της αγοράς, έγιναν συνεχόμενες
προσπάθειες ώστε:
1. Nα καλύπτονται οι ανάγκες των μελών  σε οδηγικά
είδη  και είδη στολής.
2. Nα διατηρηθεί η  ποιότητα των προϊόντων του πρατηρίου στα επιθυμητά επίπεδα και με τις καλύτερες
δυνατές τιμές.
3. Nα έχει το πρατήριο οικονομική ανεξαρτησία ώστε
από τα έσοδά του να καλύπτονται τα έξοδά του και
επιπλέον να καταγράφεται κέρδος.
4. Nα οριστικοποιούνται παραγγελίες προϊόντων σε
άμεση συνάρτηση με τις προβλέψεις αναγκών, με
την ελάχιστη δυνατή απόκλιση.

5. Nα μη μεταφέρονται οι υποχρεώσεις του πρατηρίου (ελαστικές και ανελαστικές) στην επόμενη
οικονομική χρήση.
6. Nα αποπληρωθούν παλιοί προμηθευτές και να  επιτευχθεί απόλυτη συνέπεια απέναντι στους τωρινούς
προμηθευτές μας.
7. για άλλη μια χρονιά να μην  αυξηθούν οι τιμές,
παρά τις πιέσεις της εποχής.
Χρονιά επετειακή το 2017 συμπληρώνοντας 85 χρόνια ζωής του Σωματείου μας στην Ελλάδα και για
τον Κλάδο Πουλιών τα γενέθλια των 80 χρόνων του.
Έτσι, στην τρέχουσα οικονομική περίοδο τυπώθηκε
με μεγάλη επιτυχία το Λεύκωμα του Κλάδου Πουλιών,
μία μοναδική έκδοση με όλη την ιστορία του Κλάδου,
από την δημιουργία του μέχρι σήμερα.
Μαζί με αυτό, δημιουργήθηκε το επετειακό σήμα των
85 χρόνων, που κόσμησε όλη τη χρονιά τις Στολές
των Μελών μας και αγαπήθηκε από όλους.
Η επιθυμία μας ήταν να εμπλουτίσουμε τον τιμοκατάλογό μας με νέα προϊόντα, προσιτά και χρηστικά
και καταφέραμε μέχρι στιγμής να εντάξουμε στα
προϊόντα μας :
1. Έναν ωραίο σουγιά με το λογότυπο του Σωματείου
μας.
2. Φούτερ με φερμουάρ και κουκούλα για παιδιά και
Στελέχη.
3. Σήμα για όλα τα μέλη των Τοπικών Τμημάτων και
για τα Στελέχη SOS, όπως ζήτησαν τα μέλη μας
στα Συνέδρια Αρχηγών και Εφόρων και Μελών.

4. Τέλος   σε συνεργασία με τον Κλάδο Αστεριών
φτιάξαμε το φούτερ της χειμερινής στολής με
φερμουάρ και κουκούλα.
Το αγαπημένο μας «ΜΑΓΑΖΑΚΙ», προσπαθώντας να
είναι στην πρώτη γραμμή των γεγονότων, συντρόφευσε
όλες τις εκδηλώσεις των Τμημάτων:
• Τον Απρίλιο στις   Συναντήσεις του Κλάδου
Μεγάλων Οδηγών στο Μεταξουργείο και του
Κλάδου Οδηγών στο Μέτς,
• Το Μάιο στην Λάρισα, στην Πανελλήνια Συνάντηση
των Ομάδων Συνεργασίας,  
• Τον  Ιούνιο στο Μουσείο Μπενάκη, στην γιορτή
των 80 χρόνων του Κλάδου Πουλιών,
• Το Νοέμβριο στην καθιερωμένη Εορταγορά του
ΣΕΟ και τέλος στην Πανελλήνια Συνάντηση του
Κλάδου Πουλιών και αλλαγή Εφόρου.

Συνεχίζουμε και αυτήν την χρονιά
πάντα κοντά σας
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ΤΜΗΜΑ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ :
• Καίτη Κατσούρη

ΜΈΛΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ:

• Νατάσα Αθανασοπούλου
• Μαγδαληνή Λιόγρη
• Ματίνα Λουμάκη
• Σίσσυ Μπαφούνη
• Ειρήνη Παπαγεωργίου
• Κέλλυ Πετραντζά

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΟΔΗΓΙΚΟΎ ΚΈΝΤΡΟΥ
«ΤΑ ΚΟΝΆΚΙΑ»:
• Βασιλεία Καραΐσκου
• Σοφία Παπαγιαννοπούλου
• Λίτσα Σκούντρα
• Μπόγκη Ιορντάνοφ

ΔΩΡΗΤΈΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΑΚΊΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ
• Ανδρέας & Μπεγκόνια Καλλιγά

Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας συνεχίζοντας την υλοποίηση του σχεδιασμού αξιοποίησης της περιουσίας
μας συνεργάσθηκε με τα μέλη των επιτροπών που
απαρτίζουν το τμήμα.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Η Επιτροπή Αρχείου, δουλεύοντας συστηματικά, συνεχίζει με :
• Την ηλεκτρονική καταγραφή για την ψηφιοποίηση
του αρχείου,
• Τον έλεγχο της εγγραφής των ιδιόκτητων ακινήτων
στο Εθνικό Κτηματολόγιο,
• Τις απαιτούμενες ενέργειες για τη νομιμοποίηση
αυθαιρέτων κτισμάτων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Επιτροπή Διαχείρισης, με υπευθυνότητα και σε στενή
συνεργασία με την νομική μας σύμβουλο, πέτυχε:
• Να  τακτοποιήσει με επιτυχία τις δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούσαν ακίνητά μας,
• Να ανανεωθούν τα μισθωτήρια ακινήτων μας
συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των οικονομικών
πόρων του Σωματείου,
• Σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικών ολοκληρώθηκε ο Προϋπολογισμός & Απολογισμός του
Τμήματος, καθώς και του Οδηγικού Κέντρου «Τα
Κονάκια» .
• Να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες που αφορούσαν
δύο ακίνητα που είναι προς πώληση ώστε να είναι
δυνατή η διάθεσή  τους.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «Τα
Κονάκια»
Με επιτυχία λειτούργησε η Επιτροπή του Οδηγικού Κέντρου «Τα Κονάκια» με την νέα σύνθεση καθώς και το Κεντρικό Αρχηγείο κατά την
διάρκεια των Καλοκαιρινών Κατασκηνώσεων.
Με συνέπεια απέναντι στο έργο :
• Ολοκληρώθηκε ο κανονισμός των Οδηγικών Κέντρων και κατετέθη για έγκριση,
• Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση συναγερμού στα Κονάκια, ώστε ο χώρος  να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια
και να επιτηρείται από την εταιρεία SECURITY Easy
watch.
• Αποκαταστάθηκαν όλες οι ζημιές που έγιναν στο
χώρο λόγω καιρικών συνθηκών.
• Με λύπη μας παραδώσαμε το ακίνητο που μας
είχε προταθεί η παραχώρησή του από το Σύλλογο
Σοποτινών «Άγιος Παύλος» δεδομένων των αμοιβαίων οικονομικών δυσκολιών που προέκυψαν και
οι οποίες δεν επέτρεψαν την υλοποίηση των προδιαγραφών που αναλογούσαν στην κάθε πλευρά
ώστε το κτίριο και ο περιβάλλων χώρος να είναι
αξιοποιήσιμα από το ΣΕΟ.  Το κατασκηνωτικό υλικό
από το Σοποτό μεταφέρθηκε στα Κονάκια.

Ευελπιστούμε ότι η επόμενη χρονιά
θα είναι ακόμη καλύτερη και
δημιουργική!!!!!!

ΦΈΤΟΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΧΏΡΟ

Διήμερα 2
Τριήμερα 3
Κατασκηνώσεις ΣΕΟ 25 ομάδες
Κατασκηνώσεις ΣΕΠ 14ομάδες
Κατασκηνώσεις Ειδικών Ομάδων
1 ομάδα
Κατασκηνώσεις από Εξωτερικό
1 ομάδα Λιβανέζες
Ενωμοτιακό Παιχνίδι
στο Εθνικό Κήπο
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ
ΠΟΡΩΝ
Λ

όγω του αβέβαιου χρηματοδοτικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, η επίτευξη της οικονομικής βιωσιμότητας μέσα από την αξιοποίηση μεγάλου
εύρους χρηματοδοτικών πηγών είναι ένας από τους
ενσωματωμένους στόχους του Τομέα για την ενίσχυση
του έργου και των σκοπών της Οργάνωσης. Στο πλαίσιο λοιπόν της σύγχρονης λειτουργίας του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού, η Επιτροπή Εξεύρεσης Πόρων
αποτελεί ένα σημαντικό όργανο για την εύρεση και  
διαχείριση εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης
καθώς η σταθερή δραστηριοποίηση της Οργάνωσης
και η τακτική ενασχόλησή της με διαφορετικές πηγές
χρηματοδότησης θα τη φέρει σε θέση να αναπτύξει
βήμα-βήμα μια αποτελεσματική και βιώσιμη στρατηγική εξεύρεσης πόρων.
Με γνώμονα τα παραπάνω, η Επιτροπή δούλεψε συστηματικά,  και με τη βοήθεια  δύο πρακτικώς ασκουμένων
φοιτητών από το εξωτερικό,  με αντικείμενο σπουδών
τους τομείς Εξεύρεσης Πόρων, Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και Marketing, συνέταξε :
• σχέδιο λειτουργίας τής Επιτροπής Εξεύρεσης Πόρων όπου περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά - τρόπος λειτουργίας, περιγραφή παραδοτέου,
στόχοι καθώς και η συνέργεια με αλλά Τμήματα ή
Επιτροπές της Οργάνωσης,
• συνοπτική περιγραφή αρμοδιοτήτων και πεδίου
εφαρμογής, για ενημέρωση των εθελοντών που
συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν ως μέλη της
επιτροπής.

Με τα παραπάνω ως οδηγό, η Επιτροπή   δούλεψε
συστηματικά δύο μεγάλα Projects.
1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου. Το
Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, ως συντονιστής έργου, σε συνεργασία με την Ισπανία, την Ιταλία και
την Κύπρο, υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τίτλο « Train the
Trainers- A World in a suitcase”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Prevent and combat racism, xenophobia
and other forms of intolerance» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2014-2020  και είδος ενέργειας
REC-AG REC Action Grant .
2. Διεξαγωγή Πανελλήνιας Λαχειοφόρου Αγοράς.
Με επιστολή προς όλα τα   Τοπικά μας Τμήματα
ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2017 ότι, με αφορμή
τον  εορτασμό των 85 χρόνων του,  το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού οργανώνει  λαχειοφόρο αγορά,
επισημαίνοντας ότι: «Είναι μια επιπλέον ευκαιρία
όλοι, να υπενθυμίσουμε στον τόπο μας, φίλους,
συνεργάτες και άλλους το έργο τους σκοπούς και
τα ιδεώδη του Οδηγικού παιδαγωγικού προγράμματος ζητώντας τους έμπρακτα να προσφέρουν  με την

ενίσχυσή τους το αναγκαίο περισσότερο από ποτέ
οικονομικό  εφαλτήριο για να συνεχισθεί επιτυχημένα σήμερα και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν  
η πορεία του.»
Τα δώρα που κληρώθηκαν ήταν:
• Αυτοκίνητο μάρκας Citroen C3 με οδική ασφάλεια
για 6 μήνες και oδική βοήθεια.
• Τετραήμερο ταξίδι στη Ρώμη, για 2 άτομα (αεροπορικά και διαμονή)
• Κινητό τηλέφωνο, iPhone 7 της Apple.
• Τηλεόραση SONY Smart TV 48’
• Παιχνιδομηχανή Play Station 4 και παιχνίδι με δωρεάν διάρκεια χρήσης 3 μηνών,
• Τριήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη, για 2 άτομα (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή).
Πολύτιμοι υποστηρικτές  μας, ήταν η αυτοκινητοβιομηχανία Citroen του Ομίλου Συγγελίδη, ο Ταξιδιωτικός
Όμιλος Ζορπίδης, η Εταιρεία Παροχής Ασφαλιστικών και Χρηματοδοτικών Προϊόντων Mega Brokers,
o Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά και το Επαγγελματικό

Επιμελητήριο Αθηνών.
Η τιμή κάθε λαχνού ήταν €3,00  εκ των οποίων  το
€1,00  κράτησαν τα Τοπικά Τμήματα. Συμμετείχαν 82
Τοπικά Τμήματα από όλη την Ελλάδα, καθώς και η 1η
Ομάδα Συνεργασίας,  Μέλη της Γενικής Συνέλευσης,  
Μέλη της Επιτροπής Οικονομικής Αρωγής,  Ομάδες
με Αναπηρία, τα Μέλη της Κεντρικής Διοίκησης  αλλά
και φίλοι του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.
Η κλήρωση έγινε στις 10 Ιουνίου 2017 στα κεντρικά
γραφεία του ΣΕΟ, με την παρουσία της Συμβολαιογράφου κας. Μ. Πουλαντζά.
Στην κλήρωση παραβρέθηκαν μέλη του Δ.Σ., Αστέρια,
Πουλιά, Οδηγοί και Μεγάλοι Οδηγοί, Στελέχη μας,
γονείς και φίλοι.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους εργάσθηκαν μεθοδικά και επίμονα για την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας,  η οποία στέφθηκε από επιτυχία.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αμαρυλλίδα Καραβίτη,
Πρόεδρο του Τ.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας για τη συμβολή
της στη διεξαγωγή της Λαχειοφόρου Αγοράς.
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• Λίλα Μιχαηλίδου (έως 18/3)
• Τζοβάννα Λαρίσση (από 19/3)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
• ΜΗΦΟ Α.Ε.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

• Χριστίνα Βασιλοπούλου

… ο στόχος ως κινητήρια δύναμη…
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ΣΕΟ, ως Σωματείο μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διαθέτει τα έσοδα στην
εκπλήρωση των σκοπών του. Το σύνολο των μελών
του, από τη θέση ευθύνης που κατέχουν, καταβάλουν
όλες τις δυνατές προσπάθειες προς το σκοπό αυτό,
καθώς θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα ισοδυναμεί με
βελτίωση ή αποδυνάμωση της οικονομικής   θέσης
του ΣΕΟ.
Ο Τομέας Οικονομικών και Διαχείρισης θα πρέπει να
αποτυπώνει το έργο του με τρόπο που θα αναδεικνύονται οι καλές πρακτικές αλλά και τα σημεία προβληματισμού κατά τη διαχείριση των οικονομικών και του
λογιστηρίου, των θεμάτων της Ακίνητης Περιουσίας,
της Επιτροπής Οδηγικού Πρατηρίου, των κινήσεων της
Επιτροπής Εξεύρεσης πόρων και των δραστηριοτήτων
της Οικονομικής Αρωγής. Γενικότερα, 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.
Η οικονομική αυτοχρηματοδότηση και οικονομική
ανεξαρτησία της οργάνωσης, πρωταρχικός στόχος
του Στρατηγικού Σχέδιου 2015-2018, αποτελεί την
κατευθυντήρια γραμμή της δραστηριοποίησης του Τομέα που σε μια εποχή μεγάλων οικονομικών, κοινωνικών και νομοθετικών αλλαγών και είναι παράγοντας
κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητάς της αλλά και
την συνεπεία απέναντι στην επίτευξη των σκοπών της.

