
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ

2018



ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Στρατηγικός Σχεδιασμός
Γενική Γραμματεία
Τμήμα Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων
Τμήμα Συνεργασίας
Μουσείο Ελληνικού Οδηγισμού 
«Ειρήνη Καλλιγά»
Υποστηρικτές, Χορηγοί, Δωρητές
Διοικητική Διάρθρωση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τμήμα Οικονομικών / Έκθεση Ταμία 
Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής
Επιτροπή Οδ. Πρατηρίου «Μαγαζάκι»
Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας
Ισολογισμός 2018
Αποτελέσματα Χρήσης 2018
Κεντρική Διοίκηση
Προϋπολογισμός 2019
Έκθεση Ελεγκτών Λογιστών
Οικονομικές Καταστάσεις 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πίνακας Περιεχομένων
Πρόεδρος
Γενική Έφορος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κλάδος Αστεριών
Κλάδος Πουλιών
Κλάδος Οδηγών
Κλάδος Μεγάλων Οδηγών
Οδηγισμός και αναπηρία
Περιφερειακή Ανάπτυξη
       Περιφέρεια Ανατ. Μακ/νίας & Θράκης, 
       Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
       Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
       Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
       Περιφέρεια Βορείου Τομέα Αττικής, 
       Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
       Περιφέρεια Πειραιά, 
       Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, 
       Περιφέρεια Νησιών Αττικής, 
       Περιφέρεια Πελοποννήσου 
       Περιφέρεια Ηπείρου, 
       Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
       Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
       Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 
       Περιφέρεια Νοτίου Τομέα Αττικής και 
       Περιφέρεια Δυτικού Τομέα Αττικής 
       Περιφέρεια Κεντρικού Τομέα Αττικής, 
       Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
       Περιφέρεια Κρήτης, 
       Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής 
Αριθμητικά Στοιχεία
Τμήμα Εκπαιδεύσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Προγράμματα
       Πτυχίο Πολιτικής Προστασίας
       Μια Βαλίτσα Κόσμος
Ανάπτυξη Ενηλίκων Μελών / Εθελοντών

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

02
03
05

08
09
11
15
17
19
20
21

23

24

25

26

27

28

29

31
32
34

36
37
38

39
40
48
50
51
53

54
56

60
61 
64
65
66
67
68
69
70
73
74

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

002



• τον Τομέα Ανάπτυξης, με την ευθύνη της 
Γενικής μας Εφόρου και την υποστήριξη των 
Κλάδων, του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, της 
Επιτροπής Κατασκηνώσεων, των Εφόρων 
Περιφέρειας με τους βοηθούς τους, να 
προσφέρουν προγράμματα, δραστηριότητες 
και εργαλεία δουλειάς που έφεραν πνοή, 
έμπνευση και συμπαράσταση στα Τοπικά μας 
Τμήματα και σταθερότητα στους αριθμούς 
Μελών μας. 

• τον Τομέα Επικοινωνίας & Εκπροσώπησης, 
με την ευθύνη της Προέδρου και τη συνεργασία 
της Γενικής Γραμματέως, της Εφόρου Διεθνών 
Σχέσεων με τα μέλη του Τμήματός της, της 
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, του 
Τμήματος Συνεργασίας, της Επιτροπής 
Μουσείου του Ελληνικού Οδηγισμού, να 
προχωρούν σε μελέτες αλλά και να υλοποιούν 
έργο με νέες ιδέες, καλύπτοντας μέρος του 
στόχου για αποτελεσματική και αποδοτική 
λειτουργία της Κεντρικής Διοίκησης, της 
Περιφέρειας και των Τοπικών Τμημάτων. 

Η κίνησή μας, που έχει ζωή 87 ετών, είναι 
γνωστή βέβαια και αποτελεί μια ζωηρή, ιδιαί-
τερα αγαπητή ανάμνηση για πολλά μέλη της 

Αγαπητοί φίλοι,

Ήρθε η ώρα της Τακτικής Γενικής μας Συνέλευ-
σης με θέματα τον απολογισμό του 2018 και 
την εκλογή, όπως ορίζει το καταστατικό μας, 
3 νέων Μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και 
5 για την Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων. 
Φέτος αποχωρούν από το Δ.Σ. η Λίλα Μιχαηλί-
δου, η Ελένη Φαγογένη και η Κική Μάκου, τρείς 
προσωπικότητες, που στήριξαν δημιουργικά 
το Δ.Σ. και το Στρατηγικό Σχέδιο του Σώματος 
με τις διαφορετικές τους κλίσεις και ταλέντα, 
τις ευχαριστούμε θερμά. 

Σήμερα, θα παρακολουθήσετε το έργο που με 
την ηγεσία και τις ενέργειες του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τους 3 τομείς του, υλοποιήθηκε 
την χρονιά που πέρασε.

Είδαμε:
• τον Τομέα Οικονομικών & Διαχείρισης, 
με την ευθύνη της Ταμία και την υποστήριξη 
των Τμημάτων Διοικήσεως Ακίνητης 
Περιουσίας, Επιτροπής Οδηγικού Πρατηρίου 
και Επιτροπής Οικονομικής Αρωγής να 
εμφανίζει μια υγιή εικόνα, να φροντίζει για την 
αξιοποίηση των ακινήτων του, να εργάζεται 
για την εξεύρεση προγραμμάτων που φέρουν 
οικονομικούς πόρους.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΕΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Λένα Λεβίδη

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Λίλα Μιχαηλίδου 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
Μαρία Καρακεσίσογλου 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη Γεωργοπούλου 

ΤΑΜΙΑΣ
Τζοβάννα Λαρίσση

ΕΦΟΡΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Γκάρυ Δέδε

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΣ
Μαρία Γιούτσου

ΜΕΛΗ ∆.Σ.
Μαρία Αλεξοπούλου
Μαρίνα Αλεξοπούλου
Κική Κατούφα 
Κική Μάκου
Ελένη Φαγογένη
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δότησης και οικονομικής ανεξαρτησίας, την 
αύξηση μελών, την αποτελεσματική και 
αποδοτική λειτουργία της Κεντρικής Διοίκη-
σης, της Περιφέρειας και των Τοπικών Τμη-
μάτων, την αύξηση αναγνωρισιμότητας της 
οργάνωσης, τον εκσυγχρονισμό όπου αυτό 
κρίθηκε ως απαιτούμενο.

Πιστεύει ότι ο νέος Στρατηγικός Σχεδιασμός 
χρειάζεται να αναπτυχθεί με τις βασικές 
προτεραιότητες ώστε να ολοκληρωθούν, 
εμπεδωθούν και να αναπτυχθούν και με άλλα 
προσδοκόμενα που διαφαίνονται σήμερα ως 
αναγκαία για την περαιτέρω εξέλιξη του Ελλη-
νικού Οδηγισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα 
Στρατηγικά σχέδια της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
και της Ευρωπαϊκής μας Περιοχής. Η συνέχεια 
θα υποστηριχθεί από το γεγονός ότι έχει πλέον 
υιοθετηθεί από τα μέλη μας η ανάγκη Στρα-
τηγικού Σχεδιασμού, έχει εξελιχθεί η γνώση 
της διαδικασίας και ότι τα οικονομικά του ΣΕΟ 
μπορούν να παράσχουν την αναγκαία στήριξη.

Προχωρώντας μπροστά, χρειάζεται να 
θυμόμαστε πάντα ότι ο ρόλος του Οδηγισμού 
είναι να παιδαγωγεί τα μέλη του με στόχους, 
την ποιοτική ανάπτυξη της προσωπικότητάς, 
την αυξημένη κοινωνική συμμετοχή, την θετική 
στάση έναντι της φύσης και να συντελεί στη 
δημιουργία πολιτών που λειτουργούν ως 
καταλύτες για μια γενικότερη άνοδο.

Λένα Λεβίδη
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ελληνικής κοινωνίας. Φέτος εντείναμε την 
προσπάθειά για συνεργασίες και συνέργειες 
με Σωματεία και Συλλόγους που δραστηριο-
ποιούνται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και 
με τις Περιφέρειες και τους Δήμους του τόπου 
μας, με στόχο την υποστήριξη των δραστηρι-
οτήτων μας. Γύρω μας αναπτύσσονται ραγδαία 
όλο και περισσότεροι οργανισμοί μικροί η 
μεγαλύτεροι, με ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες 
που η συνεργασία μαζί τους, όχι μόνο προ-
σφέρει αμοιβαίο εμπλουτισμό σε γνώσεις και 
ιδέες, αλλά ενδυναμώνει την συνεισφορά και 
ευρύτερα τον εθελοντισμό.

Στον Απολογισμό που έχετε στα χέρια σας θα 
διαβάσετε με λεπτομέρεια όλα τα επιτεύγματα 
και τις δράσεις μας στο Πανελλήνιο. Ευχαριστίες 
ανήκουν σε όλους μας τους ενήλικες εθελοντές, 
στους εμμίσθους των Γραφείων μας και σε όσους 
φίλους του Οδηγισμού και άλλους υποστηρικτές 
μας υποστηρίζουν με έργο και δωρεές.

Το 2018 είναι η χρονιά που ολοκλήρωσε τον 
τριετή Στρατηγικό Σχεδιασμό του Σώματος, 
που μας οδήγησε αυτά τα χρόνια σε ουσιαστικά 
αποτελέσματα, σε εποχές που μετρηθήκαμε με 
τις γύρω μας πραγματικότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι το Στρα-
τηγικό Σχέδιο 2015-2018 έχει βάλει τα θεμέλια 
για την επίτευξη οικονομικής αυτοχρηματο-

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ     •    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΟ



και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Επιδίωξη του 
προγράμματος είναι να συμβάλει στην αλλαγή 
κουλτούρας και την καταπολέμηση των στερεο-
τύπων, δίνοντας έμφαση στη μοναδικότητα κάθε 
ατόμου και στο σεβασμό των δικαιωμάτων του.

Ένα χρόνο πριν, σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και 
συνεχώς βελτιώνεται, ώστε να ικανοποιεί τις 
ανάγκες των Κατασκηνωτών μας, η δυναμική 
εφαρμογή MyCamp, από την επιτροπή Κατα-
σκηνώσεων. Ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό μέσο 
αποτύπωσης και αρχειοθέτησης της Οδηγικής 
Κατασκήνωσης. Ένα εργαλείο που αντλεί γρήγο-
ρα και ορθά στοιχεία για τις Κατασκηνώσεις μας 
και μεταβιβάζει άμεσα την πληροφορία στους 
Κλάδους αλλά και στην Κεντρική Διοίκηση.

Οι Ομάδες Οδηγών με Αναπηρία επαναπροσδι-
ορίζονται ως προς τη δομή λειτουργίας τους, η 
αυτοδιοίκηση παίρνει άλλη μορφή σύμφωνα πά-
ντα με τις ανάγκες των ομάδων και δημιουργεί-
ται ένα σταθερό σύστημα προόδου. Στόχος της 
τριετίας 2017-2020, που εξακολουθεί να δουλεύ-
εται με σταθερούς ρυθμούς και υψηλό αίσθημα 
ευθύνης των Στελεχών τους, η δημιουργία όσο 
το δυνατόν ποιοτικότερων παιδαγωγικών προ-
γραμμάτων και η προσφορά νέων εμπειριών στα 
παιδιά και νέους μας με αναπηρία. 

Το 2018 αποτέλεσε ιδιαίτερη χρονιά για το Τμή-
μα Εκπαιδεύσεων και το ΣΕΟ. Το εκπαιδευτικό 
μας σχήμα, που στηρίζεται στις αρχές της εκ-
παίδευσης ενηλίκων, έλαβε πιστοποίηση από τη 
WAGGGS, ως σύμφωνο και εναρμονισμένο με τις 
αρχές εκπαίδευσης της παγκόσμιας οργάνωσης.

Η Περιφερειακή Διοίκηση προχωρά και ενδυ-
ναμώνεται συνεχώς, στηρίζοντας σταθερά τα 
Τοπικά Τμήματα σε όλο το εύρος των δραστη-
ριοτήτων τους. Οι Περιφερειακές Συναντήσεις 
αποδεικνύονται σημαντικές διότι αφενός 
ενεργοποιούνται περισσότεροι άνθρωποι στο 
έργο και αφετέρου ισχυροποιείται η συνεργα-

Το 2018 ήταν μια δυναμική Οδηγική χρονιά, 
γεμάτη δράσεις, νέες ευκαιρίες, νέες εμπειρίες, 
προκλήσεις και προσκλήσεις, για τα παιδιά, 
τους εφήβους και ενηλίκους μας.

Η μεγάλη συντροφιά του Κλάδου Αστεριών 
συνέχισε το 2018 το έργο της, με πολύ ενθου-
σιασμό. Με σταθερό και σίγουρο βηματισμό 
εξακολούθησε να πορεύεται με ένα σχέδιο 
δράσης καταρτισμένο από ιδέες και προτάσεις 
Στελεχών, Εκπαιδευτών και Κατασκηνωτών, με 
πρωτοποριακά προγράμματα, σύγχρονα και 
σύμφωνα με τις ανάγκες των Αστεριών, όπως 
αυτές διαμορφώνονται από τα ερεθίσματα που 
έχουν στο ευρύτερο περιβάλλον τους.

Ο νέος Κλάδος Πουλιών ανέλαβε τον Ιανουάριο 
του 2018 και ξεκίνησε δυναμικά, με το βιωματικό 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα την διατροφή 
και σύνθημα: «Τα Πουλιά κάτι… μαγειρεύουν». 
Στόχος ήταν η αλλαγή στάσης και συμπεριφο-
ράς Πουλιών και Στελεχών απέναντι στο φαγητό 
και η εμπλοκή τους με την τοπική κοινωνία και 
τα συνομήλικα παιδιά του τόπου τους, με αφορ-
μή ένα θέμα που μας αφορά όλους.

Με σύνθημα «Όριό μας το Άπειρο» και πρώτο 
σταθμό του το Ε*Ν*Α* κάθε Ενωμοτία του Κλά-
δου Οδηγών ξεχωριστά, πραγματοποίησε μία 
μοναδική διαδρομή προσπαθώντας να λύσει το 
μυστήριο του ΈΝΑ. Η διαδρομή αποτελούμενη 
από τρείς εξωστρεφείς δράσεις, μία για κάθε 
άξονα του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμ-
ματος, έδωσε το μήνυμα πως μια μικρή ομά-
δα παιδιών, η Ενωμοτία, με την κατάλληλη 
υποστήριξη μπορεί να πάρει το τιμόνι στα 
χέρια της και να μας εκπλήξει με αυτά που θα 
καταφέρει μόνη της!

Ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών το 2018, συνέχισε 
το εκπαιδευτικό και κοινωνικό του πρόγραμ-
μα για παιδιά και νέους «Παράλληλες Συνδέ-
σεις – Οι νέοι μιλούν για τη διαφορετικότητα 

ΓΕΝΙΚΗ
ΕΦΟΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΟΣ ΣΕΟ
Μαρία Καρακεσίσογλου
 
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
Έλενα Ζουμπουλίδου
Τόνια Ζώτου
Ζελιάνα Κρυωνά
Κατερίνα Λοϊζά

ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ / 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
Έλενα Ζουμπουλίδου

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
Ντίνα Καρυδάκη
Ελένη Μπεβεράτου
Σταυρούλα Μπαλόκα
Θεώνη Μανωλάκου
Στέλιος Πρώιμος
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καθαρισμό-εξωραϊσμό χώρων. Η δράση μπορεί 
να τελείωσε, το ραντεβού όλων των μελών μας 
όμως είναι καθημερινό με τη «Ζωή στη Φύση» 
μια και για μας είναι τρόπος ζωής.

Με σύνθημα «Παίζουμε Όλοι με Όλους», οι 
ομάδες μας από την Περιφέρεια Ανατολικής 
Αττικής, με δημιουργικά και ευφάνταστα παι-
χνίδια, αλληλοεπιδράσαμε και τη χρονιά αυτή, 
με τους ενοίκους της Μονάδας Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων «Άκτιος Οδηγός», μια πρωτοβουλία 
που τείνει να γίνει θεσμός.

Με παιδικά εργαστήρια στο Kids’ Corner δώσα-
με το παρών στο Φεστιβάλ «Raise your voice», 
μία γιορτή ενάντια στο ανθρώπινο εμπόριο. Το 
φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με την Υπουργό Εργασίας, την Αμερικάνικη 
Πρεσβεία, τον Δήμαρχο Αθηνών και Αντιδή-
μαρχο Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου 
Αθηνών και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας 
και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ΥΠΕ-
ΠΘ, υλοποιήθηκε και το 2018 με εξαιρετική 
επιτυχία το Εκπαιδευτικό μας Πρόγραμμα 
«Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα δικαιώματα 
και διαπολιτισμικότητα» με την αντίστοιχη 
δράση «Μια Βαλίτσα Κόσμος», από ομάδα 
εθελοντών. Η εφαρμογή του προγράμματος 
συνεχίζει αποτελώντας ευκαιρία επαφής των 
Τοπικών Τμημάτων με τα σχολεία, άνοιγμα του 
Οδηγισμού στην τοπική κοινωνία αλλά και 
«για έναν κόσμο όπου ο σεβασμός στα ανθρώ-
πινα δικαιώματα θα είναι δεδομένος και όχι 
υπό διαπραγμάτευση».

Η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων προέβη στην εκπόνηση 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώμα-
τα του Παιδιού, μια πολύ σημαντική πρωτοβου-
λία που έχει ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της 

σία τόσο των Τοπικών Τμημάτων μεταξύ τους 
όσο και μεταξύ των Τοπικών Τμημάτων και της 
Κεντρικής Διοίκησης. Η καθιερωμένη πλέον εκ-
παιδευτική συνάντηση Περιφερειακών Εφόρων 
και Εφόρων Κλάδων, στην αρχή της Οδηγικής 
χρονιάς, προσφέρει εφόδια, τεχνικές δουλειάς 
και εργαλεία στο απαιτητικό τους έργο.
 
Ολοκληρώθηκε η δουλειά της Επιτροπής τρο-
ποποίησης Υπόσχεσης και Νόμου καθώς και η 
διαδικασία έγκρισής τους από το Δ.Σ. Τα κεί-
μενα έχουν μεταφραστεί και αποσταλεί προς 
έγκριση στην αρμόδια επιτροπή της WAGGGS.

Τον Μάρτιο του 2018 ανταποκριθήκαμε θετικά 
στο αίτημα του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολεί-
ου του Κολλεγίου Ψυχικού, για τη λειτουργία 
Οδηγικής ομάδας και για δεύτερη χρονιά συνε-
χίζεται με επιτυχία η λειτουργία Σμήνους, ενώ 
τον Σεπτέμβριο, το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο 
του Κολλεγίου Αθηνών υιοθέτησε το πρόγραμ-
μα «Πτυχίο Πολιτικής Προστασίας», το οποίο 
δουλεύεται από Στελέχη μας.

Στις 7 Οκτωβρίου το Οδηγικό μας Κέντρο τα 
Κονάκια, άνοιξε τις πόρτες του, στα Τοπικά Τμή-
ματα της Αττικής, για το καλωσόρισμα της νέας 
Οδηγικής χρονιάς, με μία γεμάτη δράσεις για 
όλες τις ηλικίες και εκπλήξεις, γιορτή.
Η Ημέρα Οδηγισμού με το σύνθημα «Κάθε 
γειτονιά μια ιστορία» γιορτάστηκε Πανελ-
λαδικά το Σαββατοκύριακο 1-2 Δεκεμβρίου. 
Στόχος ήταν να αναδείξουμε την γειτονιά, την 
Ελληνική γειτονιά που έχει χρώμα, μουσική, 
άρωμα, ζωή και μια συναρπαστική ιστορία να 
διηγηθεί. Σε αυτή τη γειτονιά παίξαμε, τραγου-
δήσαμε, δημιουργήσαμε παρέα με φίλους αλλά 
και κατοίκους κάθε ηλικίας των πόλεών μας.

Στη μεγάλη γιορτή για το περιβάλλον, το Let’s 
do it Greece, για ακόμη μία χρονιά δώσαμε 
δυναμικά το παρών με το σύνολο σχεδόν των 
Τοπικών Τμημάτων να συμμετέχουν στον 

«Επιδράσαμε στα παιδιά, στην 
κοινωνία, στο περιβάλλον, 

στις αξίες, στη δημιουργικότητα, 
στους εαυτούς μας. Οδηγήσαμε 

παρέα, φίλους στην πρωτοπορία, 
στην ανάπτυξη, στην προσφορά, 
στην αλλαγή, στην προσπάθεια, 

στον εθελοντισμό, στη ζωή. 
Μάθαμε μέσα από τις υπέροχες, 

δυνατές, αξέχαστες εμπειρίες που 
απλόχερα μας χαρίζει ο Οδηγισμός, 
γεμίζοντας την ψυχή και τη ζωή μας 

με πολύτιμους θησαυρούς. 
Μοιραστήκαμε το όραμα, 

τον στόχο, τις αρχές, την αγάπη, 
τα ιδανικά και τη δουλειά με 

όσους ονειρεύονται ένα καλύτερο 
κόσμο… και χαράξαμε την πορεία 
μας για τη νέα Οδηγική χρονιά.»
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Μεγάλων Οδηγών, Μελών Τοπικών Συμβουλίων 
και Ομάδων Συνεργασίας από όλη την Ελλάδα, 
συμβάλλοντας με προσωπική και υλική υποστή-
ριξη. Ένα δίκτυο που μεγάλωνε κάθε μέρα και 
ξεπέρασε πραγματικά κάθε προσδοκία. Πλήθος 
Τοπικών μας Τμημάτων από όλη την Ελλάδα 
συγκέντρωσαν και έστειλαν στους πληγέντες, 
είδη πρώτης ανάγκης.

Στη φωτιά στο Μάτι αντιδράσαμε εγκαίρως και 
πριν από άλλους, όταν το Οδηγικό μας Κέντρο 
«Τα Κονάκια» στην Αγ. Μαρίνα Νέας Μάκρης, 
εκκενώθηκε άμεσα από τις κατασκηνώσεις 
που φιλοξενούσε, χάρη στο σχεδιασμό και το 
συντονισμό που προβλέπεται σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις. Μοιρασμένοι σε 3 σημεία στις δύο 
μεγάλες πληγείσες περιοχές - Ν. Μάκρη, Κινέτα 
και Ραφήνα – καταγράψαμε αμέτρητα χιλιό-
μετρα, μοιράσαμε προμήθειες, προσφέραμε 
συντροφιά σε ηλικιωμένους, χαμόγελα 
σε παιδιά, φροντίδα σε τραυματισμένα ζώα.

Βιώνοντας τις συνεχόμενες φυσικές καταστρο-
φές που έπληξαν τη χώρα μας τον τελευταίο 
χρόνο και με γνώμονα ότι το Σώμα Ελληνικού 
Οδηγισμού εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να 
ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις της σύγ-
χρονης ζωής, ως μια δυναμική και πρωτοπορια-
κή κίνηση ανάπτυξης και πολιτισμού στον τόπο 
μας, οδηγηθήκαμε στον σχεδιασμό του Προ-
γράμματος-Πτυχίου Πολιτικής Προστασίας: 
«Έσο Έτοιμος για Σένα και τους Γύρω σου».

Στις 22 Δεκεμβρίου 2018, τα Κεντρικά μας 
Γραφεία, στολίστηκαν γιορτινά και καλωσό-
ρισαν Οδηγούς, γονείς και φίλους τους σε μια 
Χριστουγεννιάτικη Συνάντηση! Τοπικά μας 
Τμήματα είχαν χριστουγεννιάτικες δημιουργί-
ες, χειροτεχνίες και γλυκίσματα τα οποία και 
διέθεταν κατά τη διάρκεια της Συνάντησης.

Κλείνοντας το 2018 με κάλαντα στον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, η ευχή όλων «και του 

ποιότητας της ζωής των παιδιών στην Ελλάδα. 
Το ΣΕΟ ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση 
διαβούλευσης επί του σχεδίου, κατέθεσε παρα-
τηρήσεις στους τομείς «Προστασία των παιδιών 
στο πλαίσιο των μεταναστευτικών και προ-
σφυγικών ροών» και «Δικαιώματα των παιδιών 
στην εκπαίδευση» και συμμετείχε στην ανοιχτή 
δημόσια διαβούλευση που ακολούθησε.

Τον Ιούνιο συμμετείχαμε στην ευρεία διαβού-
λευση που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης για την 
Εθνική Στρατηγική «Νεολαία 1́7-́ 27». Είναι 
άλλωστε κοινώς αποδεκτό πως το Πλαίσιο 
Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση 
των Νέων αποτελεί ταυτόχρονα το απαραίτητο 
εργαλείο για τον καθορισμό των αναγκαίων 
πολιτικών από τα αρμόδια Υπουργεία αλλά και 
το μέσο εξασφάλισης ενός υγιούς περιβάλ-
λοντος για την κοινωνική, επαγγελματική και 
προσωπική ανάπτυξη των νέων.

Σημαντική στιγμή μέσα στο 2018, όταν το Ινστι-
τούτο Διαχείρισης Φυσικών και Ανθρωπογενών 
Καταστροφών μας απένειμε έπαινο ως ανα-
γνώριση της εθελοντικής μας προσφοράς και 
της συμβολής μας στην προώθηση του εθελο-
ντισμού καθώς και για την συμμετοχή μας στο 
Πανόραμα Πολιτικής Προστασίας Εθελοντικών 
Οργανώσεων και Κρατικών Φορέων.

Αντίστοιχα βραβευτήκαμε και από την Περι-
φέρεια Αττικής για την εθελοντική προσφορά 
μας. Τον Ιούλιο του 2018 η Ελλάδα δοκιμάστη-
κε για ακόμη μία φορά από τεράστια φυσική 
καταστροφή. Καταστροφική πυρκαγιά έπληξε 
τις περιοχές της Αν. Αττικής και συγκλόνισε όλη 
την χώρα. Χρειάστηκε να επιβεβαιώσουμε πολ-
λές φορές το «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ» και το κάναμε με 
προθυμία και ανιδιοτελή διάθεση προσφοράς. 

Πολύ γρήγορα, οργανώθηκε ένα απίστευτα 
μεγάλο δίκτυο μελών μας, Στελεχών, Οδηγών, 

χρόνου» αποτελεί την δική μας δέσμευση για 
συνέχιση της πορείας που οδηγεί στο καλύτε-
ρο αύριο της νέας γενιάς των παιδιών μας!

Μαρία Καρακεσίσογλου,
Γενική Έφορος
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ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΑΣΤΕΡΙΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
Αντιγόνη Κανταρέλη
 
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
Ελένη Δοκουτσίδη
Λώρα Μπιτσάκη
Άνση Προγιοπούλου
Θεοδώρα Λουρίδα
Μάγδα Ζαγουράκη
Ντίνα Καρυδάκη
Τζοβάνα Λαρίσση

Η μεγάλη συντροφιά του Κλάδου Αστεριών 
συνέχισε το 2018 με πολύ ενθουσιασμό. Με 
σταθερό και σίγουρο βηματισμό εξακολού-
θησε να πορεύεται, βασισμένη σε ένα σχέδιο 
δράσης καταρτισμένο από ιδέες και προτάσεις 
Στελεχών, Εκπαιδευτών και Κατασκηνωτών, με 
πρωτοποριακά προγράμματα, σύγχρονα και 
σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών ηλικίας 
5 έως 7, όπως αυτές διαμορφώνονται από τα 
ερεθίσματα που έχουν από το ευρύτερο περι-
βάλλον τους.
 
Δεν είναι και …κινέζικα!
Τον Ιανουάριο του 2018, Εκπαιδευτές, Κα-
τασκηνωτές και Συνεργάτες, συναντήθηκαν 
στο φιλόξενο Τοπικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, με 
στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των προγραμ-
μάτων και των δράσεων του Κλάδου. 

Μαζί μας είχαμε εξαιρετικά ταλαντούχους 
ανθρώπους από ποικίλους αλλά συμπληρω-
ματικούς δημιουργικούς τομείς (αρχιτεκτονική 
και βιομηχανική σχεδίαση, μουσική, αυτο-
σχεδιασμός, επιστήμη υπολογιστών, παιδική 
λογοτεχνία) που με το δικό τους ξεχωριστό 

τρόπο μας έδωσαν δημιουργικά ερεθίσματα, με 
το «Κλεμμένο Σκεψεδάκι» (Δημιουργική Σκέψη) 
και το «Χαμένο νησί» (Δημιουργικά ερεθίσματα 
για την προετοιμασία κατασκήνωσης). 

Δύο μέρες αφιερωμένες στη δημιουργική 
σκέψη και έμπνευση, μέσα από πολλά μικρά 
πρακτικά εργαστήρια. Παρουσιάστηκαν δημι-
ουργικά εργαλεία για την υλοποίηση του Οδη-
γικού Παιδαγωγικού Προγράμματος, δόθηκαν 
ερεθίσματα στα ενήλικα μέλη για δημιουργικές 
συγκεντρώσεις εντός και εκτός των Γαλαξιών 
και παρουσιάστηκαν ιδέες και επιλογές για το 
ευρύτερο περιβάλλον της Οδηγικής ομάδας.
 
Ακαδημία «Πλάτανος» γωνία...
Το Μάιο, για τη Γιορτή της Μητέρας, στο Πα-
νελλήνιο Μεγάλο Παιχνίδι Φύσης με Κεντρική 
Ιδέα «Ακαδημία «ΠΛΑΤΑΝΟΣ», τα Αστέρια συμ-
μετείχαν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης και καλλιέργειας της 
οικολογικής συνείδησης. 

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος ο Κλάδος συνεργάστηκε με φορείς, 
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περιβαλλοντικούς συλλόγους και ειδικούς. 30 
Γαλαξίες από την Αττική με 180 παιδιά και 75 
Στελέχη και Γονείς, σε ένα ιδιαίτερο φυσικό πε-
ριβάλλον στο κέντρο της Αθήνας, βίωσαν δρα-
στηριότητες κίνησης, γνώσεων και κατασκευ-
ών με θέμα την αγάπη και την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος. Μαζί με τα Αστέρια 
της Αττικής έπαιξαν στους τόπους τους Αστέ-
ρια, Στελέχη και γονείς σε περισσότερα από 20 
ακόμα Τοπικά Τμήματα σε όλη την Ελλάδα.
 
Σκηνές σε χρώμα τυρκουάζ!
Σκηνές με χρώμα τυρκουάζ απλώθηκαν σε όλη 
την Ελλάδα, στις κατασκηνώσεις σε διαφο-
ρετικούς τόπους και χρόνους, μέσα σε δάση, 
βουνά, ποτάμια και κοιλάδες. Αστέρια μαζί με 
τα Στελέχη τους είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 
το κατασκηνωτικό βίωμα. Για τέσσερις μέρες, 
σε σκηνές στη φύση, τα Αστέρια έπαιξαν, 
δημιούργησαν, αυτοδιοικήθηκαν, εμπλούτισαν 
τις γνώσεις τους και λειτούργησαν αυτοδύνα-
μα μέσα στην ασφάλεια της ομάδας, ανακα-
λύπτοντας καινούριους κόσμους. Στο τέλος 
του καλοκαιριού, σε 20 Χαρούμενα Ταξίδια, 
συμμετείχαν 500 Αστέρια και 185 Στελέχη από 
70 Γαλαξίες σε όλη την Ελλάδα.
 
Σίγουρα ένα Αστέρι είναι ...παντού
Το 2018 ήταν η δεύτερη και τελευταία χρονιά 
του πανελλήνιου προγράμματος με κεντρική 
ιδέα «Ένα Αστέρι Παντού». Με γνώμονα τα χα-
ρακτηριστικά των παιδιών ηλικίας 5-7 ετών, τα 
ερεθίσματα που δέχονται από το οικογενειακό, 
σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και 
τους αναπτυξιακούς στόχους του ΣΕΟ, πραγ-
ματοποιήθηκαν σπονδυλωτές πανελλήνιες 
δράσεις χρονικά προσδιορισμένες και αλληλο-
εξαρτώμενες.
 
Όταν το γιατί συναντά το πώς
Ο Κλάδος Αστεριών, μέσα από την αλληλε-
πίδραση που είχε τα τελευταία χρόνια με τα 
ενήλικα μέλη του και με πληθώρα ειδικών 

επιστημόνων, καθώς και παραμένοντας πι-
στός στην προσπάθειά του να δημιουργεί για 
τα παιδιά απαντώντας στα ερεθίσματα της 
εποχής, κατέληξε σε μια ολοκληρωμένη και 
παιδαγωγικά τεκμηριωμένη επικαιροποίηση 
βασικών στοιχείων του Οδηγικού Προγράμμα-
τός του. Βασικά μέρη της αυτοδιοίκησης και 
της προόδου αποτέλεσαν το πεδίο μελέτης για 
τα ενεργά ενήλικα μέλη, που με τις συμβουλές 
και τις επισημάνσεις των ειδικών, συνειδητο-
ποίησαν την παιδαγωγική τους και τη συμβολή 
τους στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών. 
Τέλος αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και με απλά 
βήματα ο τρόπος υλοποίησής τους.
 
Είναι ή είμαι διαφορετικός
Ο Κλάδος Αστεριών συμμετείχε ενεργά στο 
πρόγραμμα του Κλάδου Μ. Οδηγών δημιουρ-
γώντας ένα πακέτο δραστηριοτήτων με θέμα 
τη διαφορετικότητα. Ο γενικός σκοπός του 
προγράμματος είναι να επιτευχθεί μέσα από 
τις δραστηριότητες η αποδοχή από τα παιδιά 
ηλικίας 5-7 ετών της διαφορετικότητας (σωμα-
τικής, πνευματικής, φύλου, φυλής, χρώματος, 
θρησκείας, γλώσσας) των παιδιών που βρί-
σκονται σε κοινές ομάδες (Γαλαξίας, σχολική 
αίθουσα, παιδική χαρά κλπ). Ειδικότερα να 
μάθουν να σέβονται και να αποδέχονται την 
ιδιαιτερότητα του άλλου, να αποκτήσουν στά-
σεις και συμπεριφορές οι οποίες στην ενήλικη 
ζωή τους θα τα βοηθήσουν να γίνουν πολίτες 
του κόσμου, να συνειδητοποιήσουν, τόσο τα 
παιδιά όσο και οι γονείς τους, πως η διαφο-
ρετικότητα του άλλου δεν αποτελεί εμπόδιο, 
να αντιληφθούν πως όλοι οι άνθρωποι έχουν 
θέση σ’ αυτόν τον κόσμο, να γνωρίσουν ήθη, 
έθιμα και τον πολιτισμό άλλων λαών, να ανα-
καλύψουν την ομορφιά της διαφορετικότητας 
στους λαούς και να αναπτύξουν μεταξύ τους 
σχέσεις φιλίας και συνεργασίας.
 

Χέρι@Χέρι με τους αστεράτους
Η περιοδική έκδοση του Κλάδου για τα παιδιά 
με ανανεωμένο τίτλο «Χέρι@Χέρι» - το περιο-
δικό συνέχισε να προκαλεί και να προσκαλεί 
παιδιά και γονείς, προτείνοντάς τους δρα-
στηριότητες και παιχνίδια που μπορούν να 
κάνουν μαζί και στο σπίτι.
 
Με ανανεωμένη και σύγχρονη ύλη κυκλοφόρη-
σε και η περιοδική έκδοση του Κλάδου για τα 
ενήλικα μέλη του και τίτλο «Οι Αστεράτοι». Και 
οι δύο εκδόσεις διανέμονται ηλεκτρονικά και 
αποτελούν την δημιουργική και πρωτότυπη 
δουλειά μια ομάδας εμπνευσμένων Συνεργα-
τών του Κλάδου.
 
Κλείνοντας το 2018 ο Κλάδος Αστεριών συνε-
χίζει δυναμικά, λέγοντας δυνατά ότι οι πρω-
ταγωνιστές είναι εκεί έξω και μας περιμένουν. 
Προκαλέστε τους και προσκαλέστε τους!
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ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΠΟΥΛΙΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ
Δανάη Μπίσυλλα

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

Νέα αρχή με ανοιχτά φτερά 
Ο νέος Κλάδος Πουλιών ανέλαβε τον Ιανουά-
ριο του 2018 και ξεκίνησε δυναμικά, με πρώτο 
βήμα την ανίχνευση αναγκών των μελών του. 
Έτσι, τον Ιανουάριο, πραγματοποιήθηκαν συ-
ζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (round tables) 
με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη συλ-
λογή προτάσεων από τους Κατασκηνωτές, τους 
Εκπαιδευτές, παλιούς και έμπειρους Αρχηγούς 
αλλά και νέους Αρχηγούς των Σμηνών.

Η διαδικασία συνεχίστηκε και σε όσες συνα-
ντήσεις Περιφερειών είχαμε την ευκαιρία να 
παρευρεθούμε, όπου, εκτός από τις ανάγκες 
μιλήσαμε με τα Στελέχη για το Α και το Ω του 
Οδηγικού Προγράμματος, την στοχοθέτηση και 
την αξιολόγηση. Με σακίδιο γεμάτο γυρίσαμε 
την Ελλάδα, γνωρίζοντας νέα Στελέχη και συ-
ναντώντας ξανά παλιούς, καλούς φίλους.
 
Παράλληλες Συνδέσεις
Τον Απρίλιο, μετά από πρόσκληση του Κλάδου 
ΜΟ, είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε κι εμείς 
από κοντά το Πρόγραμμα «Παράλληλες Συν-
δέσεις» στη Θεσσαλονίκη και να περάσουμε 
μια μέρα με τους ΜΟ, που επέλεξαν τον Κλάδο 
μας για να φτιάξουν τα εκπαιδευτικά πακέτα 
του Προγράμματος. Μια μέρα που οι ΜΟ μάς 

χάρισαν την ενέργειά τους και εμείς γνωρίσαμε 
τα μελλοντικά Στελέχη του Κλάδου μας!
 
Τα Πουλιά κάτι… μαγειρεύουν
Το προτελευταίο σαββατοκύριακο του Μαΐου 
γιορτάστηκε η πρώτη νέα, αλλά δωδέκατη 
στη σειρά, Μέρα των Πουλιών! Στόχος του 
προγράμματος ήταν η αλλαγή στάσης και 
συμπεριφοράς των Πουλιών και των Στελεχών 
απέναντι στη διατροφή και η εμπλοκή τους με 
την τοπική κοινωνία και τα συνομήλικα παιδιά 
του τόπου τους! 

48 Σμήνη σε όλη την Ελλάδα ασχολήθηκαν με 
το Πρόγραμμα που αφορούσε στη διατροφή 
και έμαθαν, έπαιξαν, διενήργησαν έρευνα για 
τις διατροφικές συνήθειες των συνομηλίκων 
τους, διερεύνησαν την τοπική αγορά τροφίμων 
και το πιο δημοφιλές φαγητό, συνεργάστηκαν 
με ειδικούς (σεφ, διαιτολόγους, μάγειρες κ.ά.) 
για να μετατρέψουν μια αγαπημένη συνταγή 
σε υγιεινή και παρουσίασαν τις νέες συνταγές 
τους και τα πορίσματά τους στην εκδήλωση 
που οργάνωσαν ανά τόπους για τον εορτασμό 
της Μέρας των Πουλιών! 

Ο Κλάδος διοργάνωσε εκδήλωση στο Σερά-
φειο του Δήμου Αθηναίων, με συμμετοχή 250 
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Πουλιών, Στελεχών, μελών του ΣΕΟ, γονέων 
και ειδικών προσκεκλημένων, όπου πραγματο-
ποιήθηκαν εργαστήρια κατά τη διάρκεια των 
οποίων Πουλιά, με σύνθημα «Τρώγε Σωστά 
Πέτα Ψηλά», μας έδειξαν τον δρόμο για έναν 
πιο υγιεινό τρόπο διατροφής!
 
Χαρούμενα Δάση 2018
Το καλοκαίρι ήταν γεμάτο κατασκηνώσεις, με-
ρικές από τις οποίες επισκεφθήκαμε με μεγάλη 
χαρά. Πραγματοποιήθηκαν 18 Χαρούμενα Δάση 
και 4 τριήμερα με τη συμμετοχή 67 Σμηνών. 

537 Παιδιά και 148 Στελέχη είχαν την ευκαιρία 
να ζήσουν το μεγαλείο του Οδηγικού Παιδα-
γωγικού Προγράμματος στη Φύση. Ο Κλάδος 
βρέθηκε από νωρίς κοντά στους Κατασκηνωτές 
του και με προσωπική υποστήριξη συνέβαλε 
στο έργο τους ώστε οι κατασκηνώσεις να πραγ-
ματοποιηθούν με ασφάλεια και να συμμετέ-
χουν όσα περισσότερα Σμήνη ήταν δυνατόν.

Σχέδιο Δράσης για Πουλιά ενεργούς πολίτες
Οι προηγούμενοι έξι μήνες αποτέλεσαν χρόνο 
ζύμωσης και διαρκών διεργασιών του δυναμι-
κού του Κλάδου ώστε να παραχθεί ένα αξιόλο-
γο και δυναμικό σχέδιο δράσης του εν ενεργεία 
Κλάδου, να πραγματοποιηθεί το σύνολο των 
επιθυμιών των Στελεχών αλλά και να μείνει το 
αποτύπωμά μας στην κοινωνία όπου ζούμε και 
δραστηριοποιούμαστε. 

Έτσι, τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας το 
σχέδιο δράσης μας, ήρθε η ώρα να αναζητήσου-
με ικανούς και έμπιστους Συνεργάτες που θα 
ήθελαν να αγκαλιάσουν την προσπάθειά μας και 
να δώσουν πνοή στο όραμα του Κλάδου. Διαμορ-
φώθηκαν 9 Ομάδες Συνεργατών και στελεχώθη-
καν από 53 νέους Συνεργάτες που πίστεψαν στην 
ιδέα. Για πρώτη φορά συντάχθηκαν συμφωνητι-
κά Συνεργάτη με περιγραφή του έργου, αλλά και 
με τις υποχρεώσεις και τα ανταποδοτικά οφέλη, 
στα οποία δεσμευτήκαμε εκατέρωθεν.
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 «Έχω μια ιδέα»
Έφτασε η ώρα και τον Νοέμβριο πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη Συνάντηση Συνεργατών στο 
ΠΥ.ΒΑ., με τίτλο «Έχω μια ιδέα». 43 Συνεργάτες 
με φυσική παρουσία και 2 ακόμη εξ αποστάσε-
ως άκουσαν με αυτιά ορθάνοιχτα και τεράστια 
χαμόγελα την ιδέα που έχει ο Κλάδος Πουλιών, 
όπως εκφράστηκε μέσα από το σχέδιο δράσης 
της επόμενης τετραετίας. Δούλεψαν με κέφι στις 
ομάδες τους, έπαιξαν παιχνίδια που είχαν δου-
λέψει οι ίδιοι, είδαν τη φύση με άλλα μάτια και… 
ξυπόλητα πόδια, μπήκαν στο ρυθμό και έβαλαν 
τα θεμέλια για να ανοίξουμε όλοι μαζί φτερά! 

Στην προσπάθειά μας αυτή αρωγοί ήταν οι 
ειδικοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά 
μας και βοήθησαν τις ομάδες μας να βρουν τα 
βήματά τους. Μαζί μας ήταν: ο Κωνσταντίνος 
Σημάτος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυ-
ξης Ανθρώπινου Δυναμικού και εισηγητής σε-
μιναρίων, η Melanie Ford, Joint Lead Volunteer 

για τον τομέα Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της WAGGGS, ο Στάθης Παπαδόπου-
λος, δάσκαλος στο 14ο Δημοτικό Ξάνθης, που 
προηγουμένως ήταν τρία χρόνια δάσκαλος στο 
Δημοτικό Σχολείο του Φουρφουρά στην Κρήτη, 
η Γωγώ Τρέτση, παιδαγωγός στο επάγγελμα 
και εκπαιδεύτρια και κατασκηνώτρια του ΣΕΟ, 
η Johanna Nyman, Policy Analyst, με ειδίκευση 
στην πολιτική κλιματικής αλλαγής και την 
περιβαλλοντική διακυβέρνηση, ο Γιάννης 
Καραμαγκάλης, δημοσιογράφος που εργάζεται 
στον ερευνητικό οργανισμό διαΝΕΟσις και 
συνεργάζεται με την ιστοσελίδα ερευνητικής 
δημοσιογραφίας insidestory.gr, και η Δήμη-
τρα Χατζηδημητρίου, Έφορος του Τμήματος 
Εκπαιδεύσεων και πρώην Έφορος του Κλάδου 
Πουλιών (2011-2015).
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ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΛ. ΠΟΥΛΙΩΝ

• Η Ομάδα «Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι» 
έστειλε τη δράση των Χριστουγέννων στα Σμή-
νη προσκαλώντας τα να φτιάξουν την «αφίσα 
των ευχών» μαζί με τα παιδιά της γειτονιάς 
τους, με ευχές για το 2019 και να τις χαρίσουν 
στα καταστήματα της περιοχής τους.

• Η Ομάδα των Ρεπόρτερ συνέχισε δυναμικά 
την ηλεκτρονική έκδοση των Νέων της Κουκου-
βάγιας, του μηνιαίου περιοδικού των Στελεχών 
και ετοιμάζει την επανακυκλοφορία του Γοργο-
χελίδονου, μετά από σύντομη διακοπή.

• Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας «Φως φανάρι» 
πρότεινε αλλαγές στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο 
Α’ φάσης του εκπαιδευτικού συστήματος και 
βρήκε τα κλειδιά για την καλύτερη εφαρμογή 
της Εκπαίδευσης Πρώτων και Δεύτερων Πουλιών.

• Η «Κίτρινη γραμμή» ολοκλήρωσε με επιτυχία 
των πρώτο γύρο επικοινωνίας με τα Σμήνη μας, 
προσπαθώντας να βοηθήσει τα Στελέχη σε τυχόν 
δυσκολίες και να ανιχνεύσει τις ανάγκες τους.
• Η Ομάδα Προγραμμάτων, Βοηθημάτων και Εργα-
λειοθηκών ξεσκόνισε τα δύο Βοηθήματα του Κλά-
δου και σήκωσε μανίκια για τη βελτίωσή τους.

• Η Ομάδα της Φύσης έχει σχεδιάσει ένα 
μεγάλο μέρος των δράσεων για την καλύτερη 
επαφή Πουλιών και Στελεχών με τη φύση κατά 
τη διάρκεια της χρονιάς και της κατασκήνωσης 
και διερευνά την εφαρμογή νέων μεθόδων και 
γνώσεων στο Πρόγραμμα του Κλάδου.

• Η Ομάδα της Μεθόδου ξεκίνησε… διάβασμα 
και, μέσω παλιών και νέων παιδαγωγικών 
μεθόδων, άρχισε η ζύμωση για τη βελτίωση της 
εφαρμογής της Οδηγικής μεθόδου στα Σμήνη.

• Η Ομάδα των social media έκανε μια πολύ 
καλή διάγνωση του κοινού προς το οποίο 

απευθυνόμαστε ως Κλάδος και του τρόπου με 
τον οποίον η ψηφιακή μας εικόνα θα προβάλ-
λει το έργο μας και θα προσελκύσει νέα μέλη.

• Τέλος, η Ομάδα του branding αποσαφήνισε 
την «περσόνα» του Κλάδου και την εικόνα που 
παρουσιάζουμε προς τα έξω και ξεκίνησε το 
σχεδιασμό προϊόντων άμεσα συνδεδεμένων με 
τον Κλάδο Πουλιών.
 
Έχουμε λοιπόν ανοίξει φτερά και κάνουμε τα 
πρώτα δυνατά βήματα προς το μεγάλο μας 
όραμα!
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ΚΛΑ∆ΟΣ 
Ο∆ΗΓΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ Ο∆ΗΓΩΝ
Κική Μάκου
 
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
Ανδριάνα Χαζάπη
Ελισάβετ Πλιακοπάνου
Κωνσταντίνος Καστόρας
Σταυρούλα Γουρλόνη
Σταυρούλα Μπαλόκα
Στέλιος Πρώϊμος
Σπύρος Ζαφειράτος
Χαρά Κυριλή
Χρύσα Αλειφέρη
 

2η Φάση: Συνάντηση με τέως Εφόρους, 
3/4/2018, Σ.Ε.Ο. Αθήνα
Στο δικό μας το μυαλό δεν υπάρχει παρόν και 
μέλλον χωρίς το παρελθόν μας. Η πορεία του 
Κλάδου Οδηγών έχει καθοριστεί από όλες τις 
προηγούμενες Εφόρους Κλάδου καθώς και 
τους βοηθούς τους. Εμείς τους θαυμάζουμε 
και είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε και 
βαδίζουμε στα χνάρια τους. Στη Συνάντηση 
αυτή μοιραστήκαμε το όραμά μας και το Σχέδιο 
Δράσης μας και ζητήσαμε τη στήριξή τους στην 
υλοποίησή του. H συμφωνία σφραγίστηκε 
βάζοντας την υπογραφή μας, τέως και νυν, πού 
αλλού; σε ένα μαντήλι του Κλάδου Οδηγών.

Παράλληλες Συνδέσεις
Τον Απρίλιο, μετά από πρόσκληση του 
Κλάδου ΜΟ, είχαμε την ευκαιρία, μαζί με τους 
υπόλοιπους Κλάδους, να ζήσουμε κι εμείς από 

Από το 1 στο Άπειρο
1η Φάση: Συνάντηση Εκπαιδευτών  
& Κατασκηνωτών
13-14/1/2018, Φενεός Κορινθίας
Ο Κλάδος Οδηγών, από τη στιγμή που 
συστάθηκε, άρχισε να δουλεύει το Σχέδιο 
Δράσης του. Ωστόσο, επειδή τα μεγαλεπίβολα 
σχέδια δεν υλοποιούνται χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη όλων όσων θα έχουν ενεργή συμμετοχή 
στην υλοποίηση τους, διοργανώθηκε και 
πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση αυτή σε 
ένα φυσικό τοπίο μοναδικής ομορφιάς, 
κατά τη διάρκεια της οποίας μοιραστήκαμε, 
αλληλεπιδράσαμε, συναποφασίσαμε για τις 
δράσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της θητείας του Κλάδου αυτού και 
κάναμε μαζί το πρώτο βήμα προς «το Άπειρο», 
μια και το σύνθημα του Κλάδου μας είναι «Με 
όριό μας το Άπειρο»
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κοντά το Πρόγραμμα «Παράλληλες Συνδέσεις», 
στη Θεσσαλονίκη. Περάσαμε μια ολόκληρη 
μέρα με τους ΜΟ που επέλεξαν να φτιάξουν 
τα εκπαιδευτικά πακέτα του Προγράμματος, 
τα οποία αφορούν την ηλικία παιδιών του 
Κλάδου Οδηγών. Κριτήριο για τους ΜΟ 
αποτέλεσε η επιθυμία τους, στο μέλλον ως 
Στελέχη, να ανήκουν στο Κλάδο Οδηγών. Εμείς 
έπρεπε απλώς να μοιραστούμε μαζί τους τη 
γνώση ως προς τα ηλικιακά χαρακτηριστικά 
των παιδιών και ανυπομονούμε να τους 
συναντήσουμε σύντομα...
 
Οδηγικό Πρόγραμμα Χρονιάς «Έ*Ν*Α» 2018
Δεδομένου του γενικού συνθήματος του 
Κλάδου «Όριο μας είναι το Άπειρο» δεν θα 
μπορούσε ο πρώτος σταθμός στο ταξίδι προς 
το Άπειρο να μην είναι το ΈΝΑ. Πρόκειται για 
μία μοναδική διαδρομή, που πραγματοποίησε 
η κάθε Ενωμοτία ξεχωριστά με στόχο να 
προσπαθήσει να λύσει το μυστήριο του ΈΝΑ. 

Η διαδρομή της περιλάμβανε τρεις εξωστρεφείς 
δράσεις-κλειδιά, μία για κάθε άξονα του 
Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος, που 
πραγματοποιήθηκαν σε ενωμοτιακό επίπεδο 
το ίδιο Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα. Με 
αυτόν τον τρόπο μεταδώσαμε το δικό μας 
παλμό και στείλαμε το μήνυμα πως μια μικρή 
ομάδα παιδιών, η Ενωμοτία, με την κατάλληλη 
υποστήριξη, μπορεί να πάρει το τιμόνι στα 
χέρια της και να μας εκπλήξει με αυτά που θα 
καταφέρει μόνη της!
 
Η 1η δράση αφορούσε τον άξονα «Κοινωνική 
προσφορά και συμμετοχή», με Κεντρική Ιδέα 
«Ε*Ν*Α για Καλό!», στις 31/3/18 ή 1/4/18. Εκεί, 
μεταξύ άλλων, κάθε Ενωμοτία πραγματοποίησε 
μία εκστρατεία ενημέρωσης για την υπέρμετρη 
σπατάλη φαγητού σε συνδυασμό με την έλειψη 
τροφής, όχι μόνο σε χώρες μακρινές, αλλά και 
στην ίδια τη δική μας.

αναδείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες σε 
όλη τους την έκταση.

Κατασκηνώσεις
Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν εννέα 
κατασκηνώσεις του Κλάδου, στις οποίες 
συμμετείχαν 244 Οδηγοί και 67 Στελέχη, από 
35 Ομάδες της Ελλάδας.

Συνάντηση Συνεργατών Κλάδου Οδηγών, 
Ελευσίνα 10-11/11/2018
Το 2019 ο Κλάδος Οδηγών έχει προγραμματίσει 
μία Πανελλήνια Συνάντηση Ενωμοτιών, που 
θα πραγματοποιηθεί στην Ελευσίνα στις 
20-22/4/2019. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η 
Ελευσίνα για την Συνάντηση αυτή, όπου οι 
Συνεργάτες του Κλάδου μαζί με τον Κλάδο 
και με σύνθημα «Δώσε Κλώτσο να γυρίσει», 
έβαλαν τα θεμέλια για την πραγματοποίηση 
της Συνάντησης Ενωμοτιών.

Συνάντηση Στελεχών Κλάδου Οδηγών, 
Βουκουρέστι Ρουμανίας
Η πορεία του Κλάδου Οδηγών βασίζεται 
στα Στελέχη που τον απαρτίζουν. Το 2018 
πραγματοποίησε για αυτά ένα ταξίδι στο 
Βουκουρέστι της Ρουμανίας με τη συμμετοχή 
περισσότερων από 50 Στελεχών. Στόχος της 
Συνάντησης ήταν η γνωριμία και το δέσιμο 
των Στελεχών μεταξύ τους αλλά και 
η ενεργοποίηση παλαιότερων Στελεχών. 

Η 2η δράση αφορούσε τη «Ζωή στη Φύση» με 
Κεντρική Ιδέα «Πόσα μαντήλια για το Ε*Ν*Α!», 
και πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Μαϊου. 
Κάθε Ενωμοτία πραγματοποίησε μία πορεία 
στη φύση, με σκοπό να συναντηθεί με άλλες, 
σε ένα κοινό σημείο ή κορυφή.
 
Η 3η και τελευταία δράση αφορούσε τον 
άξονα «Προσωπική ανάπτυξη» με Κεντρική 
Ιδέα «Ε*Ν*Α, και είμαστε στον αέρα!». 
Πραγματοποιήθηκε κατα τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών κατασκηνώσεων, όπου η 
κάθε Ενωμοτία δημιούργησε την δική της 
ραδιοφωνική εκπομπή, παρουσιάζοντας την 
ζωή στην Ενωμοτία και την Κατασκήνωση και 
μπορούσαν να τους παρακολουθήσουν οι 
γονείς τους, οι φίλοι τους και Οδηγοί από την 
υπόλοιπη Ελλάδα.
 
Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών & 
Ενωμοταρχών / Υπενωμοταρχών 
13-15 Απριλίου, Κονάκια Αττικής
Το αυτοδιοικητικό σύστημα του Κλάδου Οδη-
γών δεν είναι άλλο από το Ενωμοτιακό Σύστη-
μα. Γι’ αυτό σκεφτήκαμε να πραγματοποιή-
σουμε μία Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών & 
Ενωμοταρχών & Υπενωμοταρχών.

Στόχος της Συνάντησής μας ήταν να 
δούμε τα πράγματα «Ένα προς Ένα» και να 
ενδυναμώσουμε το ρόλο των Ενωμοταρχών και 
των Υπενωμοταρχών, προσφέροντάς τους όλα 
τα εφόδια που χρειάζονται για να οδηγήσουν 
την Ενωμοτία τους ακόμα ψηλότερα και κατά 
συνέπεια όλη την Ομάδα τους.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης αυτής, 
Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες βίωσαν 
μίαν έντονη κατασκηνωτική συνθήκη στη 
φύση, με σκοπό την ανάδειξη και καλλιέργεια 
των δυνατοτήτων τους και φυσικά, πολλές 
ευκαιρίες ανάληψης ευθύνης και λήψης 
αποφάσεων ώστε να αναπτύξουν και να 
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ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑ∆ΟΥ Μ. Ο∆ΗΓΩΝ
Γιώργος Παπαδούλης

ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
Σέμη Γιαννατσή [από 01/09]
Βάσια Κατσούλη
Ασπασία Κοψιδά [έως 01/09]
Θεώνη Μανωλάκου
Ζωή Μπάρκα [έως 05/2018]
Βιβή Σιδηροφάγη [έως 01/06]
Σμαραγδή Ταλάκη
Ηλιάνα Τσαμπηρά [από 01/10]
Ισμήνη Τζουρντού
Κέλλυ Φραγκουδάκη

 

μέσα από τη συνεργασία με 17 κοινωνικούς 
φορείς: Μετάδραση, Διεθνής Οργανισµός 
Μετανάστευσης, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες, Θέατρο στην Εκπαίδευση, 
Αντιγόνη, ThessISMUN, Βουδιστικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης, Thessaloniki Pride - Φεστιβάλ 
Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης, Thessaloniki 
Rainbow Youth, Θετική Φωνή και Checkpoint 
Θεσσαλονίκης, Κ.Ε.Θ.Ε.Α. - Κέντρο Θεραπείας 
Εξαρτηµένων Ατόµων, Σωµατείο Υποστήριξης 
Διεµφυλικών, Επιτροπή Φύλου και Ισότητας 
Α.Π.Θ., Η Eä - Ενηµέρωση, Κατανόηση, Αποδο-
χή, Δράση για το κάτι άλλο, Κέντρο Παιδιού και 
Εφήβου, WAGGGS. 

Το πρόγραμμα της Συνάντησης αναπτύχθηκε 
πάνω σε εννέα βασικούς άξονες της διαφο-
ρετικότητας, όπως το φύλο, η φυλή, η εθνική 
ταυτότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, 

Ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών το 2018 συνέχισε 
το εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόγραμμα για 
παιδιά και νέους «Παράλληλες Συνδέσεις – Οι 
νέοι μιλούν για τη διαφορετικότητα και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα». Επιδίωξη του προ-
γράμματος είναι να συμβάλει στην αλλαγή 
κουλτούρας και την καταπολέμηση των στερε-
οτύπων, δίνοντας έμφαση στη μοναδικότητα 
κάθε ατόμου και στο σεβασμό των δικαιωμά-
των του. 
 
«Παράλληλες Συνδέσεις - Οι νέοι μιλούν 
για τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα»
Με Κεντρική Ιδέα «Παράλληλες Συνδέσεις - Η 
Συνάντηση» 250 Μεγάλοι Οδηγοί/Ναυτοδη-
γοί, 120 Στελέχη και Ομάδα 35 Ειδικών βρέ-
θηκαν στη Θεσσαλονίκη από τις 31/03 έως τις 
02/04/2018 και βίωσαν τη διαφορετικότητα 

«Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και 
όχι αυτός που θέλουν οι άλλοι.»

Νίτσε
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το “στίγμα” (περιθώριο), η εξωτερική εμφάνιση, 
η αναπηρία, οι πεποιθήσεις και η θρησκεία. Με 
αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες, μέσα από 
εργαστήρια, είχαν την ευκαιρία να αλληλεπι-
δράσουν με το φορέα που τους φιλοξενούσε 
τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, γνωρίζοντας το 
έργο του, όσο και σε πρακτικό, προετοιμάζο-
ντας μία δράση μαζί του, δράση που ανήκε στο 
σύνηθες έργο του, συνειδητοποιώντας με τον 
τρόπο αυτό ότι κάθε ζήτημα μπορεί να αποτε-
λέσει πεδίο κοινωνικής συμμετοχής.

Έπειτα, οι ΜΟ/ΝΟ - αξιοποιώντας το βίωμά 
τους - γνώρισαν τα χαρακτηριστικά ηλικίας 
παιδιών και νέων (5 – 18 ετών) και συμμετείχαν 
στη δημιουργία Εκπαιδευτικών πακέτων για τη 
διαφορετικότητα σε συνεργασία με εκπροσώ-
πους όλων των Κλάδων. Η δράση τέθηκε υπό 
την Αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 
Κατασκήνωση με κάθε μέσο!
Το καλοκαίρι που μας πέρασε ταξιδέψαμε με 
λεωφορεία, αεροπλάνα, τρένα, πλοία και ιστιο-
πλοϊκά, διοργανώνοντας 9 ξεχωριστές Κατα-
σκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης στην Ερμιό-
νη Αργολίδας (Ηλίας Πριόβολος), στη Νέα Ζωή 
Τρικάλων (Άκης Ναζίρης), στους Φούρνους
Ικαρίας (Σοφία Θειάδου & Βάνα Καπαραλιώτου), 
στη Θάσο (Έλενα Ζουμπουλίδου), στο Αργυρο-
χώρι Υπάτης (Μαίρη Ελευθεριώτου), στο Φενεό 
Κορινθίας (Θεώνη Μανωλάκου), στους Ζάρακες 
Ευβοίας (Βάσια Κατσούλη) και στη Μύκονο 
(Γιώργος Παπαδούλης). Σε αυτές συμμετείχαν 
287 M. Οδηγοί και Ναυτοδηγοί και 103 Στελέχη.

Φέτος, μετά από αρκετά χρόνια, γνωρίσαμε 
σχεδόν όλα τα είδη Κ.Κ.Α. με την πλωτή ΚΚΑ 
στη Θάσο και το «Πάρα Πέντε» στη Μύκονο. 
Το ιδιαίτερο στοιχείο των Κατασκηνώσεων; 
Η ένωσή τους: οι 15 ΜΟ/ΝΟ που συμμετείχαν 
στην κατασκήνωση του «Παρά 5» εκπαιδεύ-
τηκαν στο facilitation, την επικοινωνία, την 
οργάνωση εκπαιδευτικού θέματος και επισκέ-

φθηκαν στη συνέχεια τις υπόλοιπες κατασκη-
νώσεις, αναλαμβάνοντας να εκπαιδεύσουν 
ΜΟ/ΝΟ και Στελέχη, ώστε να είναι σε θέση να 
αναλάβουν το ρόλο του διευκολυντή.
 
Μια δυνατή Ομάδα Συνεργατών
2 Συναντήσεις μιας Ομάδας που δένεται όλο 
και περισσότερο:
1. 13 - 14 Ιανουαρίου 2018 στην Αθήνα: 
“Παράλληλες Συνδέσεις - Η αρχή” Κυριολεκτικά 
η αφετηρία μας για το τριετές πρόγραμμα του 
Κλάδου μας: όραμα, ιδέες, προγραμματισμός.
2. 24 - 25 Νοεμβρίου 2018 στον Παρνασσό: 
“Εντός Σχεδίου” Με το δεδομένο της 
ολοκλήρωσης δύο χρόνων δουλειάς 
του Κλάδου, αξιολογήσαμε το έργο και 
τα αποτελέσματα της δουλειάς μας κι 
επαναπροσδιορίσαμε - όπου χρειάστηκε - το 
Σχέδιο Δράσης του Κλάδου “20-20”.
 