…. βήματα εξέλιξης και
εκσυγχρονισμού….
Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον καθώς και η
εικόνα που παρουσίαζε η οργάνωση σε οικονομικό
επίπεδο το 2013 (όπως αυτή  αποτυπώθηκε στην έκτακτη ΓΣ στις 14/12/2013 ), ανέδειξε ξεκάθαρα την
ανάγκη για βηματισμό του τομέα με συγκεκριμένο
σχέδιο και αλληλουχία δράσεων ώστε να εξασφαλίσει τη διαφάνεια, την οικονομική ανεξαρτησία και την
οικονομική βιωσιμότητά της. Κατά συνέπεια δουλεύοντας συστηματικά, τα παρακάτω αποτελούν κατάκτηση
για την οργάνωση την προηγούμενη χρονιά :
• η παρακολούθηση των χρηματοροών ώστε οι ετήσιες δαπάνες να μη ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα,
υλοποιείται πλέον με  σύγχρονα εργαλεία ψηφιοποίησης (Cash flow Application, e-λογιστήριο με
χρήση του λογιστικού προγράμματος της εταιρίας

•

•

•
•
•
•
•

Singular, ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος, πρόγραμμα «Διαυγείας» κλπ) με
αποτέλεσμα να μην έχουν μεταφερθεί οι υποχρεώσεις της Οργάνωσης ( Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές,
μισθοδοσία) στην επομένη χρήση (έτος 2018),
η διατήρηση τραπεζικού αποθεματικού ώστε να αντιμετωπίζονται επιτόπου, έκτακτες δαπάνες τόσο για
την υλοποίηση των σκοπών της οργάνωσης (Οδηγικό Πρόγραμμα) όσο και απέναντι σε τρίτους
(ΔΕΚΟ, Ακίνητα, Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία,
Προμηθευτές/Αυξήσεις πρώτων υλών κλπ),
η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων ώστε πέρα
από την τακτική πληρωμή των δόσεων στη τράπεζα,
να επιτυγχάνεται και έκτακτη καταβολή μέρους του
κεφαλαίου,
η εξόφληση των υποχρεώσεων προς τρίτους εντός
του οικονομικού έτους,
η αύξηση των εσόδων από τις κύριες πηγές εσόδων
της Οργάνωσης,
ο εξορθολογισμός της κατανομής των δαπανών
με  μειώσεις σε λειτουργικές δαπάνες,
οι εναλλακτικές μέθοδοι χρηματοδότησης της οργάνωσης από προγράμματα και επιδοτήσεις,
η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας βάσει καταρτισμένου πλάνου αξιοποίησης.

… η μεγάλη εικόνα και τα
αποτελέσματα…

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2017 τεκμηριώνουν
ότι το ΣΕΟ εξακολουθεί να βελτιώνει  την οικονομική  
θέση του.
Γενικά το αποτέλεσμα της Χρήσης του 2017 είναι
θετικό και αποτυπώνεται κυρίως
• στην αύξηση των εσόδων από τις βασικές πηγές  
χρηματοδότησης (συνδρομές μελών, επιχορηγήσεις, δωρεές, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας κλπ)
• στην αύξηση της χρηματοδότησης του Οδηγικού
Προγράμματος (Τ.Τ., Ο.Σ., Εκπαιδεύσεις, Κατασκηνώσεις, Συναντήσεις Κ.Δ., Αρωγή κλπ)
και παράλληλα
• στη μείωση των ελαστικών λειτουργικών υποχρεώσεων,
• στη μείωση των μηνιαίων οικονομικών υποχρεώσεων με ορθολογική κατανομή τους μέσα στο έτος,
και αντανακλά την ομαλοποίηση στα οικονομικά
του Σωματείου.
Βασική επιδίωξη του ΔΣ αυτή τη χρονιά, άλλα και τα
προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε η αποκατάσταση της
ισορροπίας μεταξύ των ανελαστικών δαπανών και των
κύριων εσόδων, η οποία τη φετινή χρονιά επετεύχθη,
κυρίως με τον εξορθολογισμό των δαπανών, τη διαρκή παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού,
αλλά και άλλες ενέργειες για μείωση και τακτοποίηση
των υποχρεώσεων και διεύρυνση των πηγών εσόδων.
Ακολούθως, αναλύονται συνοπτικά τα κυριότερα σημεία που αφορούν στην οικονομική κατάσταση του
ΣΕΟ, ενώ περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται σε σχέση
με τις οικονομικές καταστάσεις.
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1. Δάνεια
Η μεγάλη δανειακή σύμβαση του ΣΕΟ με την τράπεζα
ALPHA BANK εξυπηρετείται κανονικά, καθώς και  το
μικρότερο δάνειο των φωτοβολταϊκών. Επιπρόσθετα
με τη στοχευμένη και συστηματική δουλειά των μελών
του Τομέα εξασφαλίστηκε με την ολοκλήρωση της χρήσης και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά , κεφάλαιο για
μερική αποπληρωμή των συγκεκριμένων συμβάσεων

2.Φόροι
Ο ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε για το 2017, ανήλθε στο
ποσό των 65.139,23 ευρώ εξοφλήθηκε κανονικά ενώ
αξιοσημείωτο είναι, ότι η αποπληρωμή του έγινε δύο
μήνες πριν την τελευταία δόση χωρίς να επηρεάσει
την ρευστότητα της οργάνωσης.
Ο φόρος εισοδήματος, μαζί με την προκαταβολή του
επόμενου έτους, ανήλθε στο ποσό των 202.531,06
ευρώ και καταβλήθηκε κανονικά εντός του έτους.

3. Επιχορηγήσεις - χορηγίες
Η Κεντρική Διοίκηση του ΣΕΟ και για το 2017  έλαβε επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας ύψους
15.000€. Επισημαίνεται ωστόσο ότι, αρκετά Τοπικά
Τμήματα επεδίωξαν και έλαβαν επιχορηγήσεις από
Δήμους και Περιφέρειες, πρακτική που εκτιμάται ότι
πρέπει να ακολουθηθεί και στο μέλλον. Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι επιχορηγήσεις- χορηγίες  
μαζί με τις δωρεές και επιδοτήσεις παρουσίασαν αύξηση μέσα στο 2017 περίπου 28%.

4. Μαγαζάκι
Το Μαγαζάκι λειτούργησε αποδοτικά για το ΣΕΟ,
ικανοποιώντας τις τακτικές αλλά και έκτακτες ανάγκες των μελών σε είδη, κινούμενο σε περίπου ίδια
επίπεδα τζίρου. Συνέχισε την εξόφληση σημαντικού
μέρος οφειλών έναντι προμηθευτών του παρελθόντων
χρήσεων με αποτέλεσμα το κλείσιμο μεγάλου μέρους
αυτών ενώ παράλληλα φρόντισε για την αποπληρωμή
πλέον του 90% των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν στο τρέχον έτος.

5. Ετήσιες Συνδρομές - Ταυτότητες
Η συστηματική προσπάθεια της Οργάνωσης για Ανάπτυξη με αύξηση των μελών, αποτυπώνεται και στα
αριθμητικά δεδομένα των εσόδων από συνδρομές,
παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες στις οποίες
ζούμε. Η ανταπόκριση στο αίτημα του Τομέα για έγκυρη
και έγκαιρη καταβολή των συνδρομών των μελών ήταν
θεαματική ως αποτέλεσμα συστηματικής δουλείας και
συνέπειας των Τοπικών Τμημάτων, των Περιφερειακών
Τμημάτων, των Τμημάτων της Κεντρικής Διοίκησης και
των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
Το πρόγραμμα ενίσχυσης των τοπικών τμημάτων με
τη μορφή επιστροφής ανέδειξε 24 τμήματα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις σε σύνολο 86 Τοπικών
Τμημάτων. Για δεύτερη χρονιά το ΔΣ αποφάσισε την
υλοποίηση του προγράμματος καθώς διαφαίνεται να
αποδίδει στο σύνολο του.
Τέλος η Οικονομική Διαχείριση του  ΣΕΟ, μετά τις

δύσκολες καταστάσεις που βίωσε στο παρελθόν με
την παρακράτηση ποσών, λόγω οφειλών, έχει αποκαταστήσει  περίπου το 76% αυτών των συναλλαγών.

6. 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.
Το Σεπτέμβριο του 2017, στην εκπαίδευση των μελών
της Κεντρικής Διοίκησης μας δόθηκε η δυνατότητα
να καθορίσουμε τον τρόπο δουλειάς μας μαζί με του
Βοηθούς των Περιφερειακών Εφόρων σε θέματα Οικονομικών και Διαχείρισης. Έτσι λοιπόν, τα μέλη του
Τομέα σε άμεση συνεργασία με τα οχτώ αυτά μέλη των
περιφερειακών συμβουλίων  καθώς και μέσω αυτών
με τους Ταμίες των Τοπικών Τμημάτων,  εργάσθηκαν
αποδοτικά και με συνέπεια ώστε να αποτυπωθεί η
σημαντική αύξηση των χρήματων που δίδεται για
το Οδηγικό Πρόγραμμα, όπως αυτή καταγράφεται
στους ετήσιους απολογισμούς.
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.

…. η αποστολή μας….
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 συνεχίζει να 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 τη στήριξαν.
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Υποχρεώσεις

Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε
€5.816.717,92.
Στον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, σημειώνονται το θετικό Αποτέλεσμα της Χρήσης, ενώ στο
Παθητικό σημειώνεται και η περαιτέρω πτώση των
Υποχρεώσεων και ειδικότερα των πιστωτών.
Το Αποτέλεσμα της Χρήσης του 2016 είναι θετικό,
ανερχόμενο σε €230.721,10 ευρώ

• Το 2017, το Απόθεμα του Μαγαζιού ανέρχεται σε
€74.579,38, αυξημένο  κατά 4%, σε σχέση με το
αντίστοιχο της Χρήσης του 2016.
• Οι Απαιτήσεις εμφανίζονται σε ύψος €168.365,32
ευρώ.
Αναλυτικότερα:
• Ο λογαριασμός Χρεώστες Διάφοροι ανέρχεται σε
€134.647,47, εμφανίζοντας αύξηση 119%, σε
σχέση με το 2016. Διευκρινίζεται ότι ο λογαριασμός συμπεριλαμβάνει προκαταβολή του Φόρου
Εισοδήματος €120.000. • Τα Διαθέσιμα του ΣΕΟ
(Τ.Τ. & Κ.Δ.) διαμορφώνονται σε €355.906,65 αυξημένα  κατά €97.579,17. Η αύξηση διευκρινίζεται
ότι αφορά κυρίως στην μεγαλύτερη χρήση εξόφλησης των υποχρεώσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, στην
μείωση των υποχρεώσεων προς Προμηθευτές, στην
εξόφληση παλαιοτέρων υποχρεώσεων προς ΙΚΑ
και εφορία  καθώς και καλύτερη διαχείριση των
χρημάτων.

• Στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις,
ύψους € 174.204,28, παραμένουν κυρίως οι Εγγυήσεις των Μισθώσεων. Η μείωση των υποχρεώσεων
αυτών, σε σχέση με το 2016, οφείλεται στη μείωση
του λογαριασμού 48 («Λογαριασμοί συνδέσμου
με υποκαταστήματα»).
• Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του ΣΕΟ καταλήγουν σε €206.380,78 , μειωμένες κατά
€42.627,86 έναντι του 2016.
Αναλυτικότερα:
• Το σύνολο των Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές
ανέρχεται σε €29.767,94, μειωμένο ποσοστιαία
κατά 23,2% έναντι του 2016, μετά από εντατικές
προσπάθειες που καταβλήθηκαν για αυτόν τον
σκοπό.
• Το υπόλοιπο των Τραπεζικών Δανείων, για το 2017,
καταλήγει σε ύψος €351.661,10 εμφανίζοντας,
μείωση 5%, έναντι του αντίστοιχου € 369.991,87
του 2016. Από το σύνολο των Δανείων, ποσό
€336.832,62 αφορά στο μεγάλο Δάνειο της
ALPHA BANK και το υπόλοιπο, ύψους €14.828,48
αφορά στο Δάνειο για τα Φωτοβολταϊκά.
• Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση, €19.054,90 αφορούν στο
ποσό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων
και κρίθηκε σκόπιμο να απεικονιστούν ξεχωριστά,
για καλύτερη παρακολούθηση. Κατόπιν αυτού, το
υπόλοιπο των τραπεζικών δανείων στις μακροπρό-

Πάγιο Ενεργητικό
• Η εμφανιζόμενη αξία Γηπέδων και Κτιρίων, η οποία
μειώθηκε, λόγω των προβλεπόμενων αποσβέσεων,
επισημαίνεται ότι χρήζει αναπροσαρμογής, σε περίπτωση αλλαγής των αντικειμενικών αξιών των Ακινήτων ή/και με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμφωνούν
αντίστοιχα με τις υποβληθείσες δηλώσεις του Ε9
ή/και τις εμπορικές αξίες.

Ίδια Κεφάλαια
• Η Περιουσία του ΣΕΟ βελτιώθηκε, λόγω κερδών
χρήσης.
• Η Χρήση του 2017 άφησε θετικό Υπόλοιπο Αποτελέσματος, ύψους €230.721,10.

θεσμες υποχρεώσεις καταλήγει σε €332.606.20.
• Οι Υποχρεώσεις από Φόρους καταλήγουν σε
€108.143,23   μειωμένες κατά 27,62% από τις
αντίστοιχες του 2016.
• Οι Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
(ΙΚΑ) καταλήγουν σε € 6.293,59 αυξημένες  ελαφρώς, έναντι αυτών της προηγούμενης Χρήσης.
• Οι Υποχρεώσεις σε Πιστωτές καταλήγουν σε
€40.769,40, εμφανίζοντας ποσοστιαία αύξηση
94%, σε σχέση με αυτές του 2016.
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Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

Διάθεση Αποτελεσμάτων

Το 2017, το Σύνολο των Εξόδων (κόστος εσόδων)
ανέρχεται σε ύψος €825.291,66 ελαφρά μειωμένο  
έναντι του αντίστοιχου για το 2016, ενώ το σύνολο
των Εσόδων ανέρχεται σε €1.065.214,42  περίπου,
στα ίδια επίπεδα με αυτό του 2016.
Η αναπροσαρμογή και η τήρηση του Προϋπολογισμού επέτρεψε στο ΣΕΟ να αντεπεξέλθει θετικά,  
καθώς το Ολικό Οργανικό Αποτέλεσμα της Χρήσης
του 2017, σε ενοποιημένη βάση για την Κεντρική
Διοίκηση, τα Τοπικά Τμήματα και το Μαγαζάκι ήταν
€239.922,76, αυξημένο κατά €64.681,82, σε σχέση με αυτό της χρήσης του 2016.
Στο Ολικό Αποτέλεσμα προσετέθη Έκτακτο και Ανόργανο Αποτέλεσμα και το τελικό Καθαρό Αποτέλεσμα
Χρήσης, προ Φόρων, μειώθηκε στα €230.721,10.