Ο Κλάδος - κυριολεκτικά - παντού:
• Εκπαιδευτική Συνάντηση Στελεχών για 
την Εκπαίδευση Ομάδας, 3-4/03/2018 
στη Ν. Σμύρνη: Στόχος η εκπαίδευση των 
Στελεχών μας στον απαραίτητο για τη σωστή 
παιδαγωγικά λειτουργία των Ομάδων μας, 
μέσα από το θεσμό της Εκπαίδευσης Ομάδας.
• Συμμετοχή στις Συναντήσεις των 
Περιφερειακών Τμημάτων στη Λάρισα, στο 
Ηράκλειο, στη Ν. Σμύρνη, στην Κομοτηνή, 
στη Χίο, όπου συναντήσαμε τα Στελέχη μας, 
υποστηρίζοντάς τα με εκπαιδευτικά θέματα 
πάνω στον παιδαγωγικό τους ρόλο απέναντι 
σε κάθε έφηβο.

Να θυμάσαι ότι είσαι απολύτως 
μοναδικός. Όπως και όλοι οι άλλοι. 
Αν αυτό δεν αξιοποιηθεί, τότε κάτι 

υπέροχο έχει χαθεί.»
Margaret Mead
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Eορτασμός Ημέρας σκέψης
Με κέφι και ενθουσιασμό οι Ομάδες συμμετεί-
χαν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 
Σκέψης που διοργανώθηκε από το Τμήμα 
Διεθνών Σχέσεων στον ευρύτερο χώρο του 
Εθνικού Κήπου. Έπαιξαν, διασκέδασαν, έμαθαν 
νέα πράγματα μα κυρίως έκαναν νέους φίλους.
 
Κατασκήνωση
Το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε κατασκήνωση 
στα «Κονάκια», στην Αγία Μαρίνα Αττικής, με 
συμμετοχή 29 Οδηγών και 17 Στελεχών. Η Κε-
ντρική Ιδέα “SEORVIVOR” ενθουσίασε μικρούς 
και μεγάλους που αγωνίστηκαν σε παιδαγωγι-
κά παιχνίδια και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Τα μέλη της Φυλής των Μαχητών που ήταν 
αντιμέτωπα με τα μέλη της φυλής των Διασήμων, 
έδειξαν από νωρίς τη δυναμικότητά τους, και 
στο τέλος αναδείχτηκαν νικητές του παιχνιδιού.

Μια ακόμα δημιουργική χρονιά για τις Ομάδες 
Οδηγών με Αναπηρία με πολύ κέφι και αίσθημα 
ευθύνης των Στελεχών για όσο το δυνατόν ποι-
οτικότερα παιδαγωγικά προγράμματα και νέες 
εμπειρίες στα παιδιά και νέους με αναπηρία.

Ο στόχος της τριετίας 2017-2020 εξακολουθεί 
να δουλεύεται με σταθερούς ρυθμούς. Οι 
Ομάδες επαναπροσδιορίζονται ως προς 
τη δομή λειτουργίας τους, η αυτοδιοίκηση 
παίρνει άλλη μορφή σύμφωνα πάντα με τις 
ανάγκες των ομάδων καθώς και η ανάγκη για 
ένα σταθερό σύστημα προόδου.
 
Συναντήσεις – επικοινωνία
• Έγιναν επισκέψεις στις Ομάδες Οδηγών με 
αναπηρία της Καλαμάτας και του Ηράκλειου 
Κρήτης. Στα πλαίσια των επισκέψεων οργανώ-
θηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα 
Στελέχη των Τοπικών Τμημάτων και συζητήθη-
καν θέματα και προβληματισμοί.
• Δύο νέες ομάδες ξεκίνησαν να λειτουργούν. Η 
μία εκτός Ιδρυμάτων, στο Βαθύ της Σάμου και η 
άλλη στο Λαγονήσι στην «Στέγη της Ε.Γ.Ν.Υ.Α».

Ο∆ΗΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πόπη Γεωργιάδη
 
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Άντζυ Τερζάκη
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στο έργο και αφετέρου ισχυροποιείται η 
συνεργασία μεταξύ των Τοπικών Τμημάτων και 
της Κεντρικής Διοίκησης.

Τα επιτελεία των Περιφερειακών Τμημάτων 
εργάζονται πολύ και αποτελεσματικά και, σε 
συνεργασία με τους Κλάδους και το Τμήμα 
Εκπαιδεύσεων, ακολουθούν τάσεις και εξελίξεις 
δημιουργώντας εργαλεία που στηρίζουν και 
ενθουσιάζουν τον τοπικό Οδηγισμό. Στέκονται 
έμπρακτα και αποδοτικά στις ανάγκες και στις 
προκλήσεις! Μπράβο σε όλους!

Οι απολογισμοί των Περιφερειακών Εφόρων 
που ακολουθούν, αποτυπώνουν την μεγάλη 
προσπάθεια και το θετικό έργο που γίνεται σε 
όλη την επικράτεια. 
 
Η σύγχρονη, ευέλικτη και αυτοδύναμη 
Περιφερειακή Διοίκηση είναι η απάντηση ότι 
ο Οδηγισμός θα προχωρά ποιοτικά και δυνατά 
μπροστά!

«Ο Οδηγισμός είναι χρήσιμος, ζωτικός για το παιδί, 
σαν παιδί και σαν αυριανός κινητήρας της κοινωνίας 
του τόπου. Είναι στο χέρι μας να τον διαδώσουμε!»
 

Μαρία Γιούτσου,
Αναπληρώτρια Γενική Έφορος

Δυναμική Πορεία
Η νέα οδηγική χρονιά ξεκίνησε με την 
ενδυνάμωση της Περιφερειακής Διοίκησης, 
μέσα από την καθιερωμένη πλέον εκπαιδευτική 
συνάντηση Εφόρων Περιφέρειας και Εφόρων 
Κλάδων, που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 
του 2018 στα κεντρικά γραφεία του ΣΕΟ.

Στη συνάντηση, οι Έφοροι αλληλεπίδρασαν 
πάνω στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα 
του ΣΕΟ, βρίσκοντας το στίγμα και το ρόλο 
τους ως προς το έργο τους. Επιπλέον, δόθηκε 
έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, μέσα από 
τεχνικές ανίχνευσης ψυχολογικού προφίλ 
και ατομικής τοποθέτησης στη θέση και το 
ρόλο που κατέχουν στην οργάνωση σήμερα. 
Μοιράστηκαν, δοκιμάστηκαν, εξελίχθηκαν!

Ο Οδηγισμός είναι η ελκυστική πρόταση 
στην κοινωνία του σήμερα
Η Περιφερειακή Διοίκηση δυναμώνει όλο και 
περισσότερο. Το νέο σύστημα Περιφερειακής 
Ανάπτυξης παραμένει αποτελεσματικό, με τη 
συνεχή στήριξη κάθε Τοπικού Τμήματος σε όλο 
το εύρος των δραστηριοτήτων του. 

Οι Συναντήσεις στους τόπους αποδεικνύονται 
χρήσιμες και σημαντικές διότι αφενός 
ενεργοποιούνται περισσότεροι άνθρωποι 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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της Περιφέρειας, καθώς πρωτοστάτησαν σε 
προγράμματα ανακύκλωσης-επαναχρησιμο-
ποίησης, σε συγκεντρώσεις ειδών πρώτης 
ανάγκης για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, σε 
Μαραθώνιους με κοινωνικό στόχο αλλά και με 
δράσεις προσφοράς στον τόπο, στα πλαίσια 
των κατασκηνώσεων των τριών μεγαλύτερων 
σε ηλικία Κλάδων.
 
Το έργο από την Περιφέρεια: 
Όταν είμαστε μαζί είμαστε πιο δυνατοί
Τέσσερις Συναντήσεις, σε διαφορετικά σημεία 
της Βορείου Ελλάδος, έγιναν φέτος από το 
Περιφερειακό Τμήμα με σκοπό να στηρίξει τα 
μέλη και να ανάψει η φλόγα για προσωπική και 
Οδηγική ανάπτυξη.
 
Η πρώτη Συνάντηση, με εκπαιδευτικό χαρα-
κτήρα για Στελέχη και Τοπικά Συμβούλια, έγινε 
το Μάρτιο στην Κομοτηνή, με σύνθημα «Κοίτα, 
Μάθε, Άρχισε, Μαζί Θέλουμε και Μπορούμε» 
και είχε ανέλπιστα μεγάλη συμμετοχή.

Στόχοι:
• Στήριξη και υποστήριξη των Τοπικών 
Τμημάτων σε όλους τους τομείς.
• Εκπαίδευση Μελών Τ.Σ. και Στελεχών.
• Αύξηση Στελεχών κι ενηλίκων Μελών.
• Αύξηση παιδιών.
• Ίδρυση/επανίδρυση νέων Τοπικών Τμημάτων.

«Έσο έτοιμος για σένα και τους γύρω σου»
 
Το έργο στους τόπους
Γι άλλη μια χρονιά υπήρξε δυναμική κι ενδια-
φέρουσα η παρουσία των Ομάδων των Το-
πικών Τμημάτων στον κάθε τόπο τους, προ-
σφέροντας παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις, 
παζάρια, με στόχο κυρίως την αύξηση των 
μελών των Ομάδων αλλά και την μεγαλύτερη 
αναγνωρισιμότητα.
 
Η κοινωνική προσφορά αποτέλεσε και τη 
χρονιά που πέρασε σημαντικό κομμάτι της 
δραστηριότητας όλων των Τοπικών Τμημάτων 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ /  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
Καρίνα Δημοπούλου

ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
Κατερίνα Αντωνιάδου, Τ.Τ Θεσσαλονίκης
Εμμανουέλα Κοντοστόλη, Τ.Τ. Καβάλας
Κλέμον Μπολλέ, Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
Δήμητρα Παπακωνσταντίνου, Τ.Τ. Κομοτηνής
Μάγδα Παρέτσιου, Τ.Τ. Σιδηροκάστρου
Σοφία Τέγου, Τ.Τ. Δράμας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μαρίνα Μητσόγλου, Τ.Τ. Θεσσαλονίκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, Τ.Τ. Αλεξ/πολης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κική Καναροπούλου, Τ.Τ. Κιλκίς
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Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 
(4)  κατασκηνώσεις σε τόπους της Περιφέρειας, 
συγκεκριμένα, δύο για τον Κλάδο Αστεριών και 
δύο για τον Κλάδο Πουλιών. Συνολικά, το 70% 
των Ομάδων των Τοπικών Τμημάτων μας 
συμμετείχε σε κατασκηνώσεις, σε διάφορα 
μέρη της Ελλάδος.
 
Το έργο για το μέλλον
Υπήρξε μια πρώτη προσέγγιση των αρχών της 
πόλης των Γιαννιτσών με στόχο την επαναλει-
τουργία του Τοπικού Τμήματος που είχε κλείσει 
πριν αρκετά χρόνια. Είναι μια πρωτοβουλία 
τριών παλιών Στελεχών, προσπάθεια που θα 
συνεχιστεί μεθοδικά και συντονισμένα το 2019 
με την έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας.

Η 5η Βορειοελλαδική Συνάντηση των Ομάδων 
Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στη Δράμα με 
μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή των περισ-
σότερων Ομάδων Συνεργασίας της Περιφέρει-
ας, χαρίζοντας αξέχαστες στιγμές σε όλες τις 
συμμετέχουσες Οδηγούς.
 
Το έργο στο παρόν
Δύο ομάδες που είχαν κλείσει λόγω έλλειψης 
παιδιών μέσα στα προηγούμενα χρόνια, 
τέθηκαν ξανά σε λειτουργία. 

Όλο και περισσότερα Στελέχη εκπαιδεύονται, 
ολοκληρώνοντας τη «Βασική» και την 
Εκπαίδευση «Ηγεσία», ενώ το καλοκαίρι που 
μας πέρασε η Περιφέρεια απέκτησε δύο νέους 
κατασκηνωτές του κλάδου Αστεριών και πέντε 
νέους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές. 

Η δεύτερη Συνάντηση, διήμερη αυτή τη φορά,
με σύνθημα «Χαράζουμε πορεία», πραγματο-
ποιήθηκε τον Νοέμβριο στο Εκπαιδευτικό 
Κέντρο «Πόπη Ζαχαροπούλου» στη Θεσ/νίκη 
με τη συμμετοχή Στελεχών, Μελών Τοπικών 
Συμβουλίων και Μελών Ομάδων Συνεργασίας 
από τα περισσότερα Τοπικά Τμήματα, με 
εκπαιδευτικό αλλά και Οδηγικό χαρακτήρα.

Το Εργαστήρι Παιχνιδιού, που διοργανώθηκε 
και πραγματοποιήθηκε στον χώρο της «Ονει-
ρούπολης» στη Δράμα, αποτέλεσε την τρίτη 
ευκαιρία συνάντησης των Τοπικών Τμημάτων, 
αυτή τη φορά μαζί με παιδιά των ομάδων τους. 
Ήταν επίσης και μία ευκαιρία προβολής του 
ΣΕΟ και του έργου του στην κοινωνία, καθώς 
η εκδήλωση έχαιρε και της ένθερμης στήριξης 
του Δημάρχου της πόλεως.
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πρώτη φορά συμμετείχαν σε Κατασκήνωση 
Τοπικά Τμήματα που δεν είχαν ποτέ άλλοτε 
ζήσει αυτήν την εμπειρία. 
• Το 90% των νέων Στελεχών μας έστειλε αιτή-
σεις εκπαίδευσης και ξεκίνησε να εκπαιδεύε-
ται. Ένα μέλος μας ολοκλήρωσε με επιτυχία 
την Τεχνική Εκπαίδευση Κατασκηνωτών.
• Όλη αυτή η αλληλοβοήθεια και η συμμετοχή 
σε δράσεις και συναντήσεις έφερε αριθμητική 
αύξηση του δυναμικού της Περιφέρειάς μας.

Όλα αυτά μας δώσανε τη δύναμη να συνεχί-
σουμε και τον Οκτώβριο με την καθιερωμένη 
πλέον συνάντηση των μελών των Τοπικών 
Συμβουλίων, με στόχο την εμβάθυνση των 
γνώσεών τους και τη μετάδοση νέων δεξιοτή-
των στους Τομείς της Επικοινωνίας και της Δια-
χείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, απαραίτητων 
εφοδίων για την ορθή λειτουργία του ρόλου 
τους στα Τοπικά τους Τμήματα.

Γιατί μάθαμε κι εμείς από την χρονιά που
πέρασε ότι όλοι μαζί μπορούμε πιο πολλά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
Διονυσία Μαυροπόδη

ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σούλα Νταβάρα, Τ.Τ. Τρικάλων

ΒΟΗΘΟΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ & ∆/ΣΗΣ
Παναγιώτα Χατζηδημητριάδου, Τ.Τ. Καρδίτσας

ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βασιλεία Καραΐσκου

ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ευαγγελία Κασσαβέτη, Τ.Τ. Αγριάς

ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Θωμάς Μαλιόγγας, Τ.Τ. Κοζάνης

ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
Θεοχαρίτσα Μπουχλαριώτου, Τ.Τ. Φαρσάλων
Χρύσα Κωσταρά, Τ.Τ. Σκιάθου

∆ΥΝΑΜΗ
10
12
13
10
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Ένα βήμα... όλοι μαζί … πιο κοντά
Με το ίδιο σύνθημα, που αποτελεί και το στόχο 
μας από την αρχή της θητείας μας, ξεκινήσαμε 
τη χρονιά με περιοδείες σε όλη την Περιφέ-
ρεια. Κάθε επίσκεψη σε Τοπικό Τμήμα αποτε-
λούνταν από τη συμμετοχή μας σε ένα συμ-
βούλιο Στελεχών με αξιολόγηση του έργου των 
Στελεχών μέσα στις Ομάδες τους και ταυτόχρο-
νη ενημέρωση - προώθηση των Προγραμμάτων 
των Κλάδων και των Εκπαιδεύσεων. Και σε 
δεύτερο χρόνο, από την παρουσίαση ενός εκ-
παιδευτικού θέματος που αφορούσε στα μέλη 
του Τοπικού Συμβουλίου και κάλυπτε το ρόλο 
τους μέσα στο Συμβούλιο και επίσης την ορθή 
λειτουργία του Τοπικού Τμήματος σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

Η επιβράβευση της προσπάθειας που ξεκινή-
σαμε, να εκπαιδευτούμε, να εκπαιδεύσουμε και 
να αλληλεπιδράσουμε ήρθε με αριθμούς:
• Το 100% των Τοπικών Τμημάτων αλληλεπί-
δρασε με το κοινωνικό σύνολο συμμετέχοντας 
όλα ανεξαιρέτως σε δράσεις που οργάνωσαν 
συλλογικοί φορείς των Τόπων τους. Έκαναν 
πράξη την κοινωνική προσφορά και το Υπηρε-
τείν, προσφέροντας απλόχερα όπου υπήρχε 
ανάγκη και συμμετείχαν στο σύνολό τους στην 
πανελλήνια δράση «Let’s do it Greece».
• To 100% των Τοπικών Τμημάτων γιόρτασε τη 
12η Μέρα των Πουλιών και το 90% αυτών ολο-
κλήρωσε όλο το Πακέτο δραστηριοτήτων που 
έστειλε ο Κλάδος Πουλιών.
• Το 80% των Τοπικών Τμημάτων διοργάνωσε το 
Μεγάλο Παιχνίδι Φύσης του Κλάδου Αστεριών.
• Σχεδόν καθολική ήταν η συμμετοχή των 
Τοπικών Τμημάτων στη Συνάντηση του Κλάδου 
Οδηγών και στην Πανελλήνια Συνάντηση του 
Κλάδου Μεγάλων Οδηγών.
• Μέσα στην Περιφέρεια οργανώθηκαν με 
επιτυχία ένα Χαρούμενο Ταξίδι, δύο Χαρούμε-
να Δάση, δύο Κατασκηνώσεις Οδηγών και μία 
Μεγάλων Οδηγών με συμμετοχή σε αυτές όλων 
των Τοπικών Τμημάτων της Περιφέρειας. Για 

Τοπικά Τμήματα
Γαλαξίες Αστεριών
Σμήνη Πουλιών
Ομάδες Οδηγών
Ομάδες Μ.Ο./Πληρώματα
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Με γνώμονα την ανάπτυξη
Το 2018 συνεχίστηκε η περιοδεία του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου τόσο στα Τοπικά Τμήματα 
της Στερεάς Ελλάδας όσο και σε αυτά του Βο-
ρείου Τομέα Αττικής. Στόχος ήταν η γνωριμία 
του Περιφερειακού Συμβούλιου με τα Στελέχη 
και τα Μέλη Τοπικού Συμβουλίου καθώς και να 
δοθούν λύσεις σε όσα προβλήματα υπάρχουν, 
με γνώμονα την ανάπτυξη του Οδηγισμού.
 
«Εστέ έτοιμοι» για ακόμη μια φορά
Τον Ιούλιο καταστροφικές πυρκαγιές έπλη-
ξαν τη Ραφήνα και το Μάτι Αττικής. Αμέσως, 
Στελέχη, Ομάδες και Πληρώματα Μεγάλων 
Οδηγών / ΝΟ και Μέλη Τοπικών Συμβουλίων 
από το Βόρειο Τομέα Αττικής, βρέθηκαν εκεί 
για να προσφέρουν τη βοήθειά τους όπου 
χρειαζόταν, όπως στη διαλογή ρουχισμού, στη 
διανομή φαγητού αλλά και στον καθαρισμό 
δρόμων και κατοικιών. Όλοι μαζί ήμασταν εκεί, 
κάνοντας τον Οδηγισμό πράξη.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ /
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Γιώργος Αρβάλης

ΒΟΗΘΟΙ
Μαριάννα Μισαηλίδου, Τ.Τ. Καλογρέζας
Κωνσταντίνος Μποσινάκης, Τ.Τ. Παπάγου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Λένα Δεμέστιχα, Τ.Τ. Φιλοθέης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
& ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Λίνα Μαρμαρά, Τ.Τ. Χαλκίδας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
& ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Μαρία Αναστασίου

∆ΥΝΑΜΗ
13
47
12
13
12
10

«Β.Σ. 24»
Με σύνθημα «Β.Σ. 24», που είχε ως στόχο τη 
γνωριμία της Στερεάς Ελλάδας με το Βόρειο 
Τομέα Αττικής, πραγματοποιήθηκε το Φε-
βρουάριο η  1η Συνάντηση Περιφερειακού 
Τμήματος, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 
60 Στελεχών, Μελών Τοπικού Συμβουλίου και 
Μελών Ομάδων Συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια 
της Συνάντησης όλοι είχαν την ευκαιρία να 
αποκτήσουν καινούριες γνώσεις και να αλλη-
λεπιδράσουν μεταξύ τους. 
 
Πραγματοποιήθηκε η Συνάντηση Προέδρων 
και Τοπικών Εφόρων κατά την οποία έγινε η 
παρουσίαση του νέου Στρατηγικού Σχεδια-
σμού, που θα υλοποιηθεί την επόμενη διετία 
με στόχο την προβολή του Οδηγισμού, την 
αριθμητική ανάπτυξη με ρεαλιστικούς στό-
χους και την ανάπτυξη των μελών του Περιφε-
ρειακού Τμήματος.
 

Τοπικά Τμήματα
Ομάδες
Γαλαξίες Αστεριών
Σμήνη Πουλιών
Ομάδες Οδηγών
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ / 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / 
ΝΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
Άννα Πετρέα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μαρία Κωνσταντίνου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Ελένη Κοντού

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στέλλα Δούρου, Τ.Τ. Ξυλοκάστρου
 
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δημήτρης Μαστρανδρίκος, Τ.Τ. Μεγάρων
Αθηνά Μίτζα, Τ.Τ. Μελιγαλά
Βένη Μπεγνή, Τ.Τ. Σαλαμίνας
Δημήτρης Καραβάς, Τ.Τ. Κορίνθου
Ξένια Παπαγιανοπούλου, Τ.Τ. Σπάρτης
Μαρία Παραδείση, Τ.Τ. Ελευσίνας
Νάνσυ Ψυλάκη, Τ.Τ. Καλαμάτας

∆ΥΝΑΜΗ
14
11
12
11
11

Όταν οι σκέψεις μιλούν
Για να κάνουμε όλοι μαζί το επόμενο βήμα ας 
προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις σκέψεις 
των δικών μας ανθρώπων. Τοπικοί Έφοροι, 
Πρόεδροι Τοπικών Τμημάτων, μέλη Ομάδων 
Συνεργασίας μάς αποτυπώνουν αυτό που 
ένιωσαν για τη χρονιά που πέρασε:

«Με όραμα το καλύτερο για τη χρονιά 
που έρχεται.»

«Οδηγική Χρονιά 2017-2018, μια διαφορετική 
χρονιά, όπως και η ζωή άλλωστε. Μια γεμάτη 
χρονιά και συνεχίζουμε όλοι μαζί!»

«Mε στόχο τη σωστή διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών και νέων εφήβων, το Τοπικό μας Τμήμα 
πραγματοποίησε δράσεις δίνοντας παλμό στον 
τόπο, στην πρωτοβουλία, στη φύση, στην 
προσωπικότητα, στην άποψη.»
 
«Μία ακόμη χρονιά πέρασε, αρκετά δημιουργική, 
αυτό που πραγματικά έμεινε από αυτήν είναι η 
αξία του Εθελοντισμού και της συνεργασίας»

«Το 2018 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Το 
Τοπικό μου Τμήμα, ενωμένο, μπόρεσε να ανταπε-
ξέλθει σε αυτές, τόσο στις Οδηγικές όσο και στις 
κοινωνικές.»

«Αυτό που κρατώ ως Υπεύθυνη της Ο. Σ είναι η 
σύμπνοια ανάμεσα στα μέλη, η αγάπη και το 
Πάντα Φίλοι.»

«Αυτό που είναι τα λόγια ενός Πατέρα μετά από 
μια δράση των Ομάδων: «για να γίνουμε μεγάλοι 
πρέπει πρώτα να μάθουμε να είμαστε παιδιά».

«Κρατώ κάτι γνωστό σε όλους εμάς που είμαστε 
σε αυτή την παρέα... κάνω πράξη τις αξίες του 
Οδηγισμού και ...Έσο έτοιμος».

«Άλλη μια χρονιά ευθύνης, προσπάθειας και 
δημιουργίας. Στόχος; Κάθε χρονιά να μας βρίσκει 
καλύτερους.»

«Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Ομάδα 
Συνεργασίας μας, συνεχίζουμε με αγάπη να κάνου-
με ό,τι μπορούμε καλύτερο για τις Ομάδες μας».

«Η συνεργασία Ο.Σ. και Τοπικού είναι το μαγικό 
κλειδί που θα δώσει προοπτική στις ομάδες μας.»

Σε αυτήν τη χρονιά που πέρασε ήμασταν 
έτοιμοι να ακούσουμε σκέψεις, να αφουγκρα-
στούμε τις ανάγκες των Τοπικών μας χωρίς να 
«μείνουμε» στο ποιος το είπε αλλά μέσω ποιου 
ρόλου εκφράστηκε η σκέψη. Γιατί μόνο όταν 
μιλούν τεκμηριωμένα «οι ρόλοι μας» μπορού-
με να κάνουμε το όραμα έργο!

Τοπικά Τμήματα
Γαλαξίες Αστεριών
Σμήνη Πουλιών
Ομάδες Οδηγών
Ομάδες Μ.Ο./Πληρώματα
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ / 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
& ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

                                
Ματούλα Τσιντσιλώνη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Σπυρέλλα Δεσύλλα, Τ.Τ. Κέρκυρας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ινώ Ζυγούρη, Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Μαρίνα Αλεξοπούλου, Τ.Τ. Πάτρας

ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Μαριάνθη Αντωνίου
Μυρτώ Βλαχοπούλου
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Δήμητρα Σπετσέρη, Τ.Τ. Πάτρας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Εβελίνα Νούσια, Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ροζίνα Λάμπρη, Τ.Τ. Ιωαννίνων

∆ΥΝΑΜΗ
06
06
08
07
04

Στόχοι :
• Η εξυγίανση των Τοπικών Τμημάτων.
• Η διατήρηση του αριθμού των μελών μας.
• Η σωστή λειτουργία των Τοπικών Τμημάτων.

«Μόνο τα παιδιά ξέρουν αυτό που ψάχνουν»
Αντουάν ντε Σαιντ- Εξυπερύ
 
Έχοντας διανύσει μια χρονιά όπου γνωρίσαμε 
από κοντά όλα τα μέλη των Τοπικών μας Τμη-
μάτων, συζητήσαμε προβληματισμούς τους και 
βρήκαμε μαζί τους λύσεις για πολλά από αυτά 
που τους απασχολούσαν.

Θέσαμε τα Τοπικά Τμήματα σε νέες, πιο σταθε-
ρές βάσεις καθώς η εκπαίδευση των μελών μας 
αποτέλεσε τη βάση για την εύρυθμη λειτουρ-
γία τους. Παράλληλα, τα Στελέχη μας είχαν 
ευκαιρίες συμμετοχής σε διάφορες δράσεις, 
εντός και εκτός συνόρων, από τις οποίες απο-
κόμισαν ουσιώδη στοιχεία που τους βοηθούν 
στην προσωπική τους ανάπτυξη.

Είμαστε τώρα σε θέση, μέσα από μια πορεία 
τριών χρόνων με πολλή δουλειά, να πούμε ότι 
μπορούμε πλέον να στοχεύσουμε αποκλει-
στικά στην Ανάπτυξη και στην ίδρυση νέων 
Τοπικών Τμημάτων.

Ήταν όμως και μια χρονιά που μας πήρε από 
κοντά μας μια Ζωή… Την δική μας Ζωή, έναν 
υπέροχο Άνθρωπο, ένα Στέλεχος, μια Οδηγό!
Η Ζωή Μπάρκα, κάπου εκεί ανάμεσα στα αστέ-
ρια, θα συνεχίσει να λάμπει για όλους εμάς!
 
Μαζί με τα παιδιά...
Πολλές και πολύπλευρες οι δράσεις των Το-
πικών Τμημάτων και αυτή τη χρονιά: Δενδρο-
φυτεύσεις, Αιμοδοσίες, Κοινωνική Προσφορά, 
Παιχνίδια, Κατασκηνώσεις. Σε κάθε Τοπικό 
Τμήμα που χτυπά η καρδιά της Περιφέρειας 
πραγματοποιήθηκαν τέτοιες δράσεις, όλες με 
βασικό γνώμονα το παιδί και τις επιθυμίες του.

Το ‘’Πάντα Φίλοι’’ έγινε πράξη μέσα από δρά-
σεις εξωστρέφειας, με τα Αστέρια να πρωταγω-
νιστούν. Το ‘’Δώσε Χέρι’’ έδωσε νόημα σε κάθε 
δράση προσφοράς που συμμετείχαν τα Σμήνη 
μας. Το ‘’Έσο Έτοιμος’’ πήρε σάρκα και οστά 
κάνοντας τους Οδηγούς μας υπερήφανους. Και 
τέλος, το ‘’Υπηρετείν’’ έγινε πυξίδα στα χέρια 
των Μεγάλων Οδηγών και Ναυτοδηγών για το 
άνοιγμα στη νέα Ζωή!
 
…Ας ανοίξουμε το δρόμο στα παιδιά!
Με μοναδικό μας γνώμονα το παιδί του σήμερα 
και τον πολίτη του αύριο θα προχωρήσουμε 
στην ίδρυση νέων Τοπικών Τμημάτων τα οποία 
θεωρούμε ότι θα δώσουν την ευκαιρία σε ακόμη
περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν τον Οδηγισμό, 
να αποτελέσουν την αλλαγή και να φέρουν την 
ελπίδα που μόνο στα δικά τους μάτια μπορείς 
να δεις! Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν 
καλύτερες εποχές, αλλά αυτή είναι η δική μας.

Τοπικά Τμήματα
Γαλαξίες Αστεριών
Σμήνη Πουλιών
Ομάδες Οδηγών
Ομάδες Μ.Ο./Πληρώματα
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / 
ΝΟΤΙΟΥ & ∆ΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος

ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
Σίσση Μπαφούνη, Τ.Τ. Ανάκασας
Κατερίνα Ξάνθου, Τ.Τ. Καρλοβάσου Σάμου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ∆ΥΤΙΚΟΥ & 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Βικεντία Τριβουλίδου, Τ.Τ. Μυτιλήνης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
Ξάνθος Ιωάννης, Τ.Τ. Καρλοβάσου Σάμου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Χριστίνα Σούκα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χριστόφορος Κουρουνιώτης, Τ.Τ. Χίου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
& ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Ισιδώρα Δανιήλ, Τ.Τ. Χίου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ζωή Φλέσσα, Τ.Τ. Βαθύ Σάμου

∆ΥΝΑΜΗ
12
09
10
08
05
01

Μαζί μας έλα, ένα βήμα πιο πέρα

Στόχοι:
• Στήριξη και υποστήριξη Τοπικών Τμημάτων σε 
όλους τους Τομείς
• Αύξηση παιδιών και Στελεχών
• Επαναλειτουργία Τοπικών Τμημάτων
• Εκπαίδευση Στελεχών και Μελών Τοπικού 
Συμβουλίου
• Προβολή και διαφήμιση της Περιφέρειας

Η 1η Συνάντηση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
για Μέλη Τ.Σ., Στελέχη και Ο.Σ., 28-29 Απριλίου
2018 στη Χίο, ήταν γεγονός. Εκπαιδευτικά 
θέματα που προέκυψαν από τις ανιχνεύσεις 
αναγκών των συμμετεχόντων ήταν οδηγός για 
την επιτυχία της δράσης. Οι δραστηριότητες 
στην πόλη αλλά και το πολύ καλό κλίμα μεταξύ 
μας δημιούργησαν τις καλύτερες σχέσεις.

Η 2η Συνάντηση των Περιφερειών Δυτικού 
και Νότιου Τομέα Αττικής για Μέλη Τοπικών 
Συμβουλίων., Στελέχη και Ομάδες Συνεργασίας 
στις 25 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε 
στο Περιστέρι που για 17 χρόνια ήταν ανενεργό. 
Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ανάλυση 
θεμάτων που αφορούν τον εθελοντή, από 
ειδικούς επαγγελματίες.