• Τα Ακαθάριστα Έσοδα από τις Πωλήσεις του Μαγαζιού (τζίρος), για το 2017, ανήλθαν στο ποσό
των €71.829,88  εμφανίζοντας μείωση σε σχέση
με το 2016, κατά €1.438,27.
• Τα αποθέματα τέλους χρήσης διαμορφώθηκαν σε
€74.579,38 αυξημένα  κατά €3.261,14 σε σχέση
με αυτά του 2016.
• Τα Οργανικά Έξοδα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν
τις Αμοιβές και τα Έξοδα Προσωπικού και Τρίτων, για
το 2017, καταλήγουν στο ποσό των €783.544,33,
μειωμένα κατά 6%, σε σχέση με τα αντίστοιχα του
2016.
• Τα Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος για τα Τοπικά
Τμήματα ανέρχονται στο ποσό των €166.255,82
και τα Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος για την
Κεντρική Διοίκηση, τα οποία συμπεριλαμβάνουν
Συναντήσεις, Συνέδρια, Εκπαιδεύσεις, Κατασκηνώσεις κ.α. ανέρχονται στο ποσό των €195.030,7.
• Οι πληρωμές σε Τόκους και Συναφή Έξοδα το
2017 ανήλθαν σε €15.170,99 μειωμένες κατά
15% έναντι αυτών του 2016.

• Ο Φόρος Εισοδήματος του 2017, καταβλητέος το
2018, ανέρχεται σε €93.208,05 προερχόμενος
κυρίως από τη φορολόγηση Μισθωμάτων, μειωμένος  κατά 23% έναντι αυτού της προηγούμενης
Χρήσης.
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Το σύνολο των Εσόδων της ΚΔ, για το 2017 ήταν €
837.713,45. Tο σύνολο των Εξόδων ανήλθε σε €
659.961,19. Τόσο τα Έξοδα, όσο και τα Έσοδα της
ΚΔ για τη Χρήση του 2017 συμπεριλαμβάνουν το
σύνολο 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 €166.050,69  αυξημένα  κατά €19.839,68
έναντι των αντίστοιχων για το 2016..
Αναλυτικότερα:
• Συνδρομές Τοπικών Τμημάτων     €124.816 ,97    
(€114.381,41 για το 2016)
• Συνδρομές Μελών ΓΣ €  € 13.789,82 ( €11.745
για το 2016)
• Συνδρομές Ομάδων Συνεργασίας και άλλων ενηλίκων μελών  €27.444    (€20.084,60 για το 2016)
• ΣΥΝΟΛΟ € 166.050.69
• Τα Έσοδα από Δράσεις Οδηγικού Προγράμματος
της Ανάπτυξης: Συναντήσεις, Εκδηλώσεις, Δράσεις
ανήλθαν στα € 200.025,9. Αναλυτικά:
• Έσοδα από Συναντήσεις-Συνέδρια-Λοιπές εκδηλώσεις €90.029,58
• Έσοδα από Εκπαιδεύσεις €9.038,89
• Έσοδα από Κατασκηνώσεις €100.957,43
• Στα Έσοδα παρεπομένων ασχολιών καταχωρήθηκε

το εισόδημα από εκμίσθωση Ακίνητων. Το 2017,
τα Εισπραχθέντα και Εισπρακτέα Μισθώματα ανήλθαν συνολικά σε €371.172,69 μειωμένα  κατά
€4.161,86 σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2016,  
λόγω πώλησης του Ακινήτου στην Λαμάχου.
• Τα έσοδα από Δωρεές ανήλθαν στο ποσό των
€28.989,98

Έξοδα
• Οι Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού είναι ελαφρώς
αυξημένες σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά του
2016, λόγω της απασχόλησης ενός επιπλέον
υπάλληλου για 6 μήνες, του οποίου το κόστος
μισθοδοσίας χρηματοδοτήθηκε από την Vodafone.
• Αμοιβές προσωπικού € 95.559,77
• Αμοιβές προσωπικού  Vodafone € 9.605.67
ΣΥΝΟΛΟ €105.165.44.
• Οι Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων αυξήθηκαν κατά
€2.137,67  σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2016,
συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων δαπάνες για τη
λογιστική, μηχανογραφική και νομική υποστήριξη,
σε €31.101,52. .
• Οι Παροχές Τρίτων για το 2017 εμφανίζονται μειωμένες κατά €18.468,14 , έναντι των αντίστοιχων
του 2016. Η μείωση αυτή είναι σχεδόν ισόποση
με την αντίστοιχη αύξηση που είχαμε το 2016 ποσού €17.565,91 που οφειλόταν στην τοποθέτηση
επαγγελματικού ρολογιού παροχής ρεύματος στη
Βάρη για να καλυφθούν οι ανάγκες της μονάδας

φροντίδας ηλικιωμένων ΑΚΤΙΟΣ, το οποίο κόστος
ωστόσο, χρηματοδοτήθηκε από την μισθώτρια εταιρεία και τελικά δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα  
του ΣΕΟ για το 2016

Αναλυτικά, οι κυριότερες παροχές:
• ΔΕΗ -Ύδρευση €7.972,47      
• Τηλεφωνία €5.416,90          
• Ταχυδρομικά €3.162,54         
• Ασφάλιστρα €10.618,58    
• Leasing φωτοτυπικού €613,47
• Επισκευές και συντηρήσεις € 1.721,32    
• Ενοίκια πληρωτέα τοπικών τμημάτων €1.596,24
ΣΥΝΟΛΟ €31.101,52
• Το σύνολο των Φόρων και Τελών, προς το Δημόσιο
ή σε τρίτους, μειώθηκε σημαντικά κατά 9,7%, σε
σχέση με αυτό της προηγούμενης Χρήσης.

Αναλυτικά, οι κυριότεροι φόροι:
• ΦΠΑ € 24.908,02
• Χαρτόσημο μισθωμάτων €   4.082,28
• Δημοτικά Τέλη €6.611,32
• ΕΝΦΙΑ € 65.139,23
ΣΥΝΟΛΟ € 100.740,85

Μέσα στο 2017, τα Διάφορα Έξοδα
διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Έξοδα Μεταφορών € 638,99
• Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης €1.349,38
• Συνδρομές στην Παγκόσμια Οργάνωση και Ευρωπαϊκή Περιοχή €2.169,83
• Έξοδα εκθέσεων –  επιδείξεων €722,88
• Δωρεές –  επιχορηγήσεις €1.160,70
• Έντυπα, Γραφική Ύλη €5.383,79
• Υλικά Άμεσης Ανάλωσης €1.088,78
• Διάφορα €5.054,85
ΣΥΝΟΛΟ € 17.569,20

Στα Έξοδα Οδηγικού
Προγράμματος Κ.Δ.
περιλαμβάνονται:
• Έξοδα Εκπαιδεύσεων € 9.166,22    
• Έξοδα Κατασκηνώσεων € 91.145,76              
• Έξοδα Συναντήσεων, Συνεδρίων και άλλων Δράσεων €60.179,56
ΣΥΝΟΛΟ € 160.491,54
• Οι Τόκοι και Συναφή Έξοδα ανήλθαν σε €
15.170,99 ,μειωμένοι κατά 15% έναντι των αντίστοιχων του 2016, λόγω της μείωσης των Τραπεζικών Δανείων του ΣΕΟ.
• Οι Αποσβέσεις Παγίων ανέρχονται σε
€105.891,03
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Ακολουθεί ο Προϋπολογισμός της ΚΔ του ΣΕΟ, για τη
Χρήση του 2018, 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 Σχεδίου.
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 και των
αυτοχρηματοδοτούμενων δράσεων/εκδηλώσεων
της Ανάπτυξης.
Τα μεγέθη του Προϋπολογισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον τα προϋπολογισμένα Έσοδα
ανέλθουν στα ποσά που αναφέρονται.

Προϋπολογισμός 2018
2018

2017

Ακίνητη Περιουσία (Ενοίκια)

350.000

327.000

Συνδρομές

160.000

150.000

Μαγαζάκι

70.000

72.000

ΕΣΟΔΑ

Κονάκια

15.000

15.000

Αρωγή/Εκδηλώσεις

20.000

50.000

Δωρεές - Χορηγίες - Επιχορηγήσεις

25.000

21.000

Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ

15.000

15.000

655.000

650.000

ΕΞΟΔΑ
A.ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
132.310

128.610

Μισθοδοσία Υπαλλήλων

Μισθοδοσία και αμοιβές τρίτων

62.000

61.000

Αμοιβές Τρίτων

30.000

28.000

ΙΚΑ

34.000

33.000

6.200

6.500

110

110

30.050

26.000

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
Φόροι τρίτων
Λειτουργικά έξοδα
ΔΕΗ

5.900

6.600

Σταθερή - Κινητή τηλεφωνία

5.500

4.300
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

398.390

479.996

34.860

30.000

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ
ΕΥΔΑΠ

300

150

Οδηγικό Πρόγραμμα-Ανάπτυξη

ΕΛΤΑ Courier Μεταφορικά

1.400

1.200

Κλάδος Αστεριών

5.000

3.350

Φωτοτυπικά συντήρηση αναλώσιμα

2.500

2.400

Κλάδος Πουλιών

5.780

4.650

Έξοδα καθαριότητας

3.200

1.600

Κλάδος Οδηγών

3.250

3.200

Γραφική ύλη - Είδη Γραφείου

1.000

1.500

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

5.920

3.450

Αναλώσιμα

500

800

Ανάπτυξη – Γενικής Εφόρου

Ασφάλεια κτιρίου

700

700

Εκπαίδευση

Συντήρηση Κτιρίου

800

1000

7.500

5.200

750

550

Φόροι

192.000

Φόρος Εισοδήματος & προκαταβολή φόρου

Κοινόχρηστα
Μηχανογράφηση

Φόρος Κεφαλαίου (ΕΝΦΙΑ)
Φόροι διάφοροι προηγούμενων ετών
Τράπεζες Δάνεια

Επιτροπή Κατασκηνώσεων

750

---

3.600

3.600

360

---

Περιοδείες Εφόρων Περιφέρειας

7.200

10.300

Διάφορα (Πρόγραμμα Προσφυγικών Ροών Συνεδρια-απρόβλεπτα)

3.000

1.450

281.531

Διεθνείς Σχέσεις

6.900

9.500

125.000

202.531

Συνδρομή στο Παγκόσμιο Γραφείο

2.100

285

67.000

79.000

0

0

34.325

33.000

Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Περιοχή

2.100

2.548

Συμμετοχή σε Συναντήσεις - Συνέδρια -Σεμινάρια

2.700

6.667

Δημόσιες Σχέσεις - Εκδόσεις

8.000

3.000

Δάνεια

19.625

18.304

Έντυπα προβολής, Εκδόσεις, banners, Ιστοσελίδα

Τόκοι Δανείων

13.500

13.495

Έξοδα Κίνησης

8.000

3.000

11.950

8.300

Τραπεζικά έξοδα

1.200

1.201

3.000

1.300

Υποχρεώσεις από Συνδρομές Μελών

9.705

10.855

Κλάδος Αστεριών

900

750

450

400

900

600

Διοικητικό Συμβούλιο

Κατασκευή ταυτοτήτων

1.500

2.650

Κλάδος Πουλιών

Ασφάλεια μελών

8.205

8.205

Κλάδος Οδηγών
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Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

500

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΛΟΙΠΑ

256.610

170.004

600

ΕΣΟΔΑ

655.000

650.000

ΕΞΟΔΑ

655.000

650.000

Εκπαιδεύσεων

2.000

2.400

Αναπτύξεως

4.200

2.250

18.300

18.000

4.500

4.000

Έξοδα Κίνησης

4800

12.000

Έργα/ Συντήρηση

9000

2.000

11.000

12.000

Οδηγικά Κέντρα (Κονάκια κ.α.)
ΔΕΚΟ Τηλεφωνία

Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά
Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας

7.500

6.000

Λοιπές Νομικές Υποθέσεις

2.000

4.000

Συμβολαιογραφικά

1.500

2.000

Γενική Συνέλευση

1.400

1.000

1.400

1.000

Άλλες Υποχρεώσεις ΣΕΟ

Δαπάνες οργάνωσης Γενικής Συνέλευσης

164.200

88.204

Μαγαζάκι - Προμηθευτές

61.000

53.000

Μαγαζάκι - Προμηθευτές παρελθόντων ετών

8.200

24.000

25.000

11.204

6.000

---

Δημοτικά Τέλη

22.000

---

Παρακρατήσεις τοπικών (επιδοτήσεις μέσω προγράμματος επιστροφής

12.000

---

Μείωση Κεφαλαίου δανειακών υποχρεώσεων

30.000

---

Διάφορα - Απρόβλεπτα
Γενική Γραμματεία
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ΕΚΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ “ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ”
Ελέγξαμε, τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις καθώς, και το σχετικό Προσάρτημα του Σ.Ε.Ο. της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017. 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 έλεγχός 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα κάτωθι θέματα:
1. Όπως το 2016 έτσι και το 2017 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 250.319,38 ευρώ
2. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του σωματείου διατηρούνται στα ίδια περίπου επίπεδα με την περσινή
χρήση. Πληροφοριακά, η αξία τους ανέρχεται στο
ποσό των 5.214.362,17 ευρώ.
3. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι, τα χρηματικά
διαθέσιμα έχουν αυξηθεί  σε σχέση με το 2016.
Ειδικότερα, η αξία τους το 2016 ήταν 258.327,48
ενώ φέτος ανέρχονται στο ποσό των 355.906,65
ευρώ.
4. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η αξία των τελικών αποθεμάτων αυξήθηκε σε σχέση με τις αντίστοιχες αξίες
των περσινών. Ειδικότερα, η αξία τους το 2016
ήταν 71.318,24 ευρώ ενώ φέτος ανέρχονται στο
ποσό των 74.579,38 ευρώ ,δηλαδή αυξήθηκαν
κατά 3.261,14 ευρώ. Παρόλα αυτά διατηρείται
παλιό stock , 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 μειώθηκαν οι απαιτήσεις από τους πελάτες για  το 2016 ανερχόντουσαν εις το ποσό των
40.280,15 ευρώ ενώ φέτος η αξία τους είναι
33.269,24 ευρώ. Γενικότερα οι απαιτήσεις αυξή-

θηκαν από την χρήση του 2016 στο 2017 κατά
το ποσό των 58.907,02 ευρώ
6. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται εις
το ποσό των 487.212,20 ευρώ, δηλαδή μείωση σε
σχέση με το 2016 ποσού 57.921,61 ευρώ που
ήταν 545.133,81 ευρώ.
7. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται
εις το ποσό των 206.380,78   ευρώ έναντι των
249.008,64ευρώ της χρήσεως 2016, 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..
Πληροφοριακά, το ύψος του κύριου φόρου είναι
93.208,05 ευρώ, το ποσό της δήλωσης είναι
78.444,53 ευρώ, η προκαταβολή 93.208,05 ευρώ
και τέλος 12.922,21 ευρώ τα χαρτόσημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΤΑΚΤΙΚΌΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ

• Κ. Βανικιώτης Νικόλαος

ΤΑΚΤΙΚΉ ΕΛΈΓΚΤΡΙΑ

• Κα. Νάνη Καλλιρρόη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ
• Κ. Βελέντζας Αθανάσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌΣ ΕΛΕΓΚΤΉΣ
• Κ. Τζιρίτας Χαράλαμπος
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ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 090061862
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Aσώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις και
λοιπός μηχανολογικός εξ/σμός
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων
(ΓΙ+ΓΙΙ)

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2017 ευρώ
Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.
Αξία

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.
Αξία

Α.