Όλο και περισσότερα Στελέχη και Μέλη Τ.Σ. 
δηλώνουν συμμετοχή στη Βασική Εκπαίδευση, 
ενώ αρκετά είναι αυτά που την ολοκληρώνουν 
το ερχόμενο καλοκαίρι. Ελπίζουμε σύντομα να 
υπάρχουν Κατασκηνωτές και Εκπαιδευτές στο 
Περιφερειακό Τμήμα ώστε να καλύπτει μόνο 
του τις ανάγκες που προκύπτουν.

Στο Τοπικό Τμήμα Καρλοβάσου Σάμου 
λειτουργεί από τις αρχές του 2018 Ομάδα 
Οδηγών με Αναπηρία.

Εξωτερικές Δράσεις που γίνονται σε όλα τα 
Τοπικά Τμήματα του Περιφερειακού Τμήματος 

βοηθούν στην εισροή νέων μελών. Ήδη, σε 
κάποιες Ομάδες η αύξηση παιδιών ξεπερνάει 
το 15% και ενηλίκων μελών το 20%. Η 
δημιουργία 2η ομάδας του ίδιου Κλάδου σ’ 
ένα Τοπικό Τμήμα τεκμηριώνει την αριθμητική 
αυτή αύξηση. Το Πτυχίο Πολιτικής Προστασίας 
βοήθησε πολύ το έργο των Στελεχών.

Η συμμετοχή των παιδιών για τις 
κατασκηνώσεις του καλοκαιριού υπολογίζεται 
στο 70% και των Στελεχών στο 65%.

Η συνεχής επικοινωνία με τους υπεύθυνους 
των Τομέων δημιουργούν σχέσεις 
εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας.

Τοπικά Τμήματα
Γαλαξίες Αστεριών
Σμήνη Πουλιών
Ομάδες Οδηγών
Ομάδες Μ.Ο./Πληρώματα
Ομάδα Οδηγών με Αναπηρία

027

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ     •     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ     •     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
Άντζελα Χατζηδημητρίου [έως 31/8]
Μαργαρίτη Σταματία [από 15/9]

ΒΟΗΘΟΙ
Αρεζίνα Ζώρζου, Τ.Τ. Κω [από 15/9]
Τζένη Παπασταύρου, Τ.Τ. Ηλιούπολης
Λία Γουλανδρή, Τ.Τ. Αθήνας [έως 31/8]
Αμαρυλλίς Καραβίτη, Τ.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας [έως 31/8]
Σπυριδούλα Ντόβα, Τ.Τ.Κω [από 15/9]
Άντζελα Χατζηδημητρίου, Τ.Τ. Ρόδου [από 15/9]

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Χριστίνα Αντζιά, Τ.Τ. Ηλιούπολης [έως 31/8]
Βασίλης Φρέσκας, Τ.Τ. Αθήνας [από 15/9]
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σοφία Θειάδου, Τ.Τ. Καρέα [έως 31/8]
Κατερίνα Πορτελάνου, Τ.Τ. Ζωγράφου [από 15/9]
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σταματία Μαργαρίτη, Τ.Τ Κω [έως 31/8]
Πραξιτέλης Κουτσουράδης, Τ.Τ. Κω [από 15/9]

∆ΥΝΑΜΗ
10
25
31
23
23

Στόχοι:
• Αύξηση νέων μελών.
• Εξωτερίκευση των επιθυμιών και 
των αναγκών των εθελοντών μας.
• Αναγνωρισιμότητα του έργου μας.

Η συμμετοχή στις δράσεις που πραγματοποι-
ήθηκαν το 2018 αποδεικνύουν ότι είμαστε 
ενεργοί πολίτες και, πάνω απ΄ όλα, εθελοντές. 
Όλοι μαζί, Στελέχη, Μέλη Τ.Τ., παιδιά και φίλοι 
του Οδηγισμού, συμμετείχαμε ενεργά και 
κάναμε πραγματικότητα τις αξίες και τα 
ιδανικά που αντιπροσωπεύουν τον Οδηγισμό.

Συγκεκριμένα, στο πυρόπληκτο Μάτι είμαστε 
συνεχώς παρόντες για να προσφέρουμε, με 
την συμμετοχή ενηλίκων μελών μας, Στελεχών 
αλλά και με Μεγάλους Οδηγούς. Συμμετείχαμε 
ενεργά και αποτελεσματικά σε δράσεις, όπως 
διανομή φαγητού και τροφίμων, οργάνωση 
ρουχισμού για όλες τις ηλικίες, καθαρισμό από 
τις λάσπες και τα φερτά υλικά που έκλειναν 
σπίτια και δρόμους.  Τα Τοπικά μας Τμήματα 
από όλα τα μέρη της Ελλάδας συμμετείχαν 
στέλνοντας τρόφιμα και ρουχισμό για τις 
ανάγκες των πληγέντων. Συγκινητική ήταν η 

ανταπόκριση του κόσμου και εμφανής 
η εκτίμηση προς το πρόσωπό μας.

Λάβαμε μέρος στην παγκόσμια κατασκήνωση 
Roverway που έγινε στην Γαλλία με Μ.Ο. και Στε-
λέχη. Ήταν μια εμπειρία μοναδική για τα παιδιά 
που συμμετείχαν από την Περιφέρειά μας. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση της 
Περιφέρειας Κεντρικού Τομέα Αττικής στο 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου συζητήθηκαν 
ανάγκες των Τοπικών Τμημάτων και θέματα 
που απασχολούν τους εθελοντές μας. 

Το Σεπτέμβριο ανέλαβε την Εφορία η Σταματία 
Μαργαρίτη από το Τ.Τ. Κω. 

Κάνουμε Τρόπο Ζωής τις αξίες του Οδηγισμού 
και συνεχίζουμε να είμαστε ενεργοί πολίτες.
Ενεργά συμμετέχουμε σε δράσεις και προσφορά
προς την κοινωνία μας.

Είμαστε δίπλα στους νέους μας και οραματιζό-
μαστε ένα καλύτερο μέλλον. Θα συνεχίσουμε 
δυναμικά να εμπνέουμε τους νέους μας και να 
θέτουμε εφικτούς στόχους.

Τοπικά Τμήματα
Γαλαξίες Αστεριών
Σμήνη Πουλιών
Ομάδες Οδηγών
Ομάδες Μ.Ο./Πληρώματα
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΚΡΗΤΗΣ / 
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
Γιώργος Ζωχιός
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νικολέτα Θάνου [έως 31/08]
Ελένη Κέκη [από 01/09]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
& ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Ευαγγελία Ορφανίδου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ελένη Χατζηιωάννου [έως 31/08]
Νικολέτα Θάνου [από 01/09]
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Βάσια Θηβαίου

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Πόπη Τερζάκη

ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
Κική Καριώτη, Τ.Τ. Ηρακλείου
Λευτέρης Κέντρος, Τ.Τ. Χερσονήσου [από 01/09]
Έρη Κοματσουλάκη, Τ.Τ. Χανίων [έως 28/02]
Μανώλης Τσοπάνογλου, Τ.Τ. Χερσονήσου
Στέλλα Φαρσαράκη, Τ.Τ. Ρεθύμνου

∆ΥΝΑΜΗ
20
14
20
15
13
01

Μαζί… με ταυτότητα!
Το 2018 βρήκε Στελέχη, Μέλη Τ.Σ. και Ομάδες 
Συνεργασίας Κρήτης & Ανατολικής Αττικής 
μαζί με δύο μέλη του Δ.Σ., δύο Εφόρους 
Κλάδων, εκπροσώπους όλων των Κλάδων, 
συνολικά 16 Εκπαιδευτές και πολλούς 
Κατασκηνωτές και Συνεργάτες Κλάδων να 
βρίσκονται στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 24 
έως τις 25 Φεβρουαρίου, σε μια συνάντηση 
διαφορετική από όλες τις άλλες, με κεντρική 
ιδέα «C.E.A. …δίχως ταυτότητα». 
 
Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εκπαι-
δευτικά θέματα, αλληλοεπέδρασαν αλλά και 
συζήτησαν για τον ορθό τρόπο λειτουργίας 
των Τοπικών Συμβουλίων και επανατοποθε-
τήθηκαν στον τρόπο λειτουργίας των Ομάδων 
Συνεργασίας. Στο πλαίσιο της Συνάντησης 
πραγματοποιήθηκε «Ανανέωση Υπόσχεσης», 
έγιναν απονομές και τελετή υπόσχεσης νέων 
μελών και ακολούθησε ένα διαφορετικό Νυχτε-

ρινό Παιχνίδι, μέσα από το οποίο όλοι γνώρι-
σαν την πόλη του Ηρακλείου, με οδηγίες και 
πληροφορίες που τους δίνονταν μέσα από μια 
«ειδική» εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο 
που τους καλούσε να αλληλοεπιδράσουν με 
την πόλη και τους κατοίκους της.

Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη σε 
επιτροπές, λειτουργώντας ως ένα πολύ μεγάλο 
Τοπ. Τμήμα και αναλαμβάνοντας τον ρόλο των 
Μελών του Τ.Σ., της Επιτροπής της Ο.Σ. και 
των Αρχηγείων των Ομάδων, προετοίμασαν 
μια μεγάλη δράση προβολής, κοινωνικής 
προσφοράς και προσέλκυσης νέων μελών. Η 
δράση περιλάμβανε Μεγάλο Παιχνίδι για 
παιδιά και νέους, εργαστήρι μαγειρικής, 
παζάρι χειροτεχνιών άνευ αξίας με δωρεές 
προς το Σύλλογο που φιλοξενεί την Ειδική 
Ομάδα Ηρακλείου, κοπή πίτας του Περιφερει-
ακού Τμήματος, προβολή στα ΜΜΕ της Κρήτης 
και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Τοπικά Τμήματα
Γαλαξίες Αστεριών
Σμήνη Πουλιών
Ομάδες Οδηγών
Ομάδες Μ.Ο./Πληρώματα
Ομάδα Οδηγών με Αναπηρία
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Το Σμήνος Κολλεγίου – Ψυχικού/Κάντζας 
αποτελεί πλέον ένα αριθμητικά πλήρες Σμήνος 
που ήδη λειτουργεί για δεύτερη χρονιά.

Η δύναμη του Περιφερειακού Τμήματος 
διατηρήθηκε σταθερή, αριθμώντας περίπου 
1.210 μέλη. Ταυτόχρονα, όπως συμβαίνει όλα 
τα τελευταία χρόνια, διατηρήθηκε σε υψηλά 
επίπεδα και η εισροή ετήσιων συνδρομών που 
έφτασε στο 77% για την Κρήτη και στο 71% για 
την Ανατολική Αττική.

#MaziStoMellon
Στόχος μας μέχρι το τέλος του 2019 να διατη-
ρηθεί η δύναμη, να μπουν γερές βάσεις για 
την ανάπτυξη του Οδηγισμού στην Ανατολική 
Αττική και να ενδυναμωθεί η ανάπτυξη στα Τ.Τ. 
της Κρήτης. Η λειτουργία των Τ.Τ. σε επίπεδο 
Τομέων, η εκπαίδευση των Στελεχών, η εξω-
στρέφεια στην κοινωνία, η σωστή λειτουργία, 
οριζοντίως και καθέτως, των Τομέων σε Περι-
φερειακό και Τοπικό Επίπεδο και η αναβάθμι-
ση του προγράμματος των Ομάδων μας είναι 
βασικοί πυλώνες για την αποτελεσματικότερη 
πρόληψη των μελλοντικών αναγκών.

Στις φωτιές της Κρήτης βρεθήκαμε δίπλα στους 
κρατικούς φορείς και σε πλήρη επαγρύπνηση 
συνεχώς. Η παρέμβασή μας ευτυχώς δεν 
χρειάστηκε, οι ζημιές όμως από τις φωτιές 
ήταν δυστυχώς μεγάλες. Δώσαμε το παρών σε 
δράσεις κοινωνικής προσφοράς ιδρυμάτων, 
φορέων για το παιδί, οργανώσεων νέων, 
Μαραθωνίων με αισθητή παρουσία των 
Τοπικών Τμημάτων σε κάθε πόλη.

Ανάπτυξη = Μέλλον
Στην Κρήτη ιδρύθηκε και λειτούργησε το Τ.Τ. 
Κριτσάς με Γαλαξία και Σμήνος και έγινε μεγάλη 
προσπάθεια να βρεθεί χώρος στέγασης των 
ομάδων που να πληροί τις σωστές προδιαγρα-
φές. Η εκπνοή του 2018 δυστυχώς δεν έφερε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, καταβάλλονται 
ωστόσο μεγάλες προσπάθειες ώστε το Τ. Τμήμα 
να μπορέσει να επαναλειτουργήσει κανονικά.

Στην Ανατολική Αττική υπήρξε αύξηση 
δύναμης στα περισσότερα Τοπικά Τμήματα και 
η εκπνοή του 2018 έφερε ευχάριστα νέα με την 
επανίδρυση της Ομάδας Οδηγών του 
Μαρκοπούλου. Η Ομάδα αναμένεται να κάνει 
τις πρώτες της συγκεντρώσεις εντός του 2019. 

Η δράση τέλεσε υπό την αιγίδα και υποστήριξη 
της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου,
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ηρακλείου και είχε την στήριξη μεγάλων 
χορηγών (Minoan Lines, FreshSnack, Gialytakis 
Catering, ΚρητηTV, CretaChannel και πολλά άλλα 
ΜΜΕ). Όλοι μαζί αποδείξαμε ότι το ακατόρθωτο 
είναι δυνατό, με τη συμμετοχή 120 ενηλίκων με-
λών του Περιφερειακού Τμήματος ταυτόχρονα 
στο ίδιο σημείο, με κοινή οργάνωση!

Η Προσφορά στο… μαζί!
Δυστυχώς το 2018 χρειάστηκε να ακουστεί 
πολλές φορές η φράση «Έσο Έτοιμος»… Στις 
φωτιές της Ανατολικής Αττικής, σε άμεση 
επαφή και συντονισμό με το Δ.Σ. και την 
Κεντρική Διοίκηση όλο το Π.Σ. και όλα τα Τ.Τ. 
συμμετείχαν από την πρώτη μέχρι και την 
τελευταία στιγμή στην πρώτη γραμμή σε 
Ραφήνα, Νέα Μάκρη και άλλα σημεία. 

Πάνω από 150 ενήλικα μέλη των Τ.Τ. της Ανα-
τολικής Αττικής και εκατοντάδες εθελοντές 
σε όλα τα σημεία χωρίστηκαν σε ομάδες και 
υποστήριξαν το έργο διαχωρισμού ρούχων και 
τροφίμων, διανομής ειδών πρώτης ανάγκης, 
καταγραφής, «εκπαίδευσης» και συντονισμού 
ομάδων εθελοντών, συνεργασίας με άλλες 
εθελοντικές ομάδες για αποτελεσματικότερη
λειτουργία των κέντρων, συμμετοχή σε 
συναντήσεις με κρατικούς φορείς και πρόταση 
λύσεων διαχείρισης και οργάνωσης, εύρεση 
προσφορών και πολλά άλλα… 

Είμαστε όλοι πραγματικά περήφανοι Οδηγοί 
και έτοιμοι για όλους γύρω μας! Αξίζει όμως να 
δώσουμε το μεγαλύτερο μας «χειροκρότημα» 
για το τεράστιο κουράγιο, θάρρος, δύναμη σε 
όλα τα Στελέχη, τα Μέλη Τ.Σ., τους Μεγάλους 
Οδηγούς και τους Φίλους του Οδηγισμού του 
Τοπικού Τμήματος Ραφήνας για τον ηρωισμό 
και την εκπληκτική δουλειά που έκαναν και 
ακόμα κάνουν για τον τόπο τους.
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΣΤΕΡΙΑ
ΠΟΥΛΙΑ
Ο∆ΗΓΟΙ
ΜΕΓΑΛΟΙ Ο∆ΗΓΟΙ/ΝΑΥΤΟ∆ΗΓΟΙ
ΟΜΕΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΜΕΑ

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΩΝ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ Τ. ΕΦΟΡΩΝ & ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΜΕΛΗ ΚΕΝ. ΚΑΙ ΠΕΡ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ

1418
2061
1137
585
115

790

600
635
143
152
142
184
314
160

2016

1352
2070
1135
628
125

806
13

595
656
121
148
151
202
309
165

2017

1358
2071
1138

610
141

847
15

632
634
113
136
145
148
312
145

2018
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ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΝ
Ελένη Παρθενοπούλου [έως 31/8]
Δήμητρα Χατζηδημητρίου [από 1/9]

ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
Ζαχαριάδου Μαρία [έως 11/2]
Μητσόγλου Μαρίνα [έως 11/2]
Πουλημένου Αμαλία [έως 11/2]
Ελένη Κοσμίδου [από 12/2]
Ρεβέκα Λάμπρου [από 12/2]
Άννα Σιδηροπούλου [από 12/2]
Ολυμπία Τσαμασφύρα [από 12/2]

ΜΕΛΗ
Αφροδίτη Ζαχαροπούλου [από 12/2]
Ειρήνη Κάππου [έως 11/2]
Ελένη Κοσμίδου [έως 11/2]
Λίλα Κουμάντου [έως 31/8] 
Ηρώ Μέλλιου [έως 11/2]
Ζωή Μπάρκα – Κουμάση [έως 11/2]
Ελίζα Οικονομίδου [από 12/2]
Ελένη Παρθενοπούλου [από 1/9]
Αμαλία Πουλημένου [από 12/2]
Ιωάννα Τσαμπηρά [12/2 - 31/8]
Δήμητρα Χατζηδημητρίου [έως 31/8]
Ελένη Χατζηιωάννου [από 12/2]
Δήμητρα Χατζηδημητρίου [έως 31/8]

Το Συνέδριο του Τμήματος Εκπαιδεύσεων 
πραγματοποιήθηκε το 2018 με κύρια έννοια να 
είμαστε παρόντες και να απαντάμε στην ανά-
γκη του Σήμερα. Βρισκόμαστε στον τέταρτο 
χρόνο εφαρμογής του εκπαιδευτικού σχήματος 
και πλέον οι εμπειρίες μας, η ανατροφοδότηση 
από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους μάς 
βοηθούν να αξιολογούμε και να επαναπροσδι-
ορίζουμε συστηματικά το περιεχόμενο και τον 
τρόπο οργάνωσης. 
 
Το εκπαιδευτικό μας σχήμα, που στηρίζεται 
στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, έχει 
λάβει πιστοποίηση από τη WAGGGS ως 

σύμφωνο και εναρμονισμένο με τις αρχές 
εκπαίδευσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης.

Η Εκπαίδευση των Στελεχών και των μελών, σε 
μεγάλο βαθμό, αποτελεί εκπαίδευση στην ομά-
δα, ακολουθεί το πρόγραμμα και τις ανάγκες 
της και ο εκπαιδευτής είναι εκεί και ενισχύει 
τους ανθρώπους και το έργο τους. Σε μία 
εξελισσόμενη διαδικασία μάθησης οι εκπαι-
δευόμενοι ενισχύονται έτσι ώστε να μπορούν 
να ανακαλύψουν και να καλύψουν περιοχές 
γνώσης αλλά και να αναπτύξουν στο μέγιστο 
τις δυνατότητές τους.
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Εκπαιδεύσεις Ad Hoc
Το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε Εκπαίδευση
Εφόρων Περιφέρειας. Τον Οκτώβριο πραγμα-
τοποιήθηκε η Εκπαίδευση Μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. Επίσης τον Οκτώβριο, 
πραγματοποιήθηκε η Ναυτοδηγική Εκπαίδευ-
ση με Αρχηγό τη Μ. Λιάνου, όπου συμμετείχαν 
20 Στελέχη Ναυτοδηγικών Ομάδων.

Υποτροφία Έφη Πιπινοπούλου
Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων προκήρυξε για το 
οδηγικό έτος 2017-2018, στη μνήμη της Έφης 
Πιπινοπούλου, την υποτροφία «Έφη Πιπινο-
πούλου», η οποία ωστόσο δεν δόθηκε λόγω 
έλλειψης υποψηφίων. Η υποτροφία έχει 
προκηρυχθεί εκ νέου για το τρέχον έτος και 
βρίσκεται στην διαδικασία της επιλογής.

τους σχέδιο, έχουμε πλέον 9 Στελέχη με 
ολοκληρωμένη τη γενική τους εκπαίδευση. 

Στα Στελέχη που ολοκληρώνουν τη γενική τους 
εκπαίδευση δίδεται βεβαίωση που περιγράφει 
τις δεξιότητες που απέκτησαν, προκειμένου 
να τη χρησιμοποιούν και για επαγγελματικούς 
σκοπούς.
 
Τεχνικές Εκπαιδεύσεις
Το καλοκαίρι του 2018 πραγματοποιήθηκαν οι 
εξής Τεχνικές Κατασκηνωτικές Εκπαιδεύσεις:
Για τον Κλάδο Αστεριών, στα Κονάκια με 
αρχηγό την Τζ. Λαρίση και έχουμε νέες κατα-
σκηνώτριες τις: Μάγδα Ζαγουράκη, Δήμητρα 
Ζανιά, Μαρία Κιοσσέ και Ελεάννα Μανδαλά.
 
Για τον Κλάδο Πουλιών έγινε στον Παράδεισο 
Ρεθύμνου με αρχηγό την Δ. Χατζηδημητρίου 
και έχουμε νέους κατασκηνωτές τους: Ελένη 
Μπέκα, Σοφία Περάκη, Έφη Σιδέρη, Παύλο 
Τσιακούμη και Γιάννη Τσιμπούκη.
 
Για τον Κλάδο Οδηγών και Μεγάλων Οδηγών 
έγινε στο Τσεπέλοβο Ιωαννίνων, με αρχηγό την
Μ. Αλεξοπούλου και έχουμε νέες κατασκηνώτριες: 
• για τον κλάδο Οδηγών τις: Σταυρούλα 
Γουρλώνη, Αφροδίτη Ζαχαροπούλου, Δήμητρα 
Κατσούλη, Ιωάννα Παναγιωτίδη και Ελισάβετ 
Πλιακοπάνου και
• για τον κλάδο Μεγάλων Οδηγών τις: Μυρτώ 
Βλαχοπούλου και Σμαραγδή Ταλάκη.
 
Οι Τεχνικές Κατασκηνωτικές Εκπαιδεύσεις 
έγινε δυνατόν να πραγματοποιηθούν χάρη στη 
στήριξη των κατασκηνώσεων πλάι στις οποίες 
είχαν οργανωθεί. Για το λόγο αυτό, ως Τμήμα 
Εκπαιδεύσεων, ευχαριστούμε τους κατασκη-
νωτές Ελένη Χατζηιωάννου, Σπυρέλλα Δεσύλα, 
Θεώνη Μανωλάκου και τα αρχηγεία των 
κατασκηνώσεών τους.

Οι τρεις ενότητες της Γενικής Εκπαίδευσης 
προχώρησαν ως ακολούθως:
 
Βασική Εκπαίδευση
Το 2018 οι εκπαιδεύσεις συνεχίζουν να είναι 
όσα και τα Περιφερειακά Τμήματα και να 
ταυτίζονται γεωγραφικά με αυτές, εφόσον 
αυτή η πρακτική έδειξε πως επιτυγχάνεται 
καλός συντονισμός και συνεργασία με τους 
Περιφερειακούς Εφόρους. Από το 2019 οι Βα-
σικές Εκπαιδεύσεις θα έχουν ετήσια διάρκεια 
γιατί φάνηκε πως χρειάζεται να αξιοποιείται 
καλύτερα ο χρόνος και να διευκολύνονται 
στον προγραμματισμό τους Εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενοι.

Μέχρι 31/12/2018 έχουν ολοκληρώσει τη 
Βασική Εκπαίδευση 165 εκπαιδευόμενοι. 

Αρχηγοί της Βασικής Εκπαίδευσης για το 2018 
ήταν οι: Γ. Ζωχιός, Α. Καραμάνου, Ντ. Καρυδά-
κη, Β. Καραΐσκου, Ε. Νούσια, Λ. Πολυχρονιά-
δου, Ν. Πρίφτη και Κ. Μητσόπουλος
 
Ηγεσία και Φύση
Την άνοιξη του 2018 πραγματοποιήθηκαν δύο 
εκπαιδεύσεις, μια στην Ελαία Μεσσηνίας με 
αρχηγό την Ρ. Λάμπρου και μια στο Πήλιο με 
αρχηγό την Μ. Ζαχαριάδου. Εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενοι διένυσαν μια εκπαιδευτική 
διαδρομή τριών μηνών όπου, αξιοποιώντας 
τις γνώσεις που απέκτησαν στην πορεία αυτή, 
πραγματοποίησαν όλοι μαζί ένα διήμερο με 
δράσεις στη φύση.

Νέοι Ορίζοντες
Στην συνέχεια ξεκίνησαν δύο εκπαιδεύσεις 
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ στις οποίες συμμετείχαν τα 
Στελέχη που είχαν παρακολουθήσει και τις δύο 
Εκπαιδεύσεις Ηγεσίας (Ηγεσία και Φύση - Ηγε-
σία και Κοινωνία). Σε αυτές, οι εκπαιδευόμενοι 
εντόπισαν περιοχές-δεξιότητες προς βελτίωση 
ή ανάπτυξη. Ολοκληρώνοντας το προσωπικό 
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Οι σημαντικότερες δράσεις μας
Μεταφράσαμε και επικοινωνήσαμε στις 
Ομάδες μας το Πακέτο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Σκέψης 2018 με κεντρικό άξονα «Επηρεάζω» 
(IMPACT), που ανήκει στον τριετή Σχεδιασμό 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης.

Ευχαριστούμε για τη μετάφραση του Πακέτου 
τα μέλη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων: Μαρία 
Γκελερή, Ελένη Ευθυμίου, Αλεξάνδρα Λιόγκα, 
‘Ελενα Καλογεροπούλου και την Δέσποινα 
Ψαρράκη. Επίσης, την Άντζυ Τερζάκη για την 
προσαρμογή των γραφικών στην μετάφραση.

ΤΜΗΜΑ 
∆ΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΦΟΡΟΣ
Γκάρυ Δέδε

ΜΕΛΗ
Γιώργος Αρβάλης
Μαρία Γκελερή
Ελένη Ευθυμίου
Ειρήνη Κάππου
Έλενα Καλογεροπούλου
Αλεξάνδρα Λιόγκα
Έρη Παπαδοπούλου [έως 09/18]
Κατερίνα Παπαναστασίου
Τόνια Πάτα
‘Αντζυ Τερζάκη
Ηλιάνα Τσαμπηρά [έως 11/18]
Κωνσταντίνος Τσιάμης
Δέσποινα Ψαρράκη   

Με αφορμή την Ημέρα Σκέψης 2018 πραγματο-
ποιήθηκε Ανοικτή Εκδήλωση στον περιβάλλοντα 
χώρο του Ζάππειου Μεγάρου, όπου 450 Αστέρια, 
Πουλιά, Οδηγοί και Στελέχη μας, μέλη Τοπικών 
Συμβουλίων καθώς και μέλη του Τμήματος 
Συνεργασίας και της Επιτροπής Αρωγής ήρθαν 
και έπαιξαν με μεγάλο ενθουσιασμό το Μεγάλο 
Παιχνίδι της Ημέρας Σκέψης στον Εθνικό Κήπο. 
Για το κλείσιμο της εκδήλωσης, το Τμήμα είχε 
ετοιμάσει ένα κέρασμα Διεθνούς Κουζίνας για 
τους συμμετέχοντες.
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MΕΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ WAGGGS
Kατερίνα Αγορογιάννη, Εκλεγμένο Μέλος του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου της Wagggs 
 
ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, WAGGGS EUROPE REGION
Τόνια Πάτα, Μέλος της Ομάδας Νεαρών Γυναι-
κών Παρουσίασης της Παγκόσμιας Οργάνωσης.
Ειρήνη Κάππου, Μέλος της Επιτροπής Gender 
and Diversity, Wagggs Europe Region  
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΡΙΕΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΓΕΣΙΑΣ WLDP
(WLDP FACILITATORS)
Kατερίνα Αγορογιάννη
Νεφέλη Θεμελή
Σόφη Κώττη
Έρη Παπαδοπούλου         
 
ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΤHN OLAVE BADEN 
POWEL SOCIETY (OBPS)
Αιμιλία Γερουλάνου
Αλεξάνδρα Καλογερά
Λένα Λεβίδη

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

Η Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο:

Stop the Violence Seminar
Κατόπιν συνεννόησης με την Wagggs δύο 
Στελέχη του Κλάδου Πουλιών από το Τ.Τ 
Ιωαννίνων, η Έλενα Πατσιούρα και η Εύα 
Νούσια, παρακολούθησαν με επιτυχία 
το σεμινάριο «STOP THE VIOLENCE» στο 
Παγκόσμιο Οδηγικό Κέντρο Our Chalet στην 
Ελβετία, τον Ιανουάριο 2018.

Ηelen Storrow Seminar
Πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 
2018, στο Our Chalet, στην Ελβετία. Το 
ΣΕΟ εκπροσώπησε η Άννα Σιδηροπούλου, 
εκλεγμένο μέλος του Τμήματος Εκπαιδεύσεων 
από το Τ.Τ. Κηφισιάς, με πλήρη Υποτροφία από 
το Our Chalet και την OBPS Society. Συμμετείχε 
επίσης η Ολυμπία Τσαμασφύρα, ως Facilitator 
του σεμιναρίου.

Roverway 2018 - Opposites Attract
Συμμετοχή της Ελλάδας και του ΣΕΟ στη 
Διεθνή Κατασκήνωση Roverway 2018 που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στην Ολλανδία 
και στην οποία βρέθηκαν 4.500 Οδηγοί 
και Πρόσκοποι από όλο τον κόσμο. Η δική 
μας αποστολή, με Αρχηγό την Εβελίνα 
Νούσια, γύρισε ενθουσιασμένη και γεμάτη 
νέες εμπειρίες. Είχαμε επίσης την χαρά να 
συμμετέχουν τρια μέλη μας ως Facilitators 
εργαστηρίων της WAGGGS: η Μαριαντίνα 
Ανδρικοπούλου, η Κλαίρη Χαβάκη και η 
Δέσποινα Ψαρράκη.
 
Παρουσίαση του Gender and Diversity Toolkit
Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε την 
παρουσίαση του Gender and Diversity toolkit, 
στην ομάδα του οποίου ήταν η Ειρήνη Κάππου, 
που είναι και μέλος της Επιτροπής.

Αφιέρωμα από την OBPS για την 
καταστροφή στην Αθήνα με τις πυρκαγιές
Συγκινητικό αφιέρωμα έκανε η OBPS Society 
για τις πυρκαγιές στην Αττική καθώς και για 
τις προσπάθειες βοήθειας του ΣΕΟ στους 
πυρόπληκτους.

Growth Gathering Event
Στα πλαίσια συνεργασίας των Οργανώσεων 
για την Ανάπτυξη του Οδηγισμού στην 
Ευρώπη πραγματοποιήθηκε διήμερο event 
στην Βουδαπέστη. Το ΣΕΟ εκπροσώπησε η 
Γενική μας Έφορος Μαρία Καρακεσίσογλου, 
με όλα τα έξοδα καλυμμένα από την Wagggs. 
Σεπτέμβριος 2018.
 
Επίσκεψη μελών της Wagggs στην Χώρα μας
Υποδεχθήκαμε την Petra Stipanic, μέλος τη 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Wagggs, καθώς και 
την Chaymaa Hassan, γραμματειακά υπεύθυνη 
για την χώρα μας. Ανταλλάξαμε απόψεις 
και περάσαμε ένα διήμερο με το Διοικητικό 
Συμβούλιο, θέτοντας τα βασικά σημεία που 
λειτουργούν στην Οργάνωση μας.

Μας έδωσαν συγχαρητήρια για την ανάκαμψη 
που παρουσιάζει το ΣΕΟ στο διάστημα μετά 
την τελευταία τους επίσκεψη. 
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ΠΤΥΧΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Πτυχίο Πολιτικής Προστασίας «Έσο Έτοιμος 
για Σένα και τους Γύρω σου» δημιουργήθηκε τον 
Αύγουστο του 2018, με αφορμή τις πρόσφατες 
τραγωδίες που έπληξαν τη χώρα μας - την 
πλημμύρα σε Μάνδρα και Μέγαρα το 2017 και 
την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική το 2018. 
Είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο 
από το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού για παιδιά 
και νέους από 5 έως 18 ετών.