725,33

725,32

0,01

305,00

304,99

0,01

4.480.865,47
3.826.444,36

0,00
3.101.780,63

4.480.865,47
724.663,73

4.480.865,47
3.826.444,36

0,00
2.997.107,14

4.480.865,47
829.337,22

6.192,31
116.685,74
8.430.187,88
8.430.187,88

4.510,80
109.534,29
3.215.825,72
3.215.825,72

1.681,51
7.151,45
5.214.362,16
5.214.362,17

6.192,31
114.400,51
8.427.902,65
8.427.902,65

4.510,80
108.737,08
3.110.355,02
3.110.355,02

1.681,51
5.663,43
5.317.547,63
5.317.547,64

Σύνολο πάγιου ενεργητικού
(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες
στην επόμενη χρήση
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών
και πιστώσεων

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Γ+Δ)

3.504,40
3.504,40

3.504,40
3.504,40

5.217.866,57

5.321.052,04

74.579,38

71.318,24

33.269,24

40.280,15

0,00
134.647,47

7.612,08
61.566,07

448,61
168.365,32

0,00
109.458,30

138.238,86
217.667,79
355.906,65

118.679,30
139.648,18
258.327,48

598.851,35

439.104,02

5.816.717,92

5.760.156,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2017

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων
με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων
(ΓΙ+ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ)

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2016
727.035,74
427.576,75
299.458,99
371.172,69
670.631,68
395.948,64
274.683,04

Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσεως
2016 Ευρώ

266.332,29

266.332,29

7.893.075,05

7.893.075,05

157.111,33
-3.193.393,73
-3.036.282,40

142.286,50
-3.335.680,23
-3.193.393,73

5.123.124,94

4.966.013,61

332.606,20
154.606,00
487.212,20

338.093,28
207.040,53
545.133,81

29.767,94
112,97
2.238,75
108.143,23
6.293,59

38.790,91
125,58
1.916,64
149.427,89
5.935,01

19.054,90
40.769,40
206.380,78

31.868,59
20.944,02
249.008,64

693.592,98

794.142,45

5.816.717,92

5.760.156,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο εταιρικό
1. Καταβλημένο
IΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων

Γ.

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2017 Ευρώ

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2016 ευρώ

690.558,84
477.175,80
213.383,04
375.334,55
588.717,59
395.639,80
193.077,79

Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2017
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως
(+/-)
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών/Ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσεως
2016

250.319,38

263.180,29

-3.193.393,73
-2.943.074,35

-3.335.680,23
-3.072.499,94
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Γ+Δ)

5.816.717,92

5.760.156,06

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2017

ΜΕΙΟΝ:

Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμεων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα
(Κέρδη/Ζημιές)

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2016
727.035,74
427.576,75
299.458,99
371.172,69
670.631,68
395.948,64
274.683,04

690.558,84
477.175,80
213.383,04
375.334,55
588.717,59
395.639,80
193.077,79

8,99
15.170,99

11,37
15.162,00
259.521,04

17.848,22

0,00
0,00
0,00
0,00
9,18
9.192,48

9.201,66

5.760.156,06

Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2017
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) χρήσεως
(+/-)
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών/Ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος

Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσεως
2016

250.319,38

263.180,29

-3.193.393,73
-2.943.074,35

-3.335.680,23
-3.072.499,94

93.208,05
-3.036.282,40

120.893,79
-3.193.393,73

17.836,85
175.240,94

5.669,79
114.804,51
1.160,00
121.634,30
-9.201,66
250.319,38

354,55
33.340,40

33.694,95

105.891,03
105.891,03

5.816.717,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ)

87.939,35
263.180,29

118.763,15
0,00

118.763,15

250.319,38

0,00
263.180,29

ΑΘΗΝΑ , 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

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

ΕΛΕΝΗ ΛΕΒΙΔΗ
ΑΗ 540261 - 06/04/2009

ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΛΑΡΙΣΣΗ
Τ 524938 - 21/02/2000

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ
Α.Δ.Τ.ΚΑ 359030/2010-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0009565 Α ΤΑΞΗΣ
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ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 090061862

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 )

20
20

20
20
60
60
60
20
61
61
62
62
60
63
60
60
63
61
61
64
62
64.00
62
64.01
63
64.01
64.02
63
64.02
64.03
64
64.05
64.00
64.06
64.01
64.07
64.01
64.07
64.02
64.08
64.02
64.09
64.03
64.98
64.05
69.98
64.06
69.98
64.07
69.98
64.07
65
64.08
66
64.09
64.98
66
69.98
69.98
69.98
65
78.10
66
80.00
66

78.10
80.00

ΧΡΕΩΣΗ
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως
- Εμπορεύματα
2. Αγορές Χρήσεως
- Εμπορεύματα
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών
ΧΡΕΩΣΗ
1. ΜΕΙΟΝ:
Αποθέματα
ενάρξεως
χρήσεως
3.
Αποθέματα
τέλους
χρήσεως
- Εμπορεύματα
Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων
2. Αγορές Χρήσεως
Εμπορεύματα
4. -Οργανικά
έξοδα
Σύνολο
αρχικών
αποθεμάτων
και αγορών
- Αμοιβές
και έξοδα
προσωπικού
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού LSAG
ΑμοιβέςΑποθέματα
και έξοδα προσωπικού
vodafone
3. -ΜΕΙΟΝ:
τέλους χρήσεως
Εμπορεύματα
- Αμοιβές
και έξοδα τρίτων
Αγορές
καικαι
διαφορά
αποθεμάτων
- Αμοιβές
έξοδα (+/-)
τρίτων
LSAG
- Παροχές τρίτων
Παροχές τρίτων
4. -Οργανικά
έξοδα LSAG
Αμοιβές
και έξοδα
προσωπικού
- Φόροι
– Τέλη
(πλην
των μη ενσωματω- μένων
Αμοιβές
καιλειτουργικό
έξοδα προσωπικού
LSAG
στο
κόστος φόρων)
Αμοιβές
και έξοδα
προσωπικού
vodafone
- Φόροι
– Τέλη
(πλην
των μη ενσωματω- μένων
Αμοιβές
και
έξοδα
τρίτων
στο λειτουργικό κόστος φόρων) LSAG
έξοδα τρίτων LSAG
- Αμοιβές
Διάφορακαι
έξοδα
Παροχές
τρίτων
- Έξοδα
μεταφορών
Παροχές
τρίτων LSAG
- Έξοδα
ταξιδίων
Φόροι –ταξιδίων
Τέλη (πλην
των μη ενσωματω- Έξοδα
LSAG
λειτουργικό
κόστος φόρων)
- μένων
Έξοδαστο
προβολής
και διαφημίσεως
Φόροι –προβολής
Τέλη (πλην
μη ενσωματω- Έξοδα
καιτων
διαφημίσεως
LSAG
λειτουργικό κόστος φόρων) LSAG
- μένων
Έξοδαστο
εκθέσεων-επιδείξεων
Διάφορα έξοδα
- Συνδρομές-Εισφορές
- Έξοδα
μεταφορών
Δωρεές-Επιχορηγήσεις
Έξοδα ταξιδίων
- Έντυπα
και γραφική ύλη
Έξοδα ταξιδίων
LSAG
- Έντυπα
και γραφική
ύλη LSAG
Έξοδαάμεσης
προβολής
και διαφημίσεως
- Υλικά
αναλώσεως
προβολής και διαφημίσεως
LSAG
- Έξοδα δημοσιεύσεων
LSAG
εκθέσεων-επιδείξεων
- Έξοδα
Διάφορα
Συνδρομές-Εισφορές
- Έξοδα
Λαχειοφόρου
Δωρεές-Επιχορηγήσεις
- Έξοδα
Οδηγικού Προγράμματος Τ.Τ.-Ο.Σ.
ΈντυπαΟδηγικού
και γραφική
ύλη
- Έξοδα
Προγράμματος
Έντυπα
και γραφική ύλη LSAG
Κ.Δ.(Εκπ/σεις,Κατ/σεις,Συναντήσεις,Αρωγή
κ.α.)
- Τόκοι
και συναφή
έξοδα
Υλικά άμεσης
αναλώσεως
- Αποσβέσεις
πάγιων στοιχείων
Έξοδα δημοσιεύσεων
LSAG ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
- Διάφορα
- Αποσβέσεις
πάγιων στοιχείων ενσωμαΈξοδα Λαχειοφόρου
τωμένες
στο λειτουργικό
κόστος LSAG
- Έξοδα
Οδηγικού
Προγράμματος
Τ.Τ.-Ο.Σ.
Συνολικό
κόστος Προγράμματος
- Έξοδα Οδηγικού
Κ.Δ.(Εκπ/σεις,Κατ/σεις,Συναντήσεις,Αρωγή κ.α.)
ΜΕΙΟΝ:
- Τόκοι και
συναφή έξοδα
Ιδιόχρηση
ή καταστροφή
αποθεμάτων
- Αποσβέσεις
Συνολικό
κόστοςπάγιων
εσόδωνστοιχείων ενσωματωμένες
στο
λειτουργικό
κόστος
Κέρδη Εκμεταλλεύσεως
- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος LSAG
Συνολικό κόστος
ΜΕΙΟΝ:
Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων
Συνολικό κόστος εσόδων
Κέρδη Εκμεταλλεύσεως