Περιέχει πληροφορίες και δραστηριότητες 
που θα βοηθήσουν τους αυριανούς ενήλικους 
πολίτες να προστατεύσουν τους εαυτούς 
τους αλλά και τους γύρω τους σε περιπτώσεις 
εκτάκτων αναγκών, γνωρίζοντας τα μέτρα 
προστασίας που θα πρέπει να λάβουν 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα 
καταστροφικό γεγονός.

Ο σκοπός του Πτυχίου Πολιτικής Προστασίας 
είναι να υιοθετήσουν τα παιδιά μια υπεύθυνη 
στάση απέναντι σε καταστάσεις εκτάκτων 
αναγκών / καταστροφών, αυτήν της συμμετοχής, 
της διαρκούς ενημέρωσης, της προετοιμασίας, 
της ετοιμότητας, της αυτοπροστασίας και της 
προστασίας των άλλων.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει το 
Πτυχίο είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά ηλικίας 
των παιδιών. Κάθε παιδί δηλαδή, θα ασχοληθεί 
με τις δραστηριότητες που μπορεί και θέλει να 
κάνει. Προφανώς, μέσα από αυτές δεν θα μάθει 

τα πάντα για την πολιτική προστασία. Θα 
μάθει όμως αρκετά για να γνωρίζει ότι πρέπει 
να ενημερώνεται, να προετοιμάζεται και να 
αντιδρά στο βαθμό που τού αναλογεί.

Τα φυσικά φαινόμενα είναι μια «απόδειξη» ότι 
οι καταστροφές συμβαίνουν! Το καλύτερο που 
έχουμε να κάνουμε λοιπόν είναι η ενημέρωση, 
η πρόβλεψη, η προετοιμασία.

Τι μπορούμε να κάνουμε:
Να μιλήσουμε στα παιδιά για τους κινδύνους 
που κρύβει ένα φυσικό φαινόμενο, να το 
παρατηρήσουμε, να το εξηγήσουμε, να 
αναρωτηθούμε τι συμβαίνει μετά από αυτό, αν 
δηλαδή οι ανθρώπινες ενέργειες μετατρέπουν 
αυτό το φαινόμενο σε επικίνδυνο για 
ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Αν πετύχουμε αυτό, τότε θα έχουμε κάνει 
ήδη τη μισή δουλειά. Τα παιδιά θα γνωρίζουν 
το φαινόμενο σαν κάτι φυσιολογικό και θα 
καταλάβουν ότι οι ανθρώπινες ενέργειες 
μπορούν να το μετατρέψουν ή όχι σε κάτι 
καταστροφικό. Και τότε, θα είναι έτοιμα να 
αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές 
απέναντι στα φαινόμενα, όπως, να ζουν με 
τρόπο που σέβεται τη φύση και τη δύναμή της, 
να προετοιμάζονται έτσι ώστε να είναι έτοιμα 
σε κάθε περίσταση να σταθούν ψύχραιμα και 
αποδοτικά κατά τη διάρκεια ενός φαινομένου, 
αλλά και μετά.
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ 
ΡΟΕΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙ- 
ΚΟΤΗΤΑ

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού σχεδίασε και 
εφαρμόζει για 3η χρονιά το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα «Προσφυγικές ροές, ανθρώπινα 
δικαιώματα και διαπολιτισμικότητα» και την 
αντίστοιχη δράση «Μια βαλίτσα κόσμος». 
Πρόκειται για ένα βιωματικό πρόγραμμα για 
παιδιά και νέους ηλικίας 5 έως 18 ετών για την 
αντιμετώπιση των ξενοφοβικών αντιλήψεων 
στη χώρα μας.

Στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση 
και διαμόρφωση θετικής στάσης και 
συμπεριφοράς των παιδιών της ελληνικής 
κοινωνίας προς τους μετανάστες, τους 
πρόσφυγες και το προσφυγικό ζήτημα, μέσα 
από μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων 
προσαρμοσμένων στις διαφορετικές ηλικιακές 
ομάδες (5-7 ετών, 7-11 ετών, 11-18 ετών).

Κατόπιν νέας έγκρισης του Υπουργείου 
Παιδείας, προωθήθηκε εκ νέου το Πρόγραμμα 
σε σχολεία όλης της Ελλάδας και η ανταπόκριση 
ήταν ένθερμη, σε πανελλήνια κλίμακα. 

Τους δύο πρώτους μήνες έγινε η προώθηση 
του Προγράμματος και του ΣΕΟ, μέσω mail και 
δια ζώσης, με την πραγματοποίηση σεμιναρίων 
για Εκπαιδευτικούς και συναντήσεων με 
Εκπαιδευτικούς.

Πρωταρχικός στόχος αυτή τη χρονιά ήταν 
να εμπλακούν τα Τοπικά Τμήματα και να 
γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
μέλη τη δράση αυτή, με στόχο την προβολή 
του ΣΕΟ προς τα έξω. Τα οφέλη είναι αφενός 
να συμμετέχουν τα Στελέχη σε μια δράση 
που προσφέρει ρεαλιστικά και επίκαιρα 
στην κοινωνία θέματα και αφετέρου το 
συγκεκριμένο Πρόγραμμα να αποτελέσει 
εφαλτήριο για επόμενα βήματα προσωπικής 
ανάπτυξης, κοινωνικής προσφοράς αλλά και 
αναγνωρισιμότητας του ΣΕΟ.
 
Η «Μια Βαλίτσα Κόσμος» ταξίδεψε σε:
• 3400 μαθητές.
• 130 εθελοντές (χωρίς να υπολογίζονται οι 
εθελοντές που ενημερώθηκαν και συμμετείχαν 
στις Περιφερειακές συναντήσεις).
• 229 Εκπαιδευτικούς σε σεμινάρια.
• 120 Εκπαιδευτικούς στην τάξη.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΜΕΛΩΝ /
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

∆ΙΠΛΩΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ

Κλάδος Αστεριών
Λώρα Μπιτσάκη, Τ.Τ. Πειραιά
Μάγδα Ζαγουράκη, Τ.Τ. Κηφισιάς
Άνση Προγιοπούλου, Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
 
Κλάδος Πουλιών
Ασημένια Άνθη, Τ.Τ. Αθήνας
Σοφία Περάκη, Τ.Τ. Κηφισιάς
Κλαίρη Χαβάκη, Τ.Τ. Σπάτων
 
Κλάδος Οδηγών
Έλενα Ζουμπουλίδου, Τ.Τ. Καβάλας
 
Κλάδος Μεγάλων Οδηγών
Μαρία Καλογεροπούλου, Τ.Τ. Ηρακλείου Αττικής
Διονυσία Πατούνα, Τ.Τ. Ρόδου
Σμαραγδή Ταλάκη, Τ.Τ. Γλυφάδας
Λίζα Τσοπανάκη, Τ.Τ. Ρόδου
 

∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ
Μαρία Αλεξοπούλου, Τ.Τ. Ηρακλείου Αττικής
Αντιγόνη Κανταρέλη, Τ.Τ. Κέρκυρας
Πόλυ Λαζαρίδου, Τ.Τ. Ραφήνας 
Ρεβέκα Λάμπρου, Τ.Τ. Τρίπολης
Ελίζα Οικονομίδου, Τ.Τ. Κηφισιάς 
Μαργαρίτα Σακελαρίου, ΣΕΟ 
Βάλια Στεργιώτη, ΣΕΟ
 
∆ΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
Μαριάννα Κυρίου, Τ.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας
Τζοβάννα Λαρίσση,Τ.Τ. Ν. Σμύρνης
Αντωνία Σιμάτη, Τ.Τ. Κέρκυρας
Κωνσταντίνα Στυλιανέση, Τ.Τ. Ελευσίνας
Ελένη Χατζηϊωάννου, Τ.Τ. Ηρακλείου

Α∆ΕΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ

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
 
Κλάδος Πουλιών
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 Χατζηϊωάννου, Τ.Τ. Ηρακλείου
 
Κλάδος Οδηγών
Σπυρέλλα Δεσύλλα, Τ.Τ. Κέρκυρας
Αφροδίτη Ζαχαροπούλου, Τ.Τ. Τρίπολης
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, Τ.Τ. Ξάνθης
Ελισάβετ Πλιακοπάνου, Τ.Τ. Γλυφάδας
Άννα Σιδηροπούλου, Τ.Τ. Κηφισιάς
 
Μελών Τοπικού Συμβουλίου
Δέσποινα Τσίγκου, Τ.Τ. Φιλοθέης
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
2015-2018

Στρατηγικοί στόχοι:
• Επίτευξη Οικονομικής Αυτοχρηματοδότησης 
και Οικονομικής Ανεξαρτησίας
• Αύξηση Μελών
• Αποτελεσματική και Αποδοτική Λειτουργία
• Αύξηση Αναγνωρισιμότητας

Το 2018 ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του 
Στρατηγικού Σχεδίου για την τριετία 2015-
2018, το οποίο αποτέλεσε φάρο και πυξίδα, 
ως προς τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, για την 
επίτευξη των σκοπών της Οργάνωσης. 

Με ευελιξία και προσαρμοστικότητα, σε όλους 
τους τομείς κρίσιμης σημασίας για το ΣΕΟ, 
έγιναν βήματα προόδου, αλλού μεγαλύτερα 
και αλλού πιο μικρά, ανάλογα με τις δυνατό-
τητές μας. Στο πλαίσιο του Στρατηγικού 
Σχεδίου, συμφωνήθηκαν και καθορίστηκαν 
οι κύριες κατευθύνσεις, έγινε συστηματική 
και συντονισμένη παρακολούθηση των 
στοχευμένων βελτιώσεων και γενικότερα 
προσπάθεια διοίκησης του ΣΕΟ πιο 
αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των 
Μελών της Γενικής Συνέλευσης, στους πίνακες 
που ακολουθούν, παρατίθενται συνοπτικά, ανά 
στρατηγικό στόχο, η πορεία εξέλιξης συνολικά 
για την τριετία που πέρασε, τα σημαντικότερα 
επιτεύγματα, καθώς και οι εκκρεμότητες για το 
επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι επιτυχίες του στρατηγικού σχεδίου 
προέκυψαν μέσα από την ενεργό συμμετοχή, 
τη συνεργασία, την εγρήγορση, την 
εστίαση στις προτεραιότητες, καθώς και 
στην αποτελεσματική δράση όλων. Με 
προσανατολισμό στην επίτευξη των στόχων, 
η προσπάθεια ήταν εντατική, σε μια κοινή 
πορεία για την επίτευξη του σκοπού του 
Οδηγισμού από όλα τα Τοπικά Τμήματα, την 
Περιφερειακή και Κεντρική Διοίκηση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες σε όλα τα μέλη μας, 
που πλαισίωσαν τις Ομάδες Εργασίας και τα 
οποία με την εμπειρία και τη διάθεσή τους να 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο του 
έργου, έκαναν την προσπάθεια πιο εύκολη
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Προσδοκώµενα
Αποτελέσµατα

ΟΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
ΤΟΥ ΣΕΟ ΝΑ 
ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ 
ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟΥ

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ 
ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

Στόχοι

Α.1 Σύνταξη ισοσκελι-
σμένου προϋπολογισμού 
ετησίως και 
παρακολούθησή του.

Α.2 Αποθεματικό, για 
κάλυψη προβλεπόμενων 
και έκτακτων δαπανών, 
ίσο τουλάχιστον με τις 
προβλέψεις φορολογικών 
υποχρεώσεων του έτους, 
προσαυξημένο κατά 10%.

Α.3 Μείωση των 
δανειακών μας 
υποχρεώσεων.

Α.4 Εξόφληση των 
υποχρεώσεων προς 
τρίτους εντός του έτους 
κατά 90%.

Α.5 Αύξηση του ποσού 
από συνδρομές μελών 
ετησίως.

Α.6 Αύξηση του ποσού από 
επιδοτήσεις, εκδηλώσεις, 
χορηγίες και δωρεές.

Πορεία Εξέλιξης

Ο προϋπολογισμός κάθε χρονιάς ήταν ισοσκελισμένος και παρα-
κολουθήθηκε επιτυχώς, με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και 
εφαρμογών. Κυρίως συνέβαλλε η ευαισθητοποίηση όλων και οι 
συντονισμένες προσπάθειες. 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα διασφαλίστηκαν στα επιθυμητά επίπεδα 
ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και παρέχοντας την ευχέρεια 
για αξιοποίηση των οικονομικών μας πόρων και κάλυψη των 
υποχρεώσεων. 

Το τρέχoν αποθεματικό, όπως εμφανίζεται στις καταστάσεις στις 
31/12/2018, τεκμηριώνει τις σημαντικές προσπάθειες που έγιναν 
σε αυτόν τον στόχο και αναδεικνύει την επίτευξή του.
 
Οι δανειακές μας υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της τριετίας 
μειώθηκαν περίπου κατά 50%, ήτοι κατά 225.868€, χωρίς να 
συνυπολογίζονται οι υποχρεώσεις από τόκους δανείων, τόσο με 
τις μηνιαίες τακτικές καταβολές, όσο και με έκτακτες το 2016 και 
το 2018, συνολικού ύψους 160.000€. Συγκεκριμένα από 472.750€ 
την 01/01/2015, οι δανειακές υποχρεώσεις (κεφάλαιο) κατέληξαν 
στο ποσό των 246.882,14€ στις 31/12/2018, γεγονός που 
βελτιώνει σημαντικά την οικονομική μας θέση και ταυτόχρονα 
περιορίζει το ποσό της μηνιαίας τοκοχρεωλυτικής δόσης για την 
αποπληρωμή του δανείου. 
 
Παράλληλα, οι σημαντικές υποχρεώσεις προς τρίτους – κυρίως 
παρελθόντων ετών - στην αρχή της τριετίας τακτοποιήθηκαν σταδι-
ακά. Ως αποτέλεσμα, πλέον, το ΣΕΟ έχει τη δυνατότητα να καλύπτει 
τις υποχρεώσεις του, τακτικές και έκτακτες (πχ προμηθευτές Οδη-
γικού Πρατηρίου, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κ.α) εμπρόθεσμα, 
εντός του έτους και χωρίς να επιβαρύνονται οι επόμενες χρήσεις.

Συντονιστές & µέλη 
Οµάδων Εργασίας

Λ. Μιχαηλίδου
Τζ. Λαρίσση
Ε. Κοσμίδου
Λ. Λεβίδη
Π. Καλλιγά
Κ. Αγορογιάννη
Α. Τρούσα
Χ. Αθανασοπούλου
Κ. Κατσούρη
Δ. Κουκούλη
Ε. Κούστα
Μ. Γιούτσου
Ε. Φαγογένη
Κ. Μάκου
Μαρία Αλεξοπούλου
Γκ. Δέδε
 

Α. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
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ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
∆ΑΠΑΝΩΝ

 Α.7 Αύξηση του πλήθους 
των πηγών χορηγίας.

Α.8 Ένα (1) τουλάχιστον 
νέο πρόγραμμα/πηγή 
χρηματοδότησης ανά έτος.

Α.9 Σύνταξη πλάνου 
αξιοποίησης ακίνητης 
περιουσίας.

Α.10 Αύξηση του 
ποσοστού δαπανών 
Οδηγικού Προγράμματος.

Α.11 Μείωση των 
λειτουργικών δαπανών.

Τα έσοδα από συνδρομές παρουσίασαν μια σταθερή αύξηση κατά 
μέσο όρο κατά 15.000€ ετησίως, μετά από συστηματική προσπάθεια 
και συντονισμό όλων των Τοπικών και Περιφερειακών Τμημάτων, της 
Κεντρικής Διοίκησης, αλλά και των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
 
Τα έσοδα από εκδηλώσεις, χορηγίες, δωρεές και επιδοτήσεις πα-
ρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της τριετίας, χάριν 
στις προσπάθειες πολλών. Ειδικότερα, το ΣΕΟ μέσα στην τριετία:
• συμμετείχε ως εταίρος για πρώτη φορά στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος (LSAG).
• επιδοτήθηκε από τη Vodafone, στο πλαίσιο πανελληνίου 
προγράμματος, για τη δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλου.
• πραγματοποίησε πανελλήνια λαχειοφόρο αγορά με σημαντικά 
οικονομικά αποτελέσματα.
• συνέταξε και κατέθεσε ακόμα 5 προτάσεις σε διαφόρους φορείς 
για χρηματοδοτούμενα προγράμματα, εντός και εκτός Ελλάδος.

Καταρτίστηκε πλάνο τακτοποίησης και αξιοποίησης της Ακίνητης 
Περιουσίας και έγιναν εντατικές και συστηματικές προσπάθειες 
με μεγάλο βαθμό επιτυχίας. Ενδεικτικά, αναφέρεται η περαιτέρω 
αξιοποίηση του ακινήτου στο Ρέθυμνο, η νομιμοποίηση του 
ακινήτου του Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη, η συστηματική 
προβολή του Οδηγικού Κέντρου «Τα Κονάκια» κ.α.

Για το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε 
μια σημαντική αύξηση δαπανών την πρώτη χρονιά ύψους 30%. 
Στη συνέχεια εξασφαλίστηκε μια σταθερή αύξηση ύψους 12% 
κάθε χρονιά, για τα πανελλήνια προγράμματα των Κλάδων, 
τις συναντήσεις Κλάδων και Περιφερειών, τα συνέδρια, τις 
εκπαιδεύσεις κ.ά. Παρόλα αυτά, απαιτούνται περισσότεροι πόροι 
για ουσιαστική ανάπτυξη, ποιοτική και ποσοτική.

Ο εξορθολογισμός των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών 
οδήγησε στη διατήρηση τους σε σταθερά επίπεδα και σε 
ορισμένες περιπτώσεις στη μείωσή τους.

ΕΤΗΣΙΟΣ
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Προσδοκώµενα
Αποτελέσµατα

ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΜΕΛΩΝ / 
ΑΥΞΗΣΗ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΜΕΛΩΝ

Στόχοι

Β.1 Αύξηση Αστεριών 
κατά 4.000.

Β.2 Αύξηση Πουλιών 
κατά 3.000.

Β.3 Αύξηση ενηλίκων 
μελών ή μελών που θα 
αναλάβουν ρόλο 
Στελέχους κατά 10%.

Β.4 Σύνταξη σχεδίων 
δράσης για την αύξηση 
των μελών.

Β.5 Σύνταξη σχεδίου 
«επιπτώσεων» της 
αύξησης των μελών 
σε όλους τους τομείς.

Πορεία Εξέλιξης

Καταρτίστηκαν σχέδια δράσης σε επίπεδο Περιφερειακών 
Τμημάτων και σε μεγάλο αριθμό Τοπικών Τμημάτων. Τα αποτελέ-
σματα ήταν ικανοποιητικά/ενθαρρυντικά ως προς την αύξηση 
των μελών και κυρίως ως προς την ευαισθητοποίηση όλων προς 
αυτήν την κατεύθυνση με συστηματικό τρόπο. Επισημαίνεται ότι 
στο πλαίσιο των σχεδίων δράσης ιδρύθηκαν πολλά νέα Τοπικά 
Τμήματα/Ομάδες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συντονιστές & µέλη 
Οµάδων Εργασίας

Τ. Ζώτου
Μ. Καρακεσίσογλου
 
Ε. Κούστα
Μ. Γιούτσου
Δ. Κουκούλη
Κ. Μάκου
Μαρία Αλεξοπούλου
Γκ. Δέδε
Λ. Μιχαηλίδου

 

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
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Προσδοκώµενα
Αποτελέσµατα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ/
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Στόχοι

Γ.1 Ολοκλήρωση 
εφαρμογών (μητρώο 
μελών, ηλεκτρονικό 
πρωτόκολλο).

Γ.2 Καταγραφή 
συστηματικού 
τρόπου άντλησης και 
επεξεργασίας στοιχείων.

Γ.3 Σύστημα διασφάλισης 
αποτελεσματικότητας 
πληροφοριακού 
συστήματος για διαρκή 
βελτίωση.

Γ.4 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

Μέσα στην τριετία έγιναν σημαντικότατες προσπάθειες για 
τη βελτίωση των εφαρμογών υποστήριξης. Παραμένει σε 
εκκρεμότητα, η ανάπτυξη της νέας εφαρμογής του μητρώου μελών. 

Η υλοποίηση των σχετικών προσπαθειών κρίθηκε σκόπιμο να 
εναρμονιστεί με την ανάπτυξη της νέας εφαρμογής του μητρώου, 
σε συνεργασία με ειδικούς. Θα αξιοποιηθεί η δουλειά που έχει 
γίνει ήδη.
                       

Επιλέχθηκαν οι 10 πιο σημαντικές διαδικασίες λειτουργίας 
(ενδεικτικά: διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης 
αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου ακίνητης περιουσίας, 
διεκπεραίωση παραγγελιών κ.ά) και έγινε προσπάθεια καταγραφής 
τους, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναγκαίες βελτιώσεις.

Συντονιστές & µέλη 
Οµάδων Εργασίας

Ε. Κοσμίδου
Λ. Λεβίδη
Κ. Αγορογιάννη
 
Α. Τρούσα
Κ. Μάκου
Ελ. Γεωργοπούλου
 
Μ. Καρακεσίσογλου 
Ε. Κούστα
Μ. Γιούτσου
Χ. Αθανασοπούλου 
 
Δ. Κουκούλη
Τζ. Λαρίσση
Μαρίνα Αλεξοπούλου
Λ. Μιχαηλίδου
Κ. Τριανταφύλλου
Γκ. Δέδε
Δ. Τσεσμελή

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
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ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΣ 
& ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ∆.Σ. ΜΕ 
ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ 
ΡΟΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΙΚΑΝΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ/
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Γ.5 Παροχή οδηγιών 
στα Τοπικά Τμήματα 
για θέματα διαχείρισης 
και άλλες διαδικασίες 
σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και 
παρακολούθηση 
εφαρμογής τους.

Γ.6 Αποσαφήνιση ρόλου 
Εφόρων Περιφέρειας - 
συσχέτιση με διαδικασίες 
λειτουργίας.

Γ.7 Ολοκλήρωση σχεδίου 
παρακολούθησης και 
υπευθυνοτήτων.

Γ.8 Καταγραφή και 
συμφωνία ρόλου-
«προφίλ» εθελοντή 
εργαζόμενου στο ΣΕΟ.

Γ.9 Εκπαίδευση 
προσωπικού.

Ολοκληρώθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας Τοπικού Τμήματος 
με τη στήριξη και την παρακολούθηση μέσω των βοηθών 
Περιφερειακών Εφόρων των αντίστοιχων τομέων.
 
Ολοκληρώθηκε ο Κανονισμός Περιφερειακού Τμήματος και 
αποσαφηνίστηκε ο ρόλος και το έργο των Περιφερειακών 
Εφόρων και η λειτουργία του Περιφερειακού Τμήματος. Για την 
ενδυνάμωση του ρόλου πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές 
συναντήσεις.

Η υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. παρακολουθήθηκε 
συστηματικά καθ ό́λη τη διάρκεια της τριετίας.

Είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης η σχετική μελέτη και η θέση 
της σε εφαρμογή.

Έχουν καταγραφεί ανάγκες και προτεραιότητες, ως προς την 
εκπαίδευση του προσωπικού και αξιοποιήθηκαν ευκαιρίες για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού (σεμινάρια κ.α)
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Προσδοκώµενα
Αποτελέσµατα

ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟ- 
ΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΚΟΙΝΑ

Στόχοι

Δ.1 Αποσαφήνιση 
μηνύματος ανάλογα με 
το κοινό στόχο, υλικό για 
ανάλογη «εκστρατεία», 
κανάλια επικοινωνίας, 
προσδιορισμός 
απαιτούμενων δράσεων 
και πόρων.

Δ.2 Εξεύρεση πόρων για 
υλοποίηση εκστρατείας.

Δ.3 Υλοποίηση 
εκστρατείας.

Πορεία Εξέλιξης

Παρά τους περιορισμένους πόρους, το ΣΕΟ την τελευταία τριετία 
αξιοποίησε τις ευκαιρίες για προβολή του έργου της Οργάνωσης. 
Ξεχώρισαν ο εορτασμός των 85 χρόνων και στοχευμένες
εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (#giatieimaiodigos κ.α)
Αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ των μελών μας και προβολή του 
έργου του ΣΕΟ, επιτεύχθηκε με αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, σε μεγάλο βαθμό.

Το ΣΕΟ εργάστηκε επίσης αρκετά στον επανασχεδιασμό της 
“εταιρικής” ταυτότητας (rebranding) της Οργάνωσης.

Η εκπροσώπηση του Δ.Σ. παρέμενε στην ευθύνη μέλους του 
Δ.Σ., ώστε να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν συνέργειες με 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα, συλλόγους, ιδιώτες 
και Μ.Μ.Ε.

Στο τέλος της τριετίας, μετά από προσπάθειες συστάθηκε Τμήμα 
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και παράλληλα αποφασίστηκε 
η μελλοντική συνεργασία με επαγγελματίες, με στόχο την αύξηση 
της αναγνωρισιμότητας και της προβολής του έργου μας. 

Συντονιστές & µέλη 
Οµάδων Εργασίας

Λ. Λεβίδη
Μπ. Καλλιγά
 
Ε. Φαγογένη
Μ. Γιούτσου
 
Κ. Κατσούρη
Ν. Καλοζύμης
Κ. Κατούφα
 
Mέλη Eπιτροπών

∆. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
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Προσδοκώµενα
Αποτελέσµατα

ΑΥΞΗΣΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟ- 
ΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΚΟΙΝΑ

Στόχοι

Ε.1 Μελέτη για 
καταστατική Γ.Σ.

Ε.2 Μελέτη για την 
αναδιατύπωση της 
Υπόσχεσης και του 
πλαισίου αξιών.

 
Ε.3 Μελέτη και 
επανασχεδιασμός των 
οργανωτικών δομών του 
ΣΕΟ (οριζόντια & κάθετα).

 

Ε.4 Σχεδιασμός όλων 
των απαραίτητων 
εγχειριδίων.

Πορεία Εξέλιξης

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για προτάσεις τροποποίησης του 
Καταστατικού στο τέλος της τριετίας.

Ολοκληρώθηκε το έργο της Επιτροπής και της διαδικασίας 
έγκρισης σε επίπεδο ΔΣ για την αναδιατύπωση της Υπόσχεσης και 
του Νόμου.

Πραγματοποιήθηκε επανασχεδιασμός των οργανωτικών δομών 
του ΣΕΟ (οριζόντια & κάθετα). Ανατέθηκε η ευθύνη ορισμένων 
Τμημάτων Διοίκησης σε μέλη εκτός Δ.Σ., επιτρέποντας στο Δ.Σ. να 
ανταποκριθεί στον επιτελικό του ρόλο αποτελεσματικότερα. 

Ενισχύθηκε το επίπεδο της Περιφερειακής Διοίκησης, που 
ανέλαβε συγκεκριμένο έργο και ευθύνες για τη στήριξη των 
Τοπικών Τμημάτων, με άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση του 
συντονισμού και της επικοινωνίας. 

Ολοκληρώθηκαν στην πλειοψηφία τους οι Κανονισμοί για όλες 
τις βαθμίδες διοίκησης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. Σε διαδικασία συγγραφής βρίσκεται ο νέος Οργανισμός. 

Συντονιστές & µέλη 
Οµάδων Εργασίας

Ε. Κοσμίδου
Λ. Λεβίδη
Κ. Αγορογιάννη
Α. Τρούσα
Λ. Μιχαηλίδου
Ε. Γεωργοπούλου
 
Τ. Ζώτου
Μ. Καρακεσίσογλου
Ε. Κούστα
Μ. Γιούτσου
 
Κ. Μάκου
Μαρίνα Αλεξοπούλου
Μαρία Αλεξοπούλου
Δ. Κουκούλη
Ε. Φαγογένη
Κ. Κατούφα
 
Mέλη Eπιτροπών 
Mελέτης Καταστατικού 
και Υπόσχεσης

E. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ [ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ]
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ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη Φαγογένη (έως 17/3/18)
Ελένη Γεωργοπούλου (από 18/3/18)

ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Μαρίνα Αλεξοπούλου (έως 17/3/18)
Ελένη Κοσμίδου (έως 17/3/18)
Ελεάννα Ρίτσου (έως 17/3/18)
Φίφη Ταπίνη (έως 17/3/18)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δήμητρα Τσεσμελή   

Σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο
Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 19 συνεδριάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε ορισμένες 
από τις οποίες παραβρέθηκαν και Έφοροι 
Κλάδων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν και 6 
συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Εκτός από τα τρέχοντα θέματα σε 8 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
τα μέλη μελέτησαν και κατέληξαν στις 
τροποποιήσεις άρθρων του Καταστατικού 
που προτάθηκαν στην Έκτακτη Καταστατική 
Γενική Συνέλευση. Επίσης σε 4 συνεδριάσεις 
συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν οι αλλαγές 
που αφορούν στην Οδηγική Υπόσχεση και στον 
Οδηγικό Νόμο.

Εκπαίδευση των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε για άλλη μια 
χρονιά με ομιλητές τους κ. Δ. Γκούβα, κα Μ. 
Βακόλα και κα Σ. Αντωνοπούλου.
 
Ανθρώπινο δυναμικό 
Οι άνθρωποι που εργάστηκαν στο ΣΕΟ το 2018 
με επιμέλεια και αυταπάρνηση είναι:
• Η κα Δήμητρα Τσεσμελή στον τομέα 
Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης με ευθύνη τη 
γραμματεία της Προέδρου, της Αντιπροέδρου, 
της Γενικής Γραμματέως, του Τμήματος 
Συνεργασίας, του Τμήματος Επικοινωνίας 
και Δημοσίων Σχέσεων και την συνολική 
γραμματεία του ΣΕΟ.
• Η κα Βάλια Μποβιάτση στον τομέα Ανάπτυξης 
με ευθύνη τη γραμματεία της Γενικής Εφόρου, 
της Αναπληρώτριας Γενικής 

Εφόρου, των 4 Κλάδων, των Περιφερειών, του 
Τμήματος Εκπαιδεύσεων και της Επιτροπής 
Κατασκηνώσεων.
• Η κα Κατερίνα Πορτελάνου και η κα Χριστίνα 
Βασιλοπούλου στον τομέα Οικονομικών και 
Διαχείρισης. Η κα Πορτελάνου ως υπεύθυνη 
για το Μαγαζάκι και τη λειτουργία του και η κα 
Βασιλοπούλου υπεύθυνη στο λογιστήριο.
• Η κα Ειρήνη Κάππου έως 31/5/18 με 
αποκλειστική απασχόληση την υλοποίηση, 
διαχείριση και προώθηση σε σχολεία του 
προγράμματος Προσφυγικές Ροές, Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και Διαπολιτισμικότητα. 

Στο ανθρώπινο δυναμικό ανήκουν και οι 
εξωτερικοί συνεργάτες του ΣΕΟ
• Το δικηγορικό γραφείο ΖΚΚ και Συνεργάτες, 
που παρέχει νομική υποστήριξη
• Η εταιρεία ΜΗΦΟ, που παρέχει υποστήριξη 
λογιστηρίου
• Η εταιρεία Lighthouse, που παρέχει 
υποστήριξη του ιστότοπου
• Ο κ. Ν. Αθανασόπουλος, που παρέχει τεχνική 
υποστήριξη της μηχανοργάνωσης
• Η δικηγόρος κα Μ. Ασημακοπούλου, ειδική 
στον κανονισμό προστασίας προσωπικών 
δεδομένων 
 
Ευχαριστούμε πολύ την κ. Κλαίρη 
Αγγελετοπούλου, την κ. Πόπη Ζέρβη, την κ. 
Μαρία Λάμπρου, την κ. Ελεάνα Ρίτσου και τον 
κ. Κωνσταντίνο Τσιάμη, οι οποίοι για άλλη μια 
χρονιά πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες 
τους στα γραφεία του ΣΕΟ.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Μπουζιάνου Σπυριδούλα, Τ.Τ. Ζακύνθου
Τοπική Έφορος με Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ντουνιαδάκη Μαριάννα, Τ.Τ. Ρεθύμνου
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
Χατζηϊωάννου Ελένη, Τ.Τ. Ηρακλείου
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ. & Εντολή
Χρυσού Μαριάνθη, Τ.Τ. Ιεράπετρας
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δούρου Στέλλα, Τ.Τ. Ξυλοκάστρου
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
Φουστέρης Παναγιώτης, Τ.Τ. Ξυλοκάστρου
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
Φράγκου Δήμητρα, Τ.Τ. Καλαμάτας
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ
Μαρμαρά Λίνα, Τ.Τ. Χαλκίδας
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κεμανίδης Θεόδωρος, Τ.Τ. Κιλκίς
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
Κιοσσέ Μαρία, Τ.Τ. Κιλκίς
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ
Παπακωνσταντίνου Δήμητρα, Τ.Τ. Κομοτηνής
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ. & Εντολή

ΝΕΑ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ζαχαριάδου Μαρία, Τ.Τ. Αθήνας
Εκπαιδεύτρια με Δίπλωμα & Εντολή
Χατζηδημητρίου Μαύρα, Τ.Τ. Ν. Φιλαδέλφειας
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταλάκη Σμαραγδή, Τ.Τ. Γλυφάδας
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ζαγουράκη Μάγδα, Τ.Τ. Κηφισιάς
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
Παπανικολάου Βασιλική, Τ.Τ. Αμαρουσίου
Τοπική Έφορος με Εντολή
Τσιάμης Κωνσταντίνος, Τ.Τ. Κηφισιάς
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γολεμάτη Κατερίνα, Τ.Τ. Θρακομακεδόνων
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ. & Εντολή
Κατσούλη Δήμητρα, Τ.Τ. Σπάτων
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
Νικολάου Ολίνα, Τ.Τ. Παιανίας
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γιακοβάκη Παναγιώτα, Τ.Τ. Ελευσίνας
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
Ιακώβου Νένα, Τ.Τ. Ελευσίνας
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ. & Εντολή
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μήτσου Λίτσα, Τ.Τ. Χίου
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ. & Εντολή
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ζιόμπορα Μαρούσκα, Τ.Τ. Τρικάλων
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
 

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

01. Βαλαώρα Βίκυ
02. Γερουλάνου Μαρίνα
03. Καβράκη Ελίζα
04. Λάμπρη Ροζίνα
05. Λουμάκη Ματίνα
06. Μεταξά Φανή
07. Μπεγνή Βένη
08. Παρασκευοπούλου Σοφία
09. Σπετσέρη Δήμητρα
10. Τσιάμης Νάσος

Δεν εκλέγουν Μέλος Επί Θητεία για το διάστημα 
1/1/2019 - 31/12/2020: Περιφέρεια Δυτικού Τομέα 
Αττικής, Περιφέρεια Πειραιά, Περιφέρεια Νησιών 
Αττικής, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας
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ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

Ενεργή και συνεχής ήταν η παρουσία μας στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με αναρτήσεις 
στο Facebook καθώς και τη δημιουργία σελίδας 
στο Instagram, με πολύ θετικά αποτελέσματα. 
Νέος υπεύθυνος για τα Social Media του ΣΕΟ 
είναι ο κύριος Πάνος Καζανέλης.

Σήμερα λειτουργούν περισσότεροι από 
1.800 λογαριασμοί σε σελίδες και ομάδες 
Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, 
Pinterest μέσω των Κλάδων, Περιφερειών, 
Τοπικών Τμημάτων, Ομάδων Συνεργασίας 
και Επιτροπής Οικονομικής Αρωγής, Διεθνών 
Σχέσεων και άλλων υποστηρικτικών ομάδων 
με περισσότερους από 27.000 ακολούθους 
και εγγεγραμμένους χρήστες (68% Οδηγών).
 
Η σύνδεση του ΣΕΟ με τους χρήστες του 
(engagement) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
για το 2018 ήταν 14,3%, φθάνοντας κατά 
περιπτώσεις τους ~8.500 χρήστες ανά 
ανάρτηση. Στην περίοδο της εθελοντικής 
προσφοράς μας στις πυρκαγιές του 
καλοκαιριού υπήρξαν αναρτήσεις που 
ξεπέρασαν τις 100.000, ενώ η συνολική 
επιρροή έφτασε τα 1,15 εκατομμύρια.
 
Ασχοληθήκαμε συστηματικά με την επικύρωση 
και τον εμπλουτισμό του καταλόγου των Δημο-
σιογράφων που λαμβάνουν τις δημοσιεύσεις 
του ΣΕΟ, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία 
μας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ο τηλεοπτικός 
και ραδιοφωνικός σταθμός ΣΚΑΪ υποστήριξαν 
ως χορηγοί επικοινωνίας την ετήσια Εορταγορά 
μας καθώς και πολλά από τα προγράμματα του 
Σώματος.

Συμμετείχαμε, με το πρόγραμμα «Μια 
Βαλίτσα Κόσμος», στα βραβεία του θεσμού 
BRAVO, ο οποίος αποτελεί έναν θεσμό 
διαλόγου σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
με βάση τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις 
που αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις, 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Κοινωνία 
Πολιτών και τα Σχολεία. Ήταν για μας μια 
εποικοδομητική εκδήλωση, στο πλαίσιο της 
οποίας ενταχθήκαμε σε ένα ευρύτερο δίκτυο 
ιδεών και φορέων.  
 
Επιπλέον, το πρόγραμμα «Μια Βαλίτσα Κόσμος» 
καταχωρήθηκε στον Οδηγό Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων & Ψυχαγωγίας για Παιδιά 
και Γονείς 2018-2019 και συγκεκριμένα στην 
κατηγορία «Εξειδικευμένες εκδηλώσεις για 
παιδιά» των Εκδόσεων ΕΚΗΒΟΛΟ.

Για μια ακόμα φορά το ΣΕΟ βραβεύτηκε, στις 
21 Φεβρουαρίου 2018, από την Περιφέρεια 
Αττικής, για την προσφορά του στην Πολιτική 
Προστασία και ειδικότερα για το έργο του 
στις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 
Επιπλέον, σταθήκαμε δίπλα στα μέλη μας που 
επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες, 

προσφέροντας δωρεάν Οδηγικές στολές σε 
παιδιά και Στελέχη.

Με το πρόγραμμα του Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 
«Παράλληλες Συνδέσεις» συμμετείχαμε 
στο «Raise Your Voice Festival» που 
πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων, με θέμα το Εμπόριο Ανθρώπων. 

Λάβαμε επίσης μέρος στη δράση «Let’s do it 
Greece 2018» σε όλη την Ελλάδα καθώς και σε 
πολλές δράσεις της Περιφέρειας Αττικής, του 
Δήμου Αθηναίων, της Γενικής Γραμματείας Νέας 
Γενιάς και άλλων ακόμα φορέων.

Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας τραγούδησαν Πουλιά, 
Οδηγοί και Μεγάλοι Οδηγοί συνοδευόμενοι 
από Στελέχη και Μέλη του Δ.Σ στο φιλόξενο 
περιβάλλον του Προεδρικού Μεγάρου. Τα 
παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν 
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να του 
προσφέρουν δώρο εκ μέρους του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις κ.κ. 
Κατερίνα Δασκαλάκη και Πηνελόπη Κατσάτου 
για την υποστήριξη που μας προσέφεραν μέσω 
των επαφών τους στον Τύπο.
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Γλυφάδας, Εορταγορά με θέμα «Γιορτή της 
Άνοιξης» στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας. 
Κατά τη διάρκεια του διημέρου, διατέθηκαν 
λουλούδια, Στεφάνια Πρωτομαγιάς, Σπιτικές 
λιχουδιές, Κοσμήματα και Χειροτεχνήματα. 
Επίσης, λειτούργησε κυλικείο για καφέ, 
ούζο και μεζέ. Έγιναν και διάφορες μουσικές 
εκδηλώσεις. Το Τμήμα Συνεργασίας 
αντιπροσωπεύτηκε από την Πρόεδρο κυρία 
Λίλυ Μαντωνάκη καθώς και τις κυρίες Κούλα 
Μπαζάκη, Αντουανέτα Ηλιοπούλου, Κλαίρη 
Αγγελετοπούλου, Ριρή Σαραλιώτη, Πόπη 
Φικιώρη και Ιφιγένεια Παπανδρέου.

Στις 22 Απριλίου 2018, μέλη των Ομάδων 
Συνεργασίας Κηφισιάς, Νέας Φιλαδέλφειας, 
Θρακομακεδόνων, Παιανίας παρακολούθησαν 
τους κωπηλατικούς αγώνες που διοργάνωσε 
το Τ.Τ. Κηφισιάς στο Ναυτοπροσκοπικό 
Κέντρο Φαλήρου. Στους αγώνες έλαβαν μέρος 
Αστέρια, Πουλιά, Οδηγοί, Μεγάλοι Οδηγοί 
αλλά και γενναίοι εκπρόσωποι των Ο.Σ. 

Στις 25 Μαΐου 2018, διοργανώθηκε στη Δράμα 
η ετήσια Πανμακεδονική Συνάντηση με συμμε-
τοχή όλων των Ομάδων Συνεργασίας της Μακε-
δονίας καθώς και της Ομάδας των Ιωαννίνων. 
Το πρόγραμμα περιείχε, επίσκεψη στο τοπικό 
Οινοποιείο, περιήγηση στη φιλοξενούσα πόλη 
και παράσταση με παραδοσιακούς χορούς από 
το Λύκειο Ελληνίδων. Το Τμήμα Συνεργασίας 
αντιπροσώπευσε η κυρία Αντουανέτα Ηλιοπούλου.

8η Παναττική Συνάντηση
Στις 30 Μαίου 2018, διοργανώθηκε με μεγάλη 
επιτυχία από την Ομάδα Συνεργασίας 
Μεγάρων η 8η Παναττική Συνάντηση των 
Ομάδων Συνεργασίας Λεκανοπεδίου Αττικής. 
Συμμετείχαν 12 Ομάδες με 150 μέλη.
 
Στις 18 Ιουνίου 2018, το Τοπικό Τμήμα και η 
Ομάδα Συνεργασίας Λουτρακίου πραγματο-
ποίησαν το κλείσιμο της οδηγικής χρονιάς. Το 

Στις 3 Ιανουαρίου 2018, το Τμήμα Συνεργασίας 
έκοψε τη Βασιλόπιτα του Τμήματος. Η Πρόεδρος, 
κυρία Λίλυ Μαντωνάκη, πλαισιωμένη από 
τα μέλη του Συμβουλίου, ευχήθηκε σε όλους 
καθώς και σε όλες τις Ομάδες Συνεργασίας 
καλή και δημιουργική χρονιά, παρουσίασε 
τον απολογισμό των δραστηριοτήτων 
του Τμήματος για το 2017 καθώς και τον 
προγραμματισμό των δράσεων για το 2018, μια 
χρονιά που, όπως ανέφερε, σηματοδοτείται 
από την διοργάνωση της Μεσογειακής 
Συνάντησης στην Αθήνα τον Οκτώβριο 2018.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε 
μία εξαιρετική αποκριάτικη εκδήλωση με 
διάφορα δρώμενα, χορό, εδέσματα και ποτά 
στον χώρο διαμονής υπερηλίκων «ΑΚΤΙΟΣ» 
στο Μαρούσι. Το Τμήμα Συνεργασίας 
αντιπροσωπεύτηκε από την κυρία Κλαίρη 
Αγγελετοπούλου.

Μουσείο Θεσσαλονίκης
Στις 21-25 Φεβρουαρίου 2018, μέλη των 
Ομάδων Συνεργασίας Κηφισιάς, Νέας 
Φιλαδέλφειας, Κορωπίου, Χαλανδρίου και 1ης 
Αθηνών, επισκέφτηκαν την Θεσσαλονίκη για 
την επέτειο της λειτουργίας του Μουσείου 
Οδηγισμού και την επέτειο ίδρυσης της 
Ομάδας Συνεργασίας της Θεσσαλονίκης. Η 
Ομάδα Συνεργασίας Θεσσαλονίκης, σε μια 
όμορφη γιορτή τίμησε, στο πρόσωπο της 
χήρας του, τον Αναστάσιο Μπίλλη, Μεγάλο 
Χορηγό του Μουσείου και γιόρτασε τα 
γενέθλια της Ομάδας. Τα μέλη των Ομάδων 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στα Γρεβενά, 
την πόλη των μανιταριών. Επισκέφτηκαν το 
Μουσείο Μανιταριών και το Παλαιοντολογικό 
Μουσείο της περιοχής και ενημερώθηκαν για 
τα εκθέματά τους. 

Στις 21-22 Απριλίου 2018, πραγματοποιήθηκε 
από την Οικονομική Αρωγή του ΣΕΟ, συνεπι- 
κουρούμενη από την Ομάδα Συνεργασίας 

ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Λιλύ Μαντωνάκη

ΜΕΛΗ
Κλαίρη Αγγελετοπούλου
Βίκυ Βογιατζόγλου
Αντουανέτα Ηλιοπούλου
Κούλα Μπαζάκη
Ιφιγένεια Παπανδρέου
Όλγα Σαββίδου
Ριρή Σαραλιώτη
Πόπη Φικιώρη
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Πάρκου, στη νότια παραλία της Αττικής.
• στο Μουσείο Ακρόπολης και στο κέντρο της 
Αθήνας.
Όλα τα βράδια υπήρχε μουσική και χορός 
(παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί από τα Μέγαρα, 
τραγούδια από τη Μεσόγειο από το Μουσικό 
Σύνολο Απόγειο, διεθνής βραδιά με πολλούς 
από τους συμμετέχοντες να φορούν τις 
παραδοσιακές τους στολές και την τελευταία 
βραδιά πάρτι με ζωντανή μουσική και χορό).
 
‘Όπως προβλέπεται, στο πλαίσιο της 16ης Μεσο-
γειακής Συνάντησης πραγματοποιήθηκε και η 5η 
Συνάντηση της υπο-περιοχής Νοτίου Ευρώπης, 
κατά την οποία ο Χρήστος Κουζής από την Κύπρο 
εξελέγη Πρόεδρος για την επόμενη τριετία (2018-
2021) και η Ana Rodrigues από την Πορτογαλία 
επανεξελέγη εκπρόσωπος της Νοτίου Ευρώπης 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη δεύτερη αυτή 
θητεία της να αρχίζει στο 10ο Ευρωπαϊκό Συνέ-
δριο στη Βρέμη, τον Αύγουστο του 2019. 
 
Τέλος πραγματοποιήθηκε και Συνάντηση που 
οργάνωσε το Τμήμα Συνεργασίας με όσα μέλη 
του Τμήματος συμμετείχαν στην Μεσογειακή 
Συνάντηση.

των Ιταλών MASCΙ, του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης επισκέψεις: 
• στο Μαραθώνα: στον Τύμβο και στην 
αφετηρία του κλασικού Μαραθώνιου Δρόμου, 
όπου πολλοί δοκίμασαν την εμπειρία ενός 
μίνι Μαραθώνιου και βραβεύθηκαν για τη 
συμμετοχή τους με φύλλα δάφνης και ελιάς.
• στο Κατασκηνωτικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, τα 
«Κονάκια», όπου λειτούργησαν 13 διαφορετικά 
εργαστήρια. (με κόμπους, παρασκευή Ελληνικής 
σαλάτας, ελληνικούς χορούς, γυμναστική, 
κατασκευές, μουσική κ.α.). Προσφέρθηκε 
Ελληνικό παραδοσιακό γεύμα και ο Πρόεδρος 
της Διεθνούς Φιλίας φύτεψε συμβολικά ένα 
δέντρο ελιάς, σύμβολο «Ειρήνης και Φιλίας» και 
στείλαμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη ζωή 
αφού ο χώρος αυτός συνορεύει με την περιοχή 
που καταστράφηκε από την φοβερή πυρκαγιά 
της 23ης Ιουλίου 2018.
• στο Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο.
• στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, στις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης, της Λυρικής Σκηνής και του 

Τμήμα Συνεργασίας αντιπροσώπευσε η κυρία 
Κλαίρη Αγγελετοπούλου. 
 
Μεσογειακή Συνάντηση
Η 16η Μεσογειακή Συνάντηση και η 5η Συνά-
ντηση Νοτίου Ευρώπης πραγματοποιήθηκαν 
από 19-24 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα, στο 
ξενοδοχείο Τιτάνια. Μετά την ολοκλήρωσή 
τους ακολούθησε εκδρομή στην Πελοπόννησο 
με βάση την Καλαμάτα (24-27 Οκτωβρίου). 

Στη Συνάντηση συμμετείχαν 195 άτομα από 
την Αλγερία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, 
την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελβετία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο, 
το Λιχτενστάιν, το Ισραήλ, την Ιταλία, την 
Κύπρο, την Λιβύη, το Μαρόκο, τη Μαλαισία 
και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Φιλίας (ISGF) 
από την Ουγκάντα, μαζί με 100 περίπου 
μέλη των Ομάδων Συνεργασίας του ΣΕΟ που 
συμμετείχαν με τον ένα ή άλλο τρόπο και 
τις φίλες των Ομάδων Συνεργασίας που μας 
υποδέχτηκαν στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη.
 
Η Συνάντηση οργανώθηκε από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΣΠΠΟΕ ) της οποίας την 
Προεδρία, με βάση το Καταστατικό της, έχει το 
ΣΕΟ για τα έτη 2018 και 2019.
 
Σύνθημα της Συνάντησης ήταν «Μεσόγειος, 
η Οδύσσεια μια θάλασσας», μέσω του οποίου 
πραγματοποιήσαμε ένα νοερό ταξίδι σ΄ αυτή 
τη θάλασσα που μας ενώνει, ακολουθώντας 
μια διαδρομή μέσα στο χρόνο των πολιτισμών 
της Μεσογείου και των βαθύτερων δεσμών 
μεταξύ τους. Ενημερωθήκαμε για το βαθύ 
πρόβλημα της ρύπανσης που αντιμετωπίζει 
η θάλασσά μας και ακούσαμε προτάσεις 
για μικρές καθημερινές αλλαγές ώστε να 
σταματήσει ή να μειωθεί η καταστροφή της. 
Τέλος, προσεγγίσαμε το τεράστιο θέμα της 
Προσφυγικής κρίσης, μέσω των δράσεων 
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Αθήνα, διένειμε στους συμμετέχοντες 
φυλλάδια του Μουσείου στην γαλλική, 
αγγλική και ελληνική γλώσσα.

Το Μουσείο συνεχώς εμπλουτίζεται με 
νέα εκθέματα, αναμνηστικά και διάφορα 
αντικείμενα που ανατρέχουν στην ιστορία του 
Οδηγισμού. 

Το Μουσείο στεγάζεται στο κτίριο Μπίλλη, 
Τεγέας 4, 1ος όροφος, στη Θεσσαλονίκη.
Ανοίγει κάθε Σάββατο 11:00 - 14:00 ή μετά από 
τηλεφωνική συνεννόηση.
 
Κάντε like στη σελίδα του Μουσείου για να 
ενημερώνεστε για τις δράσεις του.
 
 

Εγκρίθηκε ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός του 
Μουσείου και η νέα σύνθεση της Επιτροπής του.

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, στα 
γραφεία του ΣΕΟ Θεσσαλονίκης στην Παλαιών 
Πατρών Γερμανού εορτάστηκαν, μαζί με τα 
13α γενέθλια του Μουσείου, τα 40 χρόνια 
της Ομάδας Συνεργασίας Θεσσαλονίκης και 
η Ημέρα Σκέψης με μια ωραία εκδήλωση 
που είχε ετοιμάσει η Ομάδα Συνεργασίας 
Θεσσαλονίκης. Στη γιορτή αυτή, στην οποία 
για μια ακόμη χρονιά συμμετείχαν μέλη 
της Επιτροπής Μουσείου και του Τμήματος 
και Ομάδων Συνεργασίας από την Αθήνα, 
τιμώμενο πρόσωπο ήταν η Κυρία Ιουλία 
Μπίλλη η οποία με τον αείμνηστο σύζυγό 
της Τάσο Μπίλλη έχουν υπάρξει πολύτιμοι 
χορηγοί και συμπαραστάτες του Οδηγισμού 
της Θεσσαλονίκης. 

Η Ομάδα της Ομιλούσας Δανειστικής Ταινιο-
θήκης Τυφλών, τμήμα της Ομάδας Συνεργασίας 
Θεσσαλονίκης, που έχει αναλάβει από το 
2015 τις διάφορες δράσεις του Μουσείου στη 
Θεσσαλονίκη:
• την Ημέρα των Μουσείων οργάνωσε 
εκδήλωση για την προβολή του Μουσείου.
• φιλοτέχνησε οικολογικές πάνινες τσάντες 
με το λογότυπο του Μουσείου, για την  
οικονομική ενίσχυσή του.
• στην 16η Μεσογειακή Συνάντηση της 
Διεθνούς Φιλίας, τον Οκτώβριο 2018 στην 

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ 
‘ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ’

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Νανά Γεντίμη

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κατερίνα Βαρβιτσιώτη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σόφη Λεβεντάκη

ΤΑΜΙΑΣ
Κούλα Μπαζάκη 

ΜΕΛΟΣ
Η Πρόεδρος του Τμήματος Συνεργασίας,
ως εκπρόσωπος αυτού.

ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Λένα Καραθανάκη
Κατερίνα Οικονόμου

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ
Νίτσα Βαλταδώρου

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ελισσάβετ Φουτσιτζόγλου
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ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. ΑΕΕ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
ΣΩΜΑ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ, ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ & 
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ
ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ
ΤΟ ΒΑΖΑΚΙ JUICE BAR
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ BENSOUSAN HAN
ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ.
ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε.
 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ
ΔΩΔΩΝΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΚΑΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΘ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΠΑΣΤΕΛΕΙΟΝ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΚΑΙ CHECKPOINT ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΜΑΤΟΣ, 
MANAGEMENT CONSULTANT / TRAINER
ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε.
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ
ΜΙΝΩΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΝΗΡΕΥΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ
ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ Κ. ΨΥΧΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΠΡΩΙΜΟΣ 
ΣΤΕΛΙΟΣ - IP3

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, 
ΧΟΡΗΓΟΙ, ∆ΩΡΗΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ - ΧΟΡΗΓΟΙ

AGRINO ABEE
ALGINO-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ @ ΣΙΑ Ε.Ε.
ALPHA BANK
BARILLA HELLAS AE
BOΥΔΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
EA-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΠΟΔΟΧΗ
EL DECO
FREZYDERM ABEE
LE MONDE INSTITUTE OF HOTEL AND 
TOURISM STUDIES
P. C. PODIMATAS AUDIOVISUAL S.A.
PIZZA FAN
SPECIAL ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΕ
SUPERMARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
THESSALONIKI PRIDE
THESSALONIKI RAINBOW YOUTH
THESSISMUM
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΣΙΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΑΒΕΕ,  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧ/ΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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∆ΩΡΗΤΕΣ

1Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑ ΑΝΤΙΟΧΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ
ΜΑΤΙΝΑ ΒΙΔΑΛΗ
ΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΠΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΚΑΙΤΗ ΔΗΜΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΑΡΑ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ και ΜΠΕΓΚΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ
ΝΙΝΟΝ ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΣΤΑ
ΦΛΩΡΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΝΤΜΕΕ ΛΕΒΕΝΤΗ
ΛΕΝΑ ΛΕΒΙΔΗ
ΦΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΙΡΗ ΜΙΧΑΛΟΥ
ΝΤΟΛΛΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
Δρ. ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΡΙΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΩΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΡΕΔΙΑΔΗΣ
Οικ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΦΗ ΤΑΠΙΝΗ
ΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Λένα Λεβίδη

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Λίλα Μιχαηλίδου 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
Μαρία Καρακεσίσογλου 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη Γεωργοπούλου 

ΤΑΜΙΑΣ
Τζοβάννα Λαρίσση

ΕΦΟΡΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
Γκάρυ Δέδε

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΣ
Μαρία Γιούτσου

ΜΕΛΗ ∆.Σ.
Μαρία Αλεξοπούλου
Μαρίνα Αλεξοπούλου
Κική Κατούφα 
Κική Μάκου
Ελένη Φαγογένη

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΜΑ∆ΩΝ 
Ο∆ΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Π. Γεωργιάδη

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΜ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Κ. Κατσούρη

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Λ. Μαντωνάκη

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΓΑΖΑΚΙ
Κ. Πορτελάνου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 
Π. Καζανέλης

ΕΦΟΡΟΙ
 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
Α. Κανταρέλη

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝ
Δ. Μπίσυλλα

ΚΛΑ∆ΟΣ Ο∆ΗΓΩΝ
Κ. Μάκου

ΚΛΑ∆ΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ
Γ. Παπαδούλης
 
ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΝ     
Ε. Παρθενοπούλου [έως 31/8]
Δ. Χατζηδημητρίου [από 1/9]
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έφορος Περιφέρειας:
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος

Ανάκασα: Σ. Σπύρου / Λ. Μουρελάτος
Λόφος Αξιωματικών: Α. Νικολοπούλου / Π. 
Λαγούδη
Περιστέρι: Ξ. Παπαχριστοπουλου / Κ. Καΐρη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έφορος Περιφέρειας:
Άννα Πετρέα

Πειραιάς: Ν. Παπαδονικολάκη / Λ. Μπιτσάκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΗΣΩΝ
Έφορος Περιφέρειας: 
Άννα Πετρέα

*Σαλαμίνα: Ε. Νεοφύτου / Ν. Μικρομάστορα
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έφορος Περιφέρειας: 
Άννα Πετρέα

*Ελευσίνα: Σ. Σαμπάνη / Μ. Μανώλακα
Μέγαρα: Β. Πανούση / Μ. Οικονόμου
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ
Έφορος Περιφέρειας:
Άντζελα Χατζηδημητρίου–Βουλγαρίδου [έως 7/9]
Σταματία Μαργαρίτη [από 8/9]

*Αθήνα: Ν. Τσιάμης / Β. Φρέσκας
Βύρωνας: Ι. Αργυρόπουλος / Μ. Καρύδης
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
Έφορος Περιφέρειας:
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος

*Γλυφάδα: Ι. Σκαλτσά / Α. Ανουσάκη
Νέα Σμύρνη: Ε. Μπερεδήμα / Τ. Κουνάδη
Παλαιό Φάληρο: Π. Βαρότση / Β. Κουλούκα
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έφορος Περιφέρειας:
Γιώργος Αρβάλης

*Αγ. Παρασκευή: Β. Τσιαμπά / Μ. Λουμάκη
*Ηράκλειο Αττικής: Ν. Γαλάτη / Ε. Τόλη
Καλογρέζα: Ε. Σακαλόγλου / Π. Μιμήκου
Κηφισιά: Ε. Φίλη / Α. Παρασχούδη
*Μαρούσι: Μ. Μοναστηριώτου / Β. 
Παπανικολάου
*Παπάγου: Κ. Χατζηνικολάου / Λ. 
Χαραλαμπίδη
Φιλοθέη: Δ. Λύτρας / Ν. Παπαϊωάννου
Χαλάνδρι: Ε. Πολυχρονιάδου / Ι. Παναγιωτίδη
Χολαργός: Α. Τσαγκαρινού / Μ. Χρανιώτη
 

ΕΦΟΡΟΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ / 
ΕΦΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ / 
ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΟΜΑ∆ΩΝ 

(ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31 ∆ΕΚ. 2018)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έφορος Περιφέρειας:
Διονυσία Μαυροπόδη

*Αγριά: Ν. Βουδούρη / Ε. Κασσαβέτη
*Βόλος: Κ. Χαριτάκη / Κ. Παπούκα
*Καλαμπάκα: Β. Γκαραγκάνη / 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 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ
Έφορος Περιφέρειας:
Καρίνα Δημοπούλου

Αλεξανδρούπολη: Γ. Γκούβερ / Κ. Παπαϊωάννου
*Δράμα: Κ. Τσιόγκα / Σ. Τέγου
*Καβάλα: Α. Λαζαρίδου / Ε. Ζουμπουλίδου
Κομοτηνή: Α. Γεράκη / Γ. Τερζίδου
*Ξάνθη: Ζ. Ηλιάδου / Λ. Ράπτης
Ορεστιάδα: Ε. Μπισκιντζή / Λ. Τοψίδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έφορος Περιφέρειας:
Καρίνα Δημοπούλου

*Θεσσαλονίκη: Σ. Καρτσακλή / Ε. Φουτζιτζόγλου
*Κιλκίς: Σ. Καρβουνίδου / Κ. Καναροπούλου
Νάουσα: Ν. Τσέλιου / Γ. Ζαρομυτίδου
*Σέρρες: Τ. Μπογιαντζή / Ε. Λαδοπούλου
Σιδηρόκαστρο: Κ. Καραντωνίου / Μ. Παρέτσιου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έφορος Περιφέρειας:
Ματούλα Τσιντσιλώνη

*Ζάκυνθος: Σ. Λούντζη / Σ. Μπουζιάνου
*Κέρκυρα: Β. Ζαμπάρα / Σ. Δεσύλλα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Έφορος Περιφέρειας:
Γιώργος Ζωχιός

*Αγ. Νικόλαος: Α. Πολυχρονάκη /  Π. Νικητάκη
Αρμένοι Αποκορώνου: Χ. Τσιτσιρίδης / Μ. 
Μιχελογιάνη [Τ.Ο.]
*Ηράκλειο: Χ. Αεράκη / Ν. Παπακωνσταντίνου
*Ιεράπετρα: Ε. Βαρσαμιδάκη / Μ. Χρυσού
Κίσαμος Χανίων: Ο. Αποστολάκη / Κ. Κοκολάκη
Κριτσά: Μ. Παπαδομιχελάκη / Σ. Λασιθιωτάκη
*Νεάπολη: Μ. Σιφάκη-Τζανάκη /  Μ. Δασκαλάκη
Ρέθυμνο: Θ. Αντωνογιωργάκη / Σ. Φαρσαράκη
*Σητεία: Π. Τζερνιάς / Β. Παπακωνσταντίνου
*Χανιά: Ε. Κοματσουλάκη / Κ. Φορτσάκη
Χερσόνησος: Ε. Κέντρος / Ε. Τσομπάνογλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έφορος Περιφέρειας:
Ματούλα Τσιντσιλώνη

Ιωάννινα: Α. Ιωάννου / Α. Λιόντου
Μέτσοβο: Μ. Καραφέρη / Ε. Σταυράκη
Πρέβεζα: Ρ. Τζιάκου / Θ. Κατσικομβόρδου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έφορος Περιφέρειας: 
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 / Ν. Δερμούση
Ραφήνα: Τ. Λεγάκη / Μ. Φιλιππάκης
Σπάτα: Δ. Φράγκου / Κ. Χαβάκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έφορος Περιφέρειας:
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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έφορος Περιφέρειας:
Άντζελα Χατζηδημητρίου–Βουλγαρίδου [έως 7/9]
Σταματία Μαργαρίτη [από 8/9]

*Κως: Δ. Σκέτου / Μ. Αγραφιώτη
Λέρος: Σ. Καρπαθίου / Σ. Μπουράκη
Ρόδος: Α. Χατζηδημητρίου / Μ. Δημητρά
Νάξος
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ΑΠΟ∆ΗΜΟΣ Ο∆ΗΓΙΣΜΟΣ
 
Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Μ. Κάβουρα / Ε. 
Μανικάρου
Εδιμβούργο Σκωτίας: Π. Καρανάσιου
Κιτούι Ζάμπια: Β. Δεμερτζή

* Τακτικά Τοπικά Τμήματα
**Τοπικά Τμήματα αδρανή τα τρία τελευταία 
χρόνια
 
Τα ανωτέρω ισχύουν με στοιχεία που 
ελήφθησαν έως 28/2/19.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έφορος Περιφέρειας:
Διονυσία Μαυροπόδη

Κοζάνη: Α. Καραμπόζα / Λ. Παπακώστα
Φλώρινα                     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Έφορος Περιφέρειας:
Γιώργος Αρβάλης

Άμφισσα: Γ. Τσινταβή / Λ. Μαργώνη
Ιστιαία: Ε. Καμπούρη / Α. Καλέμη
*Λαμία: Ι. Παπαγιάννη / Θ. Πασχαλίδου
*Χαλκίδα: Ι. Αποστόλου / Κ. Μπασματζόγλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Έφορος Περιφέρειας:
Ματούλα Τσιντσιλώνη

*Πάτρα: Ν. Λαλιώτη / Τ. Σταματοπούλου 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έφορος Περιφέρειας:
Άννα Πετρέα

Βλαχόπουλο: 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 / Α. Γκιτάκου
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και αλληλουχία δράσεων ώστε να εξασφαλί-
ζεται η διαφάνεια, η οικονομική ανεξαρτησία 
και η οικονομική βιωσιμότητα του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού, σε ένα σύγχρονο και 
ιδιαιτέρα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, 
δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη σημασία στα 
οικονομικά δεδομένα της Οργάνωσης όπως 
αποτυπώνονται τα τελευταία χρόνια με αρνη-
τικά ή θετικά αποτελέσματα χρήσεως. 
 