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2017

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2016

ΠΙΣΤΩΣΗ
1. Πωλήσεις
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
71.318,24
71.318,24
83.931,41
83.931,41
ΑΦΜ: 090061862 70 - Εμπορευμάτων
72
- Λοιπών
αποθεμάτων 2017
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
73ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
- Υπηρεσιών
(έσοδα
38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31
2017
) από παροχή
45.933,82
45.933,82
44.231,92
44.231,92
υπηρεσιών)
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως
2017
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως
2016
117.252,06
128.163,33
ΠΙΣΤΩΣΗ
2.
Λοιπά οργανικά έσοδα
74 1. -Πωλήσεις
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα
71.318,24
71.318,24
83.931,41
83.931,41
70
- Εμπορευμάτων
74.579,38
74.579,38
71.318,24
71.318,24
πωλήσεων (Επιδοτήσεις)
72
Λοιπών αποθεμάτων
42.672,68
56.845,09
74
- Επιχορηγήσεις
και διάφορα έσοδα
73
- Υπηρεσιών
πωλήσεων(έσοδα
(LSAGαπό
) παροχή
45.933,82
45.933,82
44.231,92
44.231,92
74
- υπηρεσιών)
Δωρεές/ Ενισχύσεις
117.252,06
128.163,33
95.559,77
84.405,85
74
- Συνδρομές
οργανικά
έσοδα
0,00
17.106,28
74 2. -Λοιπά
Έσοδα
Οδηγ Προγράμματος
ΤΤ & ΟΣ
Επιχορηγήσεις
9.605,67
0,00
74
- Έσοδα
Διάφορακαι διάφορα έσοδα
74.579,38
74.579,38
71.318,24
71.318,24
πωλήσεων (Επιδοτήσεις)
31.101,52
28.963,85
42.672,68
56.845,09
Επιχορηγήσεις
και διάφορα έσοδα
0,00
64.216,20
74
- Έσοδα
Οδηγ Προγράμματος
Κ.Δ.
πωλήσεων
(LSAG ) (Κ.Δ & Τ.Τ.)
35.480,60
53.948,74
74
- Έσοδα
Λαχειοφόρου
74
Δωρεές/παρεπόμενων
Ενισχύσεις ασχολιών
0,00
1.413,47
75
- Έσοδα
95.559,77
84.405,85
74
Συνδρομές
75
- Έσοδα
παρεπόμενων ασχολιών από vodafone
0,00
17.106,28
74
Οδηγ Προγράμματος ΤΤ & ΟΣ
100.740,85
102.617,11
76
- Έσοδα κεφαλαίων
9.605,67
0,00
74
- Έσοδα Διάφορα
31.101,52
28.963,85
0,00
11.175,72
0,00
64.216,20
74
- Έσοδα Οδηγ Προγράμματος Κ.Δ.
35.480,60
53.948,74
74
- Έσοδα Λαχειοφόρου (Κ.Δ & Τ.Τ.)
638,99
321,99
1.413,47
75
- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
0,00
300,00
75
- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών από vodafone
0,00
10.123,17
100.740,85
102.617,11
76
- Έσοδα κεφαλαίων
1.349,38
972,93
0,00
853,00
0,00
11.175,72
722,88
754,10
2.169,83
2.256,86
638,99
321,99
1.160,70
3.216,22
0,00
300,00
5.383,79
2.379,34
10.123,17
0,00
865,75
1.349,38
972,93
1.088,78
1.855,68
853,00
0,00
12.068,01
722,88
754,10
5.054,85
6.923,42
2.169,83
2.256,86
11.138,18
1.160,70
3.216,22
166.255,82
119.140,39
5.383,79
2.379,34
208.435,42
172.292,74
0,00
865,75
15.170,99
17.848,22
1.088,78
1.855,68
0,00
12.068,01
105.891,03
106.723,71
5.054,85
6.923,42
11.138,18
0,00
796.949,05
12.039,44
834.782,19
166.255,82
119.140,39
839.621,73
891.627,28
208.435,42
172.292,74
15.170,99
17.848,22
925,35
925,35
963,46
963,46
838.696,38
890.663,82
105.891,03
106.723,71
259.521,04
175.240,94
1.098.217,42
1.065.904,76
0,00
796.949,05
12.039,44
834.782,19
839.621,73
891.627,28
925,35

925,35
838.696,38
259.521,04
1.098.217,42

963,46

963,46
890.663,82
175.240,94
1.065.904,76

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2017
71.829,87
0,01

73.268,14
0,00

0,00
71.829,88
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2017
71.829,87
30.646,44
0,01
7.071,21
0,00
28.989,98
166.050,69
155.671,09
714,55
30.646,44
200.025,90
7.071,21
66.036,00
28.989,98
361.172,69
166.050,69
10.000,00
155.671,09
8,99
714,55
200.025,90
66.036,00
361.172,69
10.000,00
8,99

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2016

71.829,88

1.026.387,54

1.026.387,54

0,00
73.268,14
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2016
73.268,14
12.766,00
0,00
122.000,00
0,00
27.571,43
146.211,01
112.341,63
667,90
12.766,00
195.732,73
122.000,00
0,00
27.571,43
375.334,55
146.211,01
0,00
112.341,63
11,37
667,90
195.732,73
0,00
375.334,55
0,00
11,37

73.268,14

992.636,62

992.636,62

1.098.217,42

1.065.904,76

1.098.217,42

1.065.904,76

ΑΘΗΝΑ , 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Η ΤΑΜΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ " ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΑΘΗΝΑ , 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
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ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΛΑΡΙΣΣΗ
Τ 524938 - 21/02/2000
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ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 2103235794, 2103236548,
Fax:  2103235526
e-mail: seo@seo.gr , Web: www.seo.gr

Δωρεές:
Alpha Bank:  1200 0200 200 8161
( IBAN: GR 59 0140 1200 1200 0200 200 8161)

Ο

Οδηγισμός είναι μια παγκόσμια, εθελοντική, αυτόνομη, ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους.  Σκοπός του Οδηγισμού είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση
της προσωπικότητας των παιδιών και των νέων, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους ενεργούς πολίτες.

Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1932, έχει ενεργή παρουσία σε 100 πόλεις στην Ελλάδα, είναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Οδηγών, που δραστηριοποιείται σε 150 χώρες στον κλόσμο.  
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής ως
μία δυναμική και πρωτοποριακή κίνηση ανάπτυξης και πολιτισμού στον τόπο μας.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΣΎΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΎ:
• Βάλια Μποβιάτση

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ:
• Φίφη Ταπίνη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΕΝΤΎΠΟΥ:
• Genco Power A.E.
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