Με συστηματική δουλειά, μεγάλη προσπάθεια 
αλλά και συνέπεια των εθελοντών απέναντι 
στο έργο, τα παρακάτω αποτελούν τα βασικά 
επιτεύγματα για την οργάνωση την προηγού-
μενη χρονιά.
 
Συστηματική παρακολούθηση των 
οικονομικών Χρηματοροών
Σταθερά πλέον η παρακολούθηση της διαδικασίας 
υλοποιείται με σύγχρονα εργαλεία ψηφιοποίησης:
α. Cash flow Application,
β. e-λογιστήριο με χρήση του λογιστικού προ-
γράμματος της εταιρίας Singular,
γ. ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω τραπεζικού 
συστήματος,
δ. πρόγραμμα «Διαυγείας»,
με αποτέλεσμα οι ετήσιες δαπάνες δεν ξεπερ-
νούν τα ετήσια έσοδα αλλά και κυρίως οι υπο-
χρεώσεις της Οργάνωσης (Έξοδα Οδηγικού 
Προγράμματος, Φόρος Εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, 
Ασφαλιστικά ταμεία, Προμηθευτές Οδηγικού 
Πρατηρίου, Μισθοδοσία), δεν μεταφέρονται 
στην επομένη οικονομική χρήση (έτος 2019).
 
Τραπεζικό Αποθεματικό
Είναι πλέον γεγονός η διασφάλιση των τα-
μειακών διαθέσιμων στα επιθυμητά επίπεδα, 
ώστε να αντιμετωπίζονται επιτόπου, έκτακτες 
δαπάνες τόσο για την υλοποίηση των σκοπών 
της οργάνωσης (Οδηγικό Πρόγραμμα) όσο και 
απέναντι σε τρίτους (ΔΕΚΟ, Ακίνητα, Εφορεία, 
Ασφαλιστικά Ταμεία, Προμηθευτές/Αυξήσεις 
πρώτων υλών κλπ).

Στόχος ως κινητήρια δύναμη
Ο Τομέας Οικονομικών και Διαχείρισης του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού καθορίζει το 
έργο του ώστε να αναδεικνύονται τόσο οι καλές 
πρακτικές όσο και τα σημεία προβληματισμού 
κατά τη διαχείριση των Οικονομικών και του λο-
γιστηρίου, των θεμάτων της Ακίνητης Περιου-
σίας, της Επιτροπής Οδηγικού Πρατηρίου, των 
κινήσεων της Επιτροπής Εξεύρεσής πόρων και 
των δραστηριοτήτων της Οικονομικής Αρωγής.

Γενικότερα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, 
ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι εξειδικευμέ-
νες οικονομικές γνώσεις είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της 
οικονομικής διαχείρισης του Σώματος Ελλη-
νικού Οδηγισμού, προκειμένου να γνωρίζουν 
την οικονομική του θέση.
 
Η οικονομική αυτοχρηματοδότηση και 
οικονομική ανεξαρτησία της οργάνωσης, 
αποτέλεσε το βασικό στόχο και μας οδήγησε 
στη σύνταξη του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 
του Τομέα. Σε μια εποχή μεγάλων οικονομι-
κών, κοινωνικών και νομοθετικών αλλαγών η 
οικονομική ανεξαρτησία του ΣΕΟ είναι παρά-
γοντας κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητα 
της οργάνωσης και την συνεπεία της απέναντι 
στην επίτευξη των σκοπών της.
 
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 κατέ-
χουν, καταβάλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες 
προς το σκοπό αυτό, καθώς θετικό ή αρνητικό 
αποτέλεσμα ισοδυναμεί με βελτίωση ή αποδυ-
νάμωση της οικονομικής θέσης του ΣΕΟ.
 
Σταθερός βηματισμός για εξέλιξη και 
εκσυγχρονισμό
Με σταθερό βηματισμό ο Τομέας για μία ακόμα 
χρονιά, λειτούργησε με συγκεκριμένο σχέδιο 

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΜΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Τζοβάνα Λαρίσση

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΗΦΟ Α.Ε.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Χριστίνα Βασιλοπούλου
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δου σε τραπεζικό λογαριασμό του ΣΕΟ) από 
το φωτοβολταϊκό στο ακίνητο της Βάρης, η 
συστηματική προβολή του Οδηγικού Κέντρου 
«Τα Κονάκια» κ.α.
 
Η μεγάλη εικόνα και τα αποτελέσματα
Οι οικονομικές καταστάσεις του 2018 απο-
τυπώνουν ότι το ΣΕΟ διατηρεί μια σταθερή 
πορεία για βελτίωση της οικονομικής θέση του.
 
Γενικά στα αποτελέσματα της Χρήσης του 
2018, αποτυπώνεται κυρίως:
• η προσπάθεια της Διοίκησης για την εξυγί-
ανση των όποιων δυσκολιών με αποτέλεσμα 
το Σωματείο, παρά την δυσχερή οικονομική 
κατάσταση της χώρας, κατάφερε να κλείσει την 
χρήση του με κέρδος
• ποσοστιαία διατήρηση των εσόδων από τις 
βασικές πήγες χρηματοδοτήσεις και σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις μικρή αύξηση
• αύξηση της χρηματοδότησης του Οδηγικού 
Προγράμματος (Τ.Τ., Ο.Σ., Εκπαιδεύσεις, Κατα-
σκηνώσεις, Συναντήσεις Κ.Δ., Αρωγή κλπ),

και παράλληλα:
 
• μείωση ελαστικών λειτουργικών υποχρεώσεων,
• μείωση των μηνιαίων οικονομικών υποχρεώσε-
ων με ορθολογική κατανομή τους μέσα στο έτος,
 
οπότε και αντανακλάται η 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.

Πρόγραμμα ενίσχυσης Τοπικών Τμημάτων
Δεδομένου ότι τις προηγούμενες οδηγικές 
χρονιές η οργάνωση εφάρμοσε πρόγραμμα 
ανταπόδοσης για την έγκαιρη και συνεπή 
καταβολή των συνδρομών των μελών της 
καθώς τα αποτελέσματα ανέδειξαν για την 
Οδηγική χρονιά 2017-2018 αύξηση συνδρομών 
κατά 16.470,00€ (υπολογιζόμενο με μέση 
συνδρομή 30€), και ενώ η επιστροφή/
ανταπόδοση ήταν 6.294,00€, το όφελος για 
την οργάνωση ήταν 10.176,00€. Ως εκ τούτου 
εγκρίθηκε η συνέχιση του προγράμματος για 
την επόμενη Οδηγική χρονιά 2018-2019 (3η 
χρονιά) για τα τοπικά που έχουν αύξηση μελών 
μεγαλύτερη ή ίση του 10% καθώς διαφαίνεται 
να αποδίδει στο σύνολο του.
 
Εξορθολογισμός της κατανομής των δαπανών
Ο εξορθολογισμός των ανελαστικών λειτουργι-
κών δαπανών οδήγησε στη διατήρηση τους σε 
σταθερά επίπεδα και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις στη μείωση τους. Παράλληλα για το Οδη-
γικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα (Πανελλήνια 
προγράμματα των Κλάδων, συναντήσεις Κλά-
δων και Περιφερειών, συνέδρια, εκπαιδεύσεις, 
θεματικές κατασκηνώσεις κ.ά.) εξασφαλίστηκε 
μια σταθερή ετήσια αύξηση της χρηματοδό-
τησης του ύψους 12% κάθε χρονιά.Παρόλα 
αυτά, απαιτούνται περισσότεροι πόροι για 
ουσιαστική ανάπτυξη, ποιοτική και ποσοτική.
 
Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας
Με συνεπεία, συστηματική δουλειά και ακο-
λουθώντας πιστά στο καταρτισμένο πλάνο 
τακτοποίησης και αξιοποίησης της Ακίνητης 
Περιουσίας αξιοποίησης, έγιναν εντατικές 
προσπάθειες με μεγάλο βαθμό επιτυχίας.
Ενδεικτικά, αναφέρεται η συντήρηση και 
περαιτέρω αξιοποίηση του ακίνητου στο 
Ρέθυμνο, η νομιμοποίηση (πληρωμή προ-
στίμου) του ακινήτου του Πανοράματος στη 
Θεσσαλονίκη, η τακτοποίηση και διευθέτηση 
των εσόδων (καταβολή απευθείας του εσό-

Το τρέχον αποθεματικό, όπως εμφανίζεται 
στις καταστάσεις στις 31/12/2018, τεκμηριώνει 
τις σημαντικές προσπάθειες που έγιναν 
σε αυτόν το τομέα και αναδεικνύει τον εξ 
ορθολογισμό στην οικονομική διαχείριση.
 
Μείωση των μακροπρόθεσμων κυρίως 
δανειακών υποχρεώσεων
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν 
σχεδόν 111.000,00€ όπου το μεγαλύτερο 
μέρος της μείωσης αφορά τον τραπεζικό 
δανεισμό κατά 89.742,35€ τόσο από την 
τακτική πληρωμή των δόσεων στη τράπεζα, 
όσο και από έκτακτη καταβολή μέρους του 
κεφαλαίου (75.000,00€).

Οι δανειακές υποχρεώσεις (κεφάλαιο) κατέληξαν 
στο ποσό των 246.882,14€ στις 31/12/2018€, 
χωρίς να συνυπολογίζονται οι υποχρεώσεις 
από τόκους δανείων, και συνεπώς βελτιώνεται 
σημαντικά η οικονομική μας θέση και 
ταυτόχρονα περιορίζεται το ποσό της μηνιαίας 
τοκοχρεωλυτικής δόσης για την αποπληρωμή 
του δανείου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πλέον 
μηνιαίως καταβάλουμε περίπου 1.740,00€ ενώ 
στους πρώτους μήνες του έτους καταβάλαμε 
περίπου 2.350,00€.
 
Ολική αποπληρωμή των ανελαστικών υπο-
χρεώσεων για το 2018 προς τρίτους εντός 
του οικονομικού έτους (2018) 
Συνοπτικά είναι :
α. Εφορία (Φόρος Εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, 
Φόρος Μισθωτών Παρασείων)
β. Ασφαλιστικά ταμεία,
γ. Προμηθευτές Οδηγικού Πρατηρίου,
δ. Μισθοδοσία.
Στο σημείο αυτό και ιδιαιτέρα για τους προμη-
θευτές του Οδηγικού Πρατηρίου είναι ιδιαιτέ-
ρα σημαντικό να επισημάνουμε ότι εντός τους 
2018 αποπληρώθηκαν και οι υποχρεώσεις 
παρελθόντων ετών.
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με συνέπεια ώστε να αποτυπωθεί το σημαντι-
κό ποσοστό των χρημάτων που δίδεται για το 
Οδηγικό Πρόγραμμα, όπως αυτό καταγράφε-
ται στους ετήσιους απολογισμούς.

Η καταχώρηση των τιμολογίων και η εξόφλη-
ση 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 καταστάσε-
ων και εντύπων εγκαίρως.
 
Η αποστολή μας 
Με γνώμονα τη στήριξη της Ανάπτυξης 
και του Οδηγικού Προγράμματος, παρά τις 
αντιξοότητες και την εν γένει οικονομική δυ-
σπραγία 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 συνέ-
πεια τη στήριξαν.

κλήρωσε την εξόφληση των οφειλών έναντι 
προμηθευτών του παρελθόντων χρήσεων ενώ 
παράλληλα φρόντισε για την αποπληρωμή 
κατά 100% των υποχρεώσεων που δημιουρ-
γήθηκαν στο τρέχον έτος.
 
ε. Ετήσιες Συνδρομές - Ταυτότητες
Η ανταπόκριση στο αίτημα του Τομέα για έγκυ-
ρη και έγκαιρη καταβολή των συνδρομών 
των μελών ήταν θεαματική ως αποτέλεσμα 
συστηματικής δουλείας και συνέπειας των 
Τοπικών Τμημάτων, των Περιφερειακών Τμη-
μάτων, των Τμημάτων της Κεντρικής Διοίκησης 
και των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
Η συστηματική προσπάθεια της Οργάνωσης 
για Ανάπτυξη, αποτυπώνεται και στα αριθμη-
τικά δεδομένα με ποσοστιαία διατήρηση των 
εσόδων από συνδρομές, παρά τις δυσκολίες 
οικονομικές συγκυρίες στις οποίες ζούμε.
 
Τέλος η Οικονομική Διαχείριση του ΣΕΟ, 
μετά τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε στο 
παρελθόν με την παρακράτηση ποσών, λόγω 
οφειλών, έχει αποκαταστήσει περίπου το 
95% αυτών των συναλλαγών.

στ. Απεικόνιση συναλλαγών
Διαχρονικά, αλλά και ιδιαίτερα σε μια εποχή 
σημαντικών αλλαγών στο φορολογικό περι-
βάλλον, όπου οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι 
γίνονται πλέον πιο άμεσα, οι οικονομικές 
συναλλαγές του ΣΕΟ, πρέπει να διεπονταί 
από διαφάνεια.

Το οργανωτικό σχήμα που καθορίσαμε πριν 
2 χρόνια (το Σεπτέμβριο του 2017), μαζί με 
του Βοηθούς των Περιφερειακών Εφόρων σε 
θέματα Οικονομικών και Διαχείρισης απέδω-
σε για ακόμη μια χρόνια. 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 

Ακολούθως, αναλύονται συνοπτικά τα κυριό-
τερα σημεία που αφορούν στην οικονομική 
κατάσταση του ΣΕΟ, ενώ περαιτέρω ανάλυση 
παρατίθεται σε σχέση με τις οικονομικές κατα-
στάσεις.
 
α. Δάνεια
Η μεγάλη δανειακή σύμβαση του ΣΕΟ με την 
τράπεζα ALPHA BANK εξυπηρετείται κανονικά, 
καθώς και το μικρότερο δάνειο των φωτοβολ-
ταΐκών. Επιπρόσθετα με τη στοχευμένη και 
συστηματική δουλεία των μελών του Τομέα 
εξασφαλίστηκε με την ολοκλήρωση της χρήσης 
και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κεφάλαιο 
για μερική αποπληρωμή των συγκεκριμένων 
συμβάσεων.
 
β. Φόροι
Ο ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε για το 2018, εξοφλή-
θηκε κανονικά ενώ αξιοσημείωτο είναι, ότι η 
αποπληρωμή του έγινε δύο μήνες πριν την 
τελευταία δόση χωρίς να επηρεάσει την ρευ-
στότητα της οργάνωσης.

Ο φόρος εισοδήματος, μαζί με την προκα-
ταβολή του επόμενου έτους, καταβλήθηκε 
κανονικά εντός του έτους.
 
γ. Επιχορηγήσεις - χορηγίες
Παρά το γεγονός ότι η επιχορήγηση από το 
Υπουργείο Παιδείας δεν πιστώθηκε εντός του 
οικονομικού έτους 2018 είναι αξιοσημείω-
το ότι για μια ακόμα χρόνιο,αρκετά Τοπικά 
Τμήματα επεδίωξαν και έλαβαν επιχορηγήσεις 
από Δήμους και Περιφέρειες ύψους σχεδόν 
16.000,00€, πρακτική που εκτιμάται ότι πρέπει 
να ακολουθηθεί και στο μέλλον.
 
δ. Μαγαζάκι
Το Μαγαζάκι λειτούργησε αποδοτικά για 
το ΣΕΟ, ικανοποιώντας τις τακτικές αλλά και 
έκτακτες ανάγκες των μελών σε είδη, κινού-
μενο σε περίπου ίδια επίπεδα τζίρου. Ολο-
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Απρίλιος
Με μεγάλη επιτυχία, πολύ κέφι και ποικίλες 
δραστηριότητες πραγματοποιήθηκε η «Γιορτή 
της Άνοιξης» στη Γλυφάδα, με τη συνεργασία 
των τοπικών Τμημάτων Γλυφάδας και Βούλας.

Ιούνιος
Το δείπνο στη βεράντα του Μουσείου 
Μπενάκη με την πανέμορφη θέα είχε μεγάλη 
επιτυχία. Όλοι διασκέδασαν με τη μουσική, 
απήλαυσαν ένα ωραίο μενού και έφυγαν πολύ 
ευχαριστημένοι.

Νοέμβριος
Η χρονιά έκλεισε με τη Χριστουγεννιάτικη 
Εορταγορά στη Σχολή Μωραΐτη, το χώρο 
της οποίας πολύ ευγενικά μας προσφέρει η 
Διοίκηση του Σχολείου.

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Οικονομικής 
Αρωγής, όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2018, 
με μεγάλη προσπάθεια, οργάνωσε πολλές 
εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μελών μας 
αλλά και φίλων του Οδηγισμού. Στόχος μας 
δεν ήταν μόνο η συγκέντρωση οικονομικής 
βοήθειας για το έργο του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού, αλλά και τα μέλη μας να 
ψυχαγωγηθούν και να ικανοποιήσουν 
ενδιαφέροντά τους.
 
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, με 
συστηματική δουλειά, υλοποιήθηκαν οι εξής 
εκδηλώσεις:

Ιανουάριος
Αρχή χρονιάς με την κοπή της πίτας, που μας 
δίνει την ευκαιρία να συναντηθούμε και να 
γιορτάσουμε όλες μαζί.

Επίσκεψη στο Μουσείο Παιχνιδιών
Η συμμετοχή ήταν δυστυχώς μικρή αλλά η 
ξενάγηση από τη Μαρία Αργυριάδη πολύ 
ενδιαφέρουσα.

Φεβρουάριος
Σε ταβέρνα με μουσική στην Πλάκα 
γιορτάσαμε την Τσικνοπέμπτη με πολύ κέφι 
και διαγωνισμό καπέλου.

Μάρτιος
Η καθιερωμένη εκδήλωση με επιτραπέζια 
παιχνίδια στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ είχε 
αρκετή συμμετοχή.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΡΩΓΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καραγιάννη Ρίκα

ΜΕΛΗ
Αλεξοπούλου Νέλλη
Γεωργαλλίδη Ουρανία
Καλλιστράτου Νίκη
Καλογερά Αλεξάνδρα
Κατούφα Κική
Κοντέλλη Μίκα
Μαριόλη Ρένα
Μπούκη Ρίτσα
Σπανού Δήμητρα
Στρατούρη Αΐντα
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φερμουάρ και λευκό μακό με το λογότυπό μας.
• Με την σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Συνερ-
γασίας το νέο μαντήλι.
• Με πρόταση του Κλάδου Αστεριών το τυρκουάζ 
φούτερ για τα Στελέχη του Κλάδου Αστεριών.
• Τέλος, συμπληρώσαμε την συλλογή μας με 
καπέλο μπλε με το λογότυπο σε νούμερα 
παιδικό και ενηλίκων και σακίδιο πλάτης με 
το λογότυπο.
 
Εξυπηρετήσαμε 2.500 περίπου παραγγελίες 
από όλη την Ελλάδα, με 175 μέσω του e-shop
 
Το ΜΑΓΑΖΑΚΙ βρέθηκε στις εκδηλώσεις - δράσεις:
• του Κλάδου Οδηγών στα Κονάκια,
• του Κλάδου Μεγ. Οδηγών στην Θεσσαλονίκη,
• του Κλάδου Πουλιών στην Αθήνα,
• στην Εορταγορά του ΣΕΟ,
• στην Γιορτή άνοιξης στην Γλυφάδα,
• στο άνοιγμα της Οδηγικής Χρονιάς στα Κονάκια,
• στη Συνάντηση του Τμ. Συνεργασίας στη Λάρισα.
 
Εκτός από τα μέλη της η Επιτροπή είχε βοήθεια 
από πολλά Στελέχη που μέσα στην Οδηγική 
χρονιά βοήθησαν να πραγματοποιηθούν οι 
στόχοι μας. Ευχαριστούμε τους: Βένη Μπεγνή, 
Γιώργο Ροδίτη και Γιάννη Ροδίτη, Πολυξένη 
Τάκου, Κέλλυ Πετρατζά, Μαρία Ζαχαριάδου.

Συνεχίζουμε την πορεία μας και είμαστε πάντα 
κοντά σε όλα τα μέλη μας, σε όλα τα Τοπικά μας 
Τμήματα.

Για άλλη μια χρονιά, με σταθερά βήματα δου-
λέψαμε με στόχο να υλοποιηθεί ο στρατηγικός 
σχεδιασμός του Σωματείου, στα οικονομικά και 
την διαχείριση. Σε αυτή τη δύσκολη, οικονο-
μικά εποχή το ΜΑΓΑΖΑΚΙ κατάφερε να έχει 
την οικονομική του αυτονομία και τελικά να 
σημειώσει θετικά αποτελέσματα χρήσης. 
 
Βασικοί στόχοι της Επιτροπής, για αυτή την 
χρονιά, που τέθηκαν και επιτεύχθηκαν ήταν:
1. Η αποπληρωμή των παλαιών οφειλών μας 
σε προμηθευτές.
2. Επάρκεια των βασικών ειδών Στολής και η 
απόκτηση δευτερευόντων ειδών για την πλήρη 
κάλυψη των αναγκών των μελών μας, παιδιών, 
Στελεχών και Μελών Ομάδων Συνεργασίας.
3. Σταθεροποίηση ποιότητας στα είδη Στολής.
4. Άμεση εξόφληση των αγορών μας, βάση του 
Προϋπολογισμού που είχε καταρτιστεί και 
εγκριθεί από το Δ.Σ. 
5. Κατασκευή νέων ειδών για την Στολή, για 
την διευκόλυνση παιδιών και Στελεχών μας και 
Μελών των Ομάδων Συνεργασίας.
6. Παρουσία μας σε όλες τις Οδηγικές δράσεις.
7. Γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση των παραγ-
γελιών μας, σε όλη την Ελλάδα.
 
Με βάση τις ανάγκες των Μελών μας και την 
διάθεσή μας για μεγαλύτερη αναγνωρισιμότη-
τα φτιάξαμε νέα Είδη :
• Με την συνεργασία της Γενικής Εφόρου και των 
Κλάδων φτιάξαμε φούτερ μπλε με κουκούλα και 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο∆ΗΓΙΚΟΥ 
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 
«ΜΑΓΑΖΑΚΙ»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κατερίνα Πορτελάνου

ΜΕΛΗ
Κλαίρη Αγγελετοπούλου      
Χρύσα Αλειφέρη      
Λώρα Αποστολοπούλου
Λία Γουλανδρή
Σοφία Θειάδου
Βάσια Θηβαίου
Δημήτρης Κουδούνης 
Πραξιτέλης Κουτσουράδης 
Ελισάβετ Πλιακοπάνου    
Αγγέλικα Πρίντεζη  
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• Αποκαταστάθηκαν όλες οι ζημιές που έγιναν 
στο χώρο λόγω καιρικών συνθηκών και 
κλοπών (αγορά εργαλείων, επισκευή ζημιών 
στους τοίχους λόγω κλοπών, αγορά λουκέτων).

Επισκευές:
1. Έγινε επισκευή των WC που είχαν βλάβες και 
αλλαγή στις βάνες τους.
2. Αντικαταστάθηκε σωλήνας αποχέτευσης σε 
χώρο πλυσίματος πιάτων.
3. Επισκευάσθηκε το φρεάτιο της αποθήκης ΟΜΕΑ.

Ηλεκτρολογικές εργασίες: τοποθετήθηκαν 
επιπλέον προβολείς στο χώρο για την 
ενίσχυση του φωτισμού.
Αγορές: αγοράσθηκαν 3 νέα φλόγιστρα για τις 
ανάγκες των κατασκηνώσεων.
Πάγιες Εργασίες: απεντόμωση, μυοκτονία, 
απολύμανση, ψεκασμός, συντήρηση 
αποχετεύσεων, χλωρίωση δεξαμενών, 
χημική και μικροβιολογική ανάλυση νερού, 
καθαρισμός σκεπής ΟΜΕΑ και τοποθέτηση 
υδρορροής για τα όμβρια ύδατα.
Εργασίες για την καλύτερη λειτουργία 
του χώρου: τοποθετήθηκε σκέπαστρο και 
περιμετρικά διαφανείς πλαστικές τέντες στο 
σπιτάκι. Τοποθετήθηκε βιομηχανικό δάπεδο 
στον εξωτερικό χώρο (ΟΜΕΑ). Επισκευή της 
αποθήκης του χώρου. Έγινε αντικατάσταση της 
Κεντρικής Πύλης του χώρου με συρόμενη πόρτα.
 
Μετά την παράδοση του παραχωρημένου 
ακινήτου στο Σοποτό, το κατασκηνωτικό 
υλικό που φυλασσόταν εκεί μεταφέρθηκε στις 
αποθήκες των Κονακίων.
 
Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας διαχειρίστηκε 
με απόλυτη επιτυχία και σε συνεργασία με την 
Αρχηγό της Κατασκήνωσης και τα υπόλοιπα 
τμήματα της ΚΔ, την εκκένωση του χώρου, 
την ασφαλή διαμονή των Κατασκηνωτών και 
την φύλαξη του Οδηγικού Κέντρου, κατά την 
φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

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

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

Επιτροπή Διαχείρισης
Η Επιτροπή Διαχείρισης, με υπευθυνότητα 
και σε στενή συνεργασία με τη 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.
• Να ολοκληρώσει, σε συνεργασία με το τμήμα 
Οικονομικών, τον Προϋπολογισμό και τον 
Απολογισμό του Τμήματος καθώς και του 
Οδηγικού Κέντρου «ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ».
• Να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες που αφορού-
σαν ακίνητα που είναι προς αξιοποίηση τους.
• Να συνεχίσει τον έλεγχο εγγραφής των ιδι-
όκτητων ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 
καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη 
νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων.
 
Επιτροπή Πανελλήνιου Οδηγικού Κέντρου 
« Τα Κονάκια»
Με επιτυχία λειτούργησε η Επιτροπή του 
Οδηγικού Κέντρου «Τα Κονάκια» 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.
• Επισκευάσθηκε ο συναγερμός και επαναλειτουρ-
γεί στο Κονάκι, στο σπιτάκι ΟΜΕΑ και στις αποθή-
κες, ώστε ο χώρος να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΤΜΗΜΑ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Καίτη Κατσούρη

ΜΕΛΗ
Νατάσα Αθανασοπούλου
Μαγδαληνή Λιόγρη
Σίσσυ Μπαφούνη
Ειρήνη Παπαγεωργίου
Κέλλυ Πετρατζά
Θεόδωρος Σταυράκης [από 09/18]
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο∆ΗΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
«ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ»
Βασιλεία Καραΐσκου
Σοφία Παπαγιαννοπούλου
Λίτσα Σκούντρα
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Σύνοψη
Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε 
σε €5.677.408,67. 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 προ φόρων του 
2018 είναι θετικό, ανερχόμενο σε €84.403,75 
ευρώ και μετά φόρου αρνητικό €23.943,11.
 
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.
 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Το 2018, το Απόθεμα του Μαγαζιού ανέρχεται 
σε €81.407,20, αυξημένο κατά 9%, σε σχέση με 
το αντίστοιχο της Χρήσης του 2017.
Οι Απαιτήσεις εμφανίζονται σε ύψος 
€158.484,35 ευρώ. Ειδικότερα ο λογαριασμός 
Χρεώστες Διάφοροι ανέρχεται σε 
€124.445,02, εμφανίζοντας μείωση 7,5%, 
σε σχέση με το 2017. Διευκρινίζεται ότι ο 
λογαριασμός συμπεριλαμβάνει προκαταβολή 
του Φόρου Εισοδήματος €93.208,05.
Τα Διαθέσιμα του ΣΕΟ διαμορφώνονται σε 
€324.324,03 μειωμένα κατά €31.582,62.

Ίδια Κεφάλαια
• Η Περιουσία του ΣΕΟ μειώθηκε, λόγω ζημιών 
χρήσης.
• Η Χρήση του 2018 άφησε αρνητικό Υπόλοιπο 
Αποτελέσματος, ύψους €23.943.11
 

Υποχρεώσεις
• Στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, 
ύψους € 133.250,44, παραμένουν κυρίως 
οι Εγγυήσεις των Μισθώσεων. Η μείωση 
των υποχρεώσεων αυτών, σε σχέση 
με το 2017, οφείλεται στη μείωση του 
λογαριασμού 48 («Λογαριασμοί συνδέσμου με 
υποκαταστήματα»).
• Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του ΣΕΟ 
καταλήγουν σε €202.112,55, μειωμένες κατά 
€4.268,23 έναντι του 2017.

Αναλυτικότερα:
• Το σύνολο των Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές 
ανέρχεται σε €14.041,69, μειωμένο 
ποσοστιαία κατά 52% έναντι του 2017, μετά 
από εντατικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν 
προς αυτόν τον σκοπό.

• Το υπόλοιπο των Τραπεζικών Δανείων, για 
το 2018, καταλήγει σε ύψος €258.845,55 
εμφανίζοντας, μείωση 27%, έναντι του 
αντίστοιχου € 351.661,10 του 2017. Από το 
σύνολο των Δανείων, ποσό €246.882,14 αφορά 
στο μεγάλο Δάνειο της ALPHA BANK και το 
υπόλοιπο, ύψους €11.963,41 αφορά στο Δάνειο 
για τα Φωτοβολταϊκά.

• Οι Υποχρεώσεις από Φόρους καταλήγουν 
σε €124.030,4 αυξημένες κατά 14,6% από τις 
αντίστοιχες του 2017.

• Οι Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς 
Οργανισμούς (ΙΚΑ) καταλήγουν σε € 4.523,06 
μειωμένες ελαφρώς, έναντι αυτών της 
προηγούμενης Χρήσης.

• Οι Υποχρεώσεις σε Πιστωτές καταλήγουν σε 
€41.352,42, εμφανίζοντας ποσοστιαία αύξηση 
1,4%, σε σχέση με αυτές του 2017.
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Σύνοψη
Το 2018, το Σύνολο των Εξόδων (κόστος εσό-
δων) ανέρχεται σε ύψος €431.889,83 ελαφρά 
αυξημένο έναντι του αντίστοιχου για το 2017, 
ενώ το σύνολο των Εσόδων ανέρχεται σε 
€568.473,02 περίπου, μειωμένο σε σχέση με 
του 2017.

Εάν στον κύκλο εργασιών 568.473,02 αφαι-
ρέσουμε τα έξοδα διοίκησης 377.334,28, τους 
τόκους 13.685,54 , τα έκτακτα και ανόργανα και 
τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων 35.087,54 
το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσεως προ 
φόρων είναι 84.403,75 μειωμένο σε σχέση με 
το αντίστοιχο του 2017.
 
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
• Τα Ακαθάριστα Έσοδα από τις Πωλήσεις του 
Μαγαζιού (τζίρος), για το 2018, ανήλθαν στο 
ποσό των €66.396,47 εμφανίζοντας μείωση σε 
σχέση με το 2017, κατά €5.433,4. Τα αποθέματα 
τέλους χρήσης διαμορφώθηκαν σε €81.407,2 
αυξημένα κατά €6.827,82 σε σχέση με αυτά του 
2017.
• Τα Οργανικά Έξοδα, τα οποία συμπεριλαμβά-
νουν τις Αμοιβές και τα Έξοδα Προσωπικού και 
Τρίτων, για το 2018, καταλήγουν στο ποσό των 
€438.702,19, μειωμένα κατά 5%, σε σχέση με τα 
αντίστοιχα του 2017.
• Τα Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος για τα 
Τοπικά Τμήματα ανέρχονται στο ποσό των 
€199.235,62 και τα Έξοδα Οδηγικού Προγράμ-
ματος για την Κεντρική Διοίκηση, τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν Συναντήσεις, Συνέδρια, 
Εκπαιδεύσεις, Κατασκηνώσεις κ.α. ανέρχονται 
στο ποσό των €184.982,88.
 
Διάθεση Αποτελεσμάτων
Ο Φόρος Εισοδήματος του 2017, καταβλητέος 
το 2019, ανέρχεται σε €108.346,86 προερχόμε-
νος κυρίως από τη φορολόγηση Μισθωμάτων, 
αυξημένος κατά 16% έναντι αυτού της προη-
γούμενης Χρήσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 
2018

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

068 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ     •     ΑΠΟΓΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2018



ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Σύνοψη
Το σύνολο των Εσόδων της ΚΔ, για το 2018 
ήταν €722.967,44. Tο σύνολο των Εξόδων 
ανήλθε σε € 623.685,07. Τόσο τα Έξοδα, όσο και 
τα Έσοδα της ΚΔ για τη Χρήση του 2018 συμπε-
ριλαμβάνουν του συνόλου των Εκπαιδεύσεων, 
των Κατασκηνώσεων, των Συναντήσεων και 
άλλων Δράσεων, των Εκδηλώσεων της Αρωγής 
και των εισπραττόμενων μισθωμάτων.
 
Έσοδα
Τα Έσοδα από Ετήσιες Συνδρομές, κατέληξαν 
σε ύψος €153.939,86 μειωμένα  κατά €12.110,83 
έναντι των αντίστοιχων για το 2017.

Αναλυτικότερα:
• Συνδρομές Τοπικών Τμημάτων  
[€124.816,97 για το 2017]
• Συνδρομές Μελών ΓΣ
[€13.789,82 για το 2017]
• Συνδρομές Ομάδων Συνεργασίας και 
άλλων ενηλίκων μελών 
[€27.444 για το 2017]
 
Τα Έσοδα από Δράσεις Οδηγικού Προγράμμα-
τος της Ανάπτυξης: Συναντήσεις Εκδηλώσεις, 
Δράσεις ανήλθαν στα € 159.361,12. 

Αναλυτικά:
• Έσοδα από Συναντήσεις, Συνέδρια και
Λοιπές εκδηλώσεις 
• Έσοδα από Εκπαιδεύσεις 
• Έσοδα από Κατασκηνώσεις 

Στα Έσοδα παρεπομένων ασχολιών καταχωρή-
θηκε το εισόδημα από εκμίσθωση Ακίνητων. 

Το 2018, τα Εισπραχθέντα και Εισπρακτέα 
Μισθώματα ανήλθαν συνολικά σε €373.041,54 
αυξημένα κατά €11.868,85 σε σχέση με τα αντί-
στοιχα του 2017. 

Τα έσοδα από Δωρεές ανήλθαν στο ποσό των 
€19.607,50.
 
Έξοδα
Οι Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού είναι 
ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με τα αντίστοιχα 
ποσά του 2017, λόγω της απασχόλησης ενός 
επιπλέον υπάλληλου για 6 μήνες, του οποίου 
το κόστος μισθοδοσίας χρηματοδοτήθηκε από 
το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.
• Αμοιβές προσωπικού
 
Οι Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων μειώθηκαν κατά 
€ 5.150,88 σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2017, 
συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων δαπάνες 
για τη λογιστική, μηχανογραφική και νομική 
υποστήριξη, σε € 25.950,64.
 
Οι Παροχές Τρίτων για το 2018 εμφανίζονται 
μειωμένες κατά € 25.154,78 , έναντι των αντί-
στοιχων του 2017. Η μείωση αυτή οφείλεται 
στην εξόφληση υποχρεώσεων προς στην ΔΕΗ 
από τα τοπικά τμήματα.

Αναλυτικά, οι κυριότερες παροχές:
• ΔΕΗ -Ύδρευση 
• Τηλεφωνία
• Ταχυδρομικά  
• Ασφάλιστρα 
• Leasing φωτοτυπικού
• Επισκευές και συντηρήσεις 

 

Το σύνολο των Φόρων και Τελών προς το 
Δημόσιο ή σε τρίτους, μειώθηκε κατά 8,3%, 
σε σχέση με αυτό της προηγούμενης Χρήσης.

Αναλυτικά, οι κυριότεροι φόροι:
• ΦΠΑ
• Χαρτόσημο μισθωμάτων
• Δημοτικά Τέλη
• ΕΝΦΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
 
Μέσα στο 2018, τα Διάφορα Έξοδα 
διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Έξοδα Μεταφορών
• Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης
• Συνδρομές στην Παγκόσμια Οργάνωση και 
Ευρωπαϊκή Περιοχή
• Δωρεές επιχορηγήσεις
• Έντυπα, Γραφική Ύλη
• Υλικά Άμεσης Ανάλωσης
• Διάφορα
ΣΥΝΟΛΟ
 
Στα Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος Κ.Δ. 
περιλαμβάνονται:
• Έξοδα Εκπαιδεύσεων 
• Έξοδα Κατασκηνώσεων
• Έξοδα Συναντήσεων, Συνεδρίων 
και άλλων Δράσεων     
ΣΥΝΟΛΟ
 
Οι Τόκοι και Συναφή Έξοδα ανήλθαν σε 
€13.696,58 ,μειωμένοι κατά 9,7% έναντι των 
αντίστοιχων του 2017, λόγω της μείωσης των 
Τραπεζικών Δανείων του ΣΕΟ. Οι Αποσβέσεις 
Παγίων ανέρχονται σε €105.123,48

€122.574,86

€11.302,50

€20.062,50

€53.367,08
€10.573,44
€95.454,41

 €102.077,77
 

 €7.628,06 
€3.606,49
€3.315,69
€9.076,91

€669,24
€858,39 

 

€18.137,76
€3.997,82
€5.459,17

€64.764,84
€92.359,59

€904,57
€965,08

€6.339,33
€2.249,26
€5.914,21

 €539,16
€5.054,85
€16.911,61

 

€9.204,72
€85.667,09

€90.111,07
€189.982,88
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2018
350.000,00
160.000,00

70.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
15.000,00

655.000,00

2018

132.310,00
62.000,00
30.000,00
34.000,00

6.200,00
110,00

30.050,00
5.900,00
5.500,00

300,00
1.400,00
2.500,00
3.200,00
1.000,00

500,00
700,00
800,00

7.500,00
750,00

192.000,00
125.000,00

67.000,00
0,00

2019
367.000,00
170.000,00
70.000,00
15.000,00
45.000,00
27.000,00
10.000,00

704.000,00

2019

142.110,00
56.000,00
45.000,00
34.000,00

7.000,00
110,00

33.350,00
6.200,00
5.500,00

200,00
1.500,00
2.500,00
3.000,00
1.500,00

500,00
700,00

5000,00
6.000,00

750,00
192.000,00
125.000,00

67.000,00
0,00

ΕΣΟ∆Α
Ακίνητη Περιουσία (Ενοίκια)

Συνδρομές
Μαγαζάκι

Εσοδα Αγ. Ανδρέα
Αρωγή/Εκδηλώσεις

Δωρεές Χορηγίες Επιχορηγήσεις
Λοιπά

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟ∆Α
Β.ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Μισθοδοσία και αμοιβές τρίτων 
Μισθοδοσία Υπαλλήλων 

Αμοιβές Τρίτων
ΙΚΑ

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
Φόροι τρίτων

Λειτουργικά έξοδα
ΔΕΗ

Σταθερή κινητή τηλεφωνία
ΕΥΔΑΠ

ΕΛΤΑ Courier Μεταφορικά
Φωτοτυπικά συντήρηση αναλώσιμα

Υλικά καθαριότητας
Γραφική ύλη - Είδη Γραφείου

Αναλώσιμα
Ασφάλεια κτιρίου

Συντήρηση Κτιρίου
Κοινόχρηστα

Μηχανογράφηση
Φόροι

Φόρος Εισοδήματος
Φόρος Κεφαλαίου (ΕΝΦΙΑ)

Φόροι διάφοροι προηγούμενων ετών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2019
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Τράπεζες Δάνεια
Δάνεια

Τόκοι Δανείων
Τραπεζικά έξοδα

Υποχρεώσεις από Συνδρομές Μελών
Κατασκευή ταυτοτήτων

Ασφάλεια μελών
Υποχρεώσεις 
Δημοτικά Τέλη

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Β. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ

Οδηγικό Πρόγραμμα-Γενική Εφορεία
Κλάδος Αστεριών
Κλάδος Πουλιών
Κλάδος Οδηγών

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών
Αναπτύξεως - Γενικής Εφόρου

Εκπαίδευση
επιτροπή Κατασκηνώσεων

Περιοδείες ΕΠ
Διάφορα (Συνέδρια, Προσφυγικές, Απρόβλεπτα κ.ά.)

Διεθνείς Σχέσεις 
Συνδρομή στο Παγκόσμιο Γραφείο

Συνδρομή στην Ευρωπαική Περιοχή 
Συμμετοχή σε Συναντήσεις, Συνέδρια, Σεμινάρια

Δημόσιες Σχέσεις, Εκδόσεις, Επικοινωνία
Εντυπα προβολής, Εκδόσεις, banners

Εξοδα Κίνησης 
Διοικητικό Συμβούλιο

Κλάδος Αστεριών
Κλάδος Πουλιών
Κλάδος Οδηγών

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών
Εκπαιδεύσεων

Αναπτύξεως
Οδηγικά Κέντρα 
ΔΕΚΟ/ Τηλεφωνία

‘Εξοδα Κίνησης 

34.325,00
19.625,00
13.500,00

1.200,00
9.705,00
1.500,00
8.205,00

22.000,00
22.000,00

420.390,00

34.860,00
5.000,00
5.780,00
3.250,00
5.920,00

750,00
3.600,00

360,00
7.200,00
3.000,00
6.900,00
2.100,00
2.100,00
2.700,00
8.000,00
8.000,00

11.950,00
3.000,00

900,00
450,00
900,00
500,00

2.000,00
4.200,00

18.300,00
4.500,00
4.800,00

31.500,00
18.300,00
12.000,00

1.200,00
10.100,00

1.500,00
8.600,00
5.000,00
5.000,00

414.060,00

40.600,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1400,00

3.200,00
1000,00

8.000,00
3.000,00
8.000,00
2.600,00
2.600,00
2.800,00

20.000,00
20.000,00
14.000,00

3.000,00
1400,00
1400,00
1400,00
1400,00
1.700,00
3.700,00

20.000,00
4.000,00
4.000,00

071

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ     •     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019



‘Εξοδα Συντήρησης 
Δικαστικά Συμβολαιογραφικά
Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας

Λοιπές Νομικές Υποθέσεις
Συμβολαιογραφικά
Γενική Συνέλευση

Δαπάνες οργάνωσης Γενικής Συνέλευσης
Άλλες Υποχρεώσεις ΣΕΟ

Μαγαζάκι Προμηθευτές
Μαγαζάκι Προμηθευτές παρελθόντων ετών

Διάφορα
Γενική Γραμματεία

Παρακρατήσεις Τοπικών κ.α. (Ανταποδοτικά)
Μείωση κεφαλαίου δανείου σύμφωνα με το 

Στρατηγικό Σχέδιο

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ

ΕΣΟ∆Α

ΕΞΟ∆Α

9.000,00
11.000,00

7.500,00
2.000,00
1.500,00
1.400,00
1.400,00

142.200,00
61.000,00
8.200,00

25.000,00
6.000,00

12.000,00

30.000,00

234.610,00

655.000,00

655.000,00

12.000,00
12.000,00

7.500,00
3.000,00
1.500,00
3.740,00
3.740,00

171.600,00
58.000,00

1.600,00
50.000,00

5.000,00
12.000,00

45.000,00

289.940,00

704.000,00

704.000,00
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5. Επίσης αυξήθηκαν οι απαιτήσεις πελατών 
και εντοπίζουμε ότι συνεχίζει η αδυναμία 
είσπραξης λόγω της γενικότερης οικονομικής 
κατάστασης από τους πελάτες για το 2017 
ανερχόντουσαν εις το ποσό των 33.269,24 ευρώ 
ενώ φέτος η αξία τους είναι 33.479,66 ευρώ. 
Γενικότερα οι απαιτήσεις μειώθηκαν από την 
χρήση του 2017 στο 2018 κατά το ποσό των 
9.880,97 ευρώ και αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι έχουμε μειωμένη προκαταβολή φόρου 
εισοδήματος έναντι της προηγούμενης χρήσης.

6. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
ανέρχονται εις το ποσό των 376.114,29 ευρώ, 
δηλαδή μείωση σε σχέση με το 2017 ποσού 
111.097,91 ευρώ το μεγαλύτερο μέρος της 
μείωσης αφορά τον τραπεζικού δανεισμού 
κατά 89.742,35 ευρώ.

7. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται 
εις το ποσό των 202.112,55 ευρώ έναντι των 
206.380,78 ευρώ της χρήσεως 2017, ποσό 
το οποίο προέρχεται από τις υποχρεώσεις 
του σώματος έναντι των προμηθευτών και 
πιστωτών, των τραπεζών. Πληροφοριακά, 
το ύψος του κύριου φόρου είναι 108.346,86 
ευρώ, το τελικό πληρωτέο ποσό της δήλωσης 
είναι 136.815,58 ευρώ, στο οποίο εμπεριέχεται 
η προκαταβολή 108.346,86 ευρώ και τέλος 
χαρτοσήμου ενοικίων 13.329,91 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κ. Βανικιώτης Νικόλαος ( τακτικός ελεγκτής)

Κα. Νάνη Καλλιρρόη (τακτική ελέγκτρια)
Κ. Βελέντζας Αθανάσιος (αναπληρωματικός ελεγκτής)
Κ. Τζιρίτας Χαράλαμπος (αναπληρωματικός ελεγκτής)

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα κατώτερα 
θέματα:

1. Όπως το 2017 έτσι και το 2018 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 84.403,75 ευρώ έναντι των 
250.319,38 ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

2. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του 
σωματείου διατηρούνται στα ίδια περίπου 
επίπεδα με την περσινή χρήση. Πληροφοριακά, 
η αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 
5.109.688,69 ευρώ.

3. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι, τα 
χρηματικά διαθέσιμα έχουν μειωθεί σημαντικά 
σε σχέση με το 2017. Ειδικότερα, η αξία τους το 
2018 ήταν 324.324,03 ενώ το προηγούμενο έτος 
ανέρχονταν 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 2017 ήταν 74.579,38 ευρώ ενώ 
φέτος ανέρχονται στο ποσό των 81.407,20 
ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 6.827,82 ευρώ, 
διότι έγιναν αγορές πριν το τέλος της χρήσης. 
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.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Ελέγξαμε, τις ανωτέρω οικονομικές 
καταστάσεις καθώς, και το σχετικό 
Προσάρτημα του Σ.Ε.Ο. της χρήσεως που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η ευθύνη 
της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 
βαρύνει την Διοίκηση και το Λογιστήριο. 
Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην 
διαμόρφωση και την διατύπωση γνώμης επί 
των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης 
στον διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχος μας 
διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του 
ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει 
εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 
ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλήψεις. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε 
δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών 
στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και 
τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 
καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης, περιλαμβάνει 
την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 
ακολούθησε το λογιστήριο κατά την χρήση, 
των εκτιμήσεων της Διοίκησης και γενικότερα 
των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, 
καθώς και την συμφωνία του περιεχομένου 
της έκθεσης του Διοικητικού συμβούλιου με 
τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι 
ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή 
βάση για την διαμόρφωση της γνώμη μας. 
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ΧΡΕΩΣΗ Π ΣΤΩΣΗ
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1. Πωλήσεις

20     - Εμπορεύματα 74.579,38 74.579,38 71.318,24 71.318,24 70     - Εμπορευμάτων 66.396,47 71.829,87
72     - οιπών αποθεμάτων 0,01

2. Αγορές Χρήσεως 73     - Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή 
20     - Εμπορεύματα 56.014,34 56.014,34 45.933,82 45.933,82       υπηρεσιών) 66.396,47 0,00 71.829,88

   Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών 130.593,72 117.252,06
2. οιπά οργανικά έσοδα

3. Ε Ο : Αποθέματα τέλους χρήσεως 74     - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα 
20     - Εμπορεύματα 81.407,20 81.407,20 74.579,38 74.579,38          πωλήσεων (Επιδοτήσεις) 16.120,00 30.646,44

   Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων 49.186,52 42.672,68 74     - Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα 
         πωλήσεων (LSAG ) 0,00 7.071,21

4. Οργανικά έξοδα 74     - Δωρεές/ Ενισχύσεις 19.607,50 28.989,98
60     - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 102.077,77 95.559,77 74     - Συνδρομές 153.939,86 166.050,69
60     - Αμοιβές και έξοδα προσωπικού vodafone 0,00 9.605,67 74     - Έσοδα δηγ ρογράμματος ΤΤ & Σ 153.048,07 155.671,09
61     - Αμοιβές και έξοδα τρίτων 25.950,64 31.101,52 74     - Έσοδα Διάφορα 886,38 714,55
62     - αροχές τρίτων 25.154,78 35.480,60
63     - Φόροι – Τέλη (πλην των μη ενσωματω- 74     - Έσοδα δηγ ρογράμματος .Δ. 159.361,12 200.025,90

      μένων στο λειτουργικό κόστος φόρων) 92.359,59 100.740,85 74     - Έσοδα αχειοφόρου ( .Δ & Τ.Τ.) 0,00 66.036,00
64     - Διάφορα έξοδα 75     - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 373.041,54 361.172,69
64.00     - Έξοδα μεταφορών 405,15 638,99 75     - Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών από vodafone 0,00 10.000,00
64.01     - Έξοδα ταξιδίων 499,42 0,00 76     - Έσοδα κεφαλαίων 11,04 876.015,51 8,99 1.026.387,54
64.02     - Έξοδα προβολής και διαφημίσεως 965,08 1.349,38
64.03     - Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων 0,00 722,88
64.05     - Συνδρομές-Εισφορές 6.339,33 2.169,83
64.06     - Δωρεές-Επιχορηγήσεις 2.249,26 1.160,70
64.07     - Έντυπα και γραφική ύλη 5.914,21 5.383,79
64.08     - Υλικά άμεσης αναλώσεως 539,16 1.088,78
64.09     - Έξοδα δημοσιεύσεων 192,79 0,00
64.98     - Διάφορα 9.563,62 5.054,85
69.98     - Έξοδα αχειοφόρου 375,45 11.138,18
69.98     - Έξοδα δηγικού ρογράμματος Τ.Τ.- .Σ. 199.235,62 166.255,82
69.98     - Έξοδα δηγικού ρογράμματος 

.Δ.(Εκπ/σεις, ατ/σεις,Συναντήσεις,Αρωγή κ.α.) 184.982,88 208.435,42
65     - Τόκοι και συναφή έξοδα 13.696,58 15.170,99
66     - Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωμα-  

       τωμένες στο λειτουργικό κόστος 105.123,48 105.891,03
775.624,81 796.949,05

    Συνολικό κόστος 824.811,33 839.621,73
Ε Ο :

78.10 διόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων 1.890,64 1.890,64 925,35 925,35
Συνολικό κόστος εσόδων 822.920,69 838.696,38

80.00 έρδη Εκμεταλλεύσεως 119.491,29 259.521,04
942.411,98 1.098.217,42 942.411,98 1.098.217,42

Η ΕΔ Σ

Ε Ε Η ΕΒ ΔΗ
ΑΗ 540261 - 06/04/2009

ΣΩ Α Ε Η ΟΥ ΟΔΗΓ Σ ΟΥ 
ΑΦ : 090061862

ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΓΑΡ ΑΣ ΟΥ ΓΕ ΗΣ Ε ΕΤΑ ΕΥΣΕΩΣ  31ης ΔΕ Ε ΒΡ ΟΥ 2018
39η ΕΤΑ Η Χ ΗΣΗ ( 01 Α ΥΑ Υ - 31 ΔΕ Ε Β Υ 2018 )

οσά λειόμενης Χρήσεως 2018 οσά λειόμενης Χρήσεως 2017 οσά λειόμενης Χρήσεως 2018 οσά λειόμενης Χρήσεως 2017

Α.Δ.Τ. Α 359030/2010-Α .ΑΔΕ ΑΣ 0009565 Α ΤΑ ΗΣ

ΑΘΗ Α ,26 Α Τ Υ 2019

Η ΤΑ ΑΣ Δ Α Τ  Γ ΣΤΗ  
Η Φ ΤΕΧ Η " ΗΦ  Α.Ε."

ΩΑ Α . Α ΣΗ Α Δ ΕΑΣ Χ . Α ΗΣ
Τ 524938 - 21/02/2000

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

074 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ     •     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΟ



Ε ΕΡΓΗΤ Ο ΠΑΘΗΤ Ο
οσά οσά

λειόμενης ροηγούμενης
 Αξία  Αποσβέσεις Αναπόσβ.  Αξία  Αποσβέσεις Αναπόσβ. Χρήσεως Χρήσεως
τήσεως Αξία τήσεως Αξία 2018 Ευρώ 2017 Ευρώ

Γ. ΠΑΓ Ο Ε ΕΡΓΗΤ Ο Α. Δ Α ΕΦΑ Α Α
. Aσώματες ακινητοποιήσεις .   εφάλαιο εταιρικό 
    5. οιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 725,33 725,32 0,01 725,33 725,32 0,01     1. αταβλημένο 266.332,29 266.332,29

. Ενσώματες ακινητοποιήσεις I . Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
   1. Γήπεδα - ικόπεδα 4.480.865,47 4.480.865,47 4.480.865,47 0,00 4.480.865,47     2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 
   3. τίρια και τεχνικά έργα 3.826.444,36 3.206.454,12 619.990,24 3.826.444,36 3.101.780,63 724.663,73         περιουσιακών στοιχείων 7.893.075,05 7.893.075,05
   4. ηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις και 
       λοιπός μηχανολογικός εξ/σμός 6.192,31 4.510,80 1.681,51 6.192,31 4.510,80 1.681,51 V.   Αποτελέσματα εις νέο
   6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 117.135,74 109.984,28 7.151,46 116.685,74 109.534,29 7.151,45       Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο -23.943,11 157.111,33

8.430.637,88 3.320.949,20 5.109.688,68 8.427.902,65 3.110.355,02 5.214.362,16       Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -3.036.282,40 -3.193.393,73
     Σύνολο ακινητοποιήσεων 8.430.637,88 3.320.949,20 5.109.688,69 8.427.902,65 3.110.355,02 5.214.362,17 -3.060.225,51 -3.036.282,40
     (Γ +Γ )     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

    (Α +Α V+ΑV) 5.099.181,83 5.123.124,94

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ Σ
    χρηματοοικονομικές απαιτήσεις .   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
     7. οιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.504,40 3.504,40     2. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων 

3.504,40 3.504,40         με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων 242.863,85 332.606,20
      Σύνολο πάγιου ενεργητικού     8. οιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 133.250,44 154.606,00 
      (Γ +Γ +Γ ) 5.113.193,09 5.217.866,57 376.114,29 487.212,20

Δ. Υ ΟΦΟΡΟΥ  Ε ΕΡΓΗΤ Ο .   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
. Αποθέματα     1. ρομηθευτές 14.041,69 29.767,94
      1. Εμπορεύματα 81.407,20 74.579,38     3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 112,97 112,97

    4. ροκαταβολές πελατών 2.070,31 2.238,75
. Απαιτήσεις     5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 124.030,40 108.143,23

     1. ελάτες 33.479,66 33.269,24     6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.523,06 6.293,59

     9. ακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες
    7. ακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην                                                           
επόμενη χρήση 15.981,70 19.054,90

         στην επόμενη χρήση 0,00    11. ιστωτές διάφοροι 41.352,42 40.769,40
   11. Χρεώστες διάφοροι 124.445,02 134.647,47 202.112,55 206.380,78
   12. ογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών         Σύνολο υποχρεώσεων 
        και πιστώσεων 559,67 448,61         (Γ +Γ ) 578.226,84 693.592,98

158.484,35 168.365,32

IV. Διαθέσιμα
     1. Ταμείο 119.669,98 138.238,86
     3. αταθέσεις όψεως και προθεσμίας 204.654,05 217.667,79

324.324,03 355.906,65
     Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
     (Δ +Δ +Δ V) 564.215,58 598.851,35

     ΓΕ  ΣΥ  Ε Ε ΓΗΤ Υ      ΓΕ  ΣΥ  ΑΘΗΤ Υ
     (Γ+Δ) 5.677.408,67 5.816.717,92      (Α+Γ) 5.677.408,67 5.816.717,92

οσά οσά
λειόμενης ροηγούμενης

. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Χρήσεως Χρήσεως 
ύκλος εργασιών (πωλήσεις) 568.473,02 727.035,74 2018 2017
είον : όστος πωλήσεων  431.889,83 427.576,75
ικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 136.583,19 299.458,99 αθαρά αποτελέσματα ( έρδη) χρήσεως 84.403,75 250.319,38
λέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 373.927,92 371.172,69 (+/-)          Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( ερδών/Ζημιών)   

Σύνολο 510.511,11 670.631,68                προηγούμενων χρήσεων -3.036.282,40 -3.193.393,73
Ε Ο : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 377.334,28 395.948,64                Σύνολο -2.951.878,65 -2.943.074,35
ερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 133.176,83 274.683,04
Ε Ο : Ε :  1. Φόρος εισοδήματος 108.346,86 93.208,05

             4. ιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 11,04 8,99 -3.060.225,51 -3.036.282,40
             είον:
             3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 13.696,58 13.685,54 15.170,99 15.162,00

λικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 119.491,29 259.521,04
. Ε Ο : Έκτακτα αποτελέσματα

              1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 16,10 0,00
              2. Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00
              3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00

16,10 0,00
              είον:
              1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 16.703,81 9,18
              3. Έξοδα προηγούμεων χρήσεων 18.399,83 35.103,64 -35.087,54 9.192,48 9.201,66 -9.201,66
                  ργανικά & έκτακτα αποτελέσματα 84.403,75 250.319,38
                  ( έρδη)

Ε Ο : 
              Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 105.123,48 105.891,03
              είον: ι από αυτές ενσωματωμένες στο  
                        λειτουργικό κόστος 105.123,48 0,00 105.891,03 0,00
  ΑΘΑ Α Α ΤΕ ΕΣ ΑΤΑ ( έρδη) 
  Χ ΗΣΕΩΣ προ φόρων 84.403,75 250.319,38

ΑΘΗ Α , 26 Α Τ Υ 2019

Δ Α Τ  Γ ΣΤΗ  
Η Φ ΤΕΧ Η " ΗΦ  Α.Ε."

Α Δ ΕΑΣ Χ . Α ΗΣ
Α.Δ.Τ. Α 359030/2010-Α .ΑΔΕ ΑΣ 0009565 Α ΤΑ ΗΣ

ΣΩ Α Ε Η ΟΥ ΟΔΗΓ Σ ΟΥ 
ΑΦ : 090061862

ΣΟ ΟΓ Σ ΟΣ  31ης ΔΕ Ε ΒΡ ΟΥ 2018
39η ΕΤΑ Ρ Η ΧΡΗΣΗ ( 01 Α ΟΥΑΡ ΟΥ - 31 ΔΕ Ε ΒΡ ΟΥ 2018 )

οσά λειόμενης Χρήσεως 2018 ευρώ οσά ροηγούμενης Χρήσεως 2017 ευρώ

ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΓΑΡ ΑΣ ΟΥ ΑΠΟΤΕ ΕΣ ΑΤΩ  ΧΡΗΣΕΩΣ Π Α ΑΣ Δ ΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕ ΕΣ ΑΤΩ  
31ης ΔΕ Ε Β Υ 2018 ( 01 Α ΥΑ Υ - 31 ΔΕ Ε Β Υ 2018 )

οσά λειόμενης Χρήσεως 2018 οσά ροηγούμενης Χρήσεως 2017

ΑΗ 540261 - 06/04/2009
Ε Ε Η ΕΒ ΔΗ ΩΑ Α . Α ΣΗ

Τ 524938 - 21/02/2000

,Η ΕΔ Σ

075

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ     •     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕΟ



Ε ΕΡΓΗΤ Ο ΠΑΘΗΤ Ο
οσά οσά

λειόμενης ροηγούμενης
 Αξία  Αποσβέσεις Αναπόσβ.  Αξία  Αποσβέσεις Αναπόσβ. Χρήσεως Χρήσεως
τήσεως Αξία τήσεως Αξία 2018 Ευρώ 2017 Ευρώ

Γ. ΠΑΓ Ο Ε ΕΡΓΗΤ Ο Α. Δ Α ΕΦΑ Α Α
. Aσώματες ακινητοποιήσεις .   εφάλαιο εταιρικό 
    5. οιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 725,33 725,32 0,01 725,33 725,32 0,01     1. αταβλημένο 266.332,29 266.332,29

. Ενσώματες ακινητοποιήσεις I . Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
   1. Γήπεδα - ικόπεδα 4.480.865,47 4.480.865,47 4.480.865,47 0,00 4.480.865,47     2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 
   3. τίρια και τεχνικά έργα 3.826.444,36 3.206.454,12 619.990,24 3.826.444,36 3.101.780,63 724.663,73         περιουσιακών στοιχείων 7.893.075,05 7.893.075,05
   4. ηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις και 
       λοιπός μηχανολογικός εξ/σμός 6.192,31 4.510,80 1.681,51 6.192,31 4.510,80 1.681,51 V.   Αποτελέσματα εις νέο
   6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 117.135,74 109.984,28 7.151,46 116.685,74 109.534,29 7.151,45       Υπόλοιπο ζημιών/κερδών χρήσεως εις νέο -23.943,11 157.111,33

8.430.637,88 3.320.949,20 5.109.688,68 8.427.902,65 3.110.355,02 5.214.362,16       Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -3.036.282,40 -3.193.393,73
     Σύνολο ακινητοποιήσεων 8.430.637,88 3.320.949,20 5.109.688,69 8.427.902,65 3.110.355,02 5.214.362,17 -3.060.225,51 -3.036.282,40
     (Γ +Γ )     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

    (Α +Α V+ΑV) 5.099.181,83 5.123.124,94

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ Σ
    χρηματοοικονομικές απαιτήσεις .   Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
     7. οιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 3.504,40 3.504,40     2. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων 

3.504,40 3.504,40         με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων 242.863,85 332.606,20
      Σύνολο πάγιου ενεργητικού     8. οιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 133.250,44 154.606,00 
      (Γ +Γ +Γ ) 5.113.193,09 5.217.866,57 376.114,29 487.212,20

Δ. Υ ΟΦΟΡΟΥ  Ε ΕΡΓΗΤ Ο .   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
. Αποθέματα     1. ρομηθευτές 14.041,69 29.767,94
      1. Εμπορεύματα 81.407,20 74.579,38     3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 112,97 112,97

    4. ροκαταβολές πελατών 2.070,31 2.238,75
. Απαιτήσεις     5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 124.030,40 108.143,23

     1. ελάτες 33.479,66 33.269,24     6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.523,06 6.293,59

     9. ακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες
    7. ακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην                                                           
επόμενη χρήση 15.981,70 19.054,90

         στην επόμενη χρήση 0,00    11. ιστωτές διάφοροι 41.352,42 40.769,40
   11. Χρεώστες διάφοροι 124.445,02 134.647,47 202.112,55 206.380,78
   12. ογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών         Σύνολο υποχρεώσεων 
        και πιστώσεων 559,67 448,61         (Γ +Γ ) 578.226,84 693.592,98

158.484,35 168.365,32

IV. Διαθέσιμα
     1. Ταμείο 119.669,98 138.238,86
     3. αταθέσεις όψεως και προθεσμίας 204.654,05 217.667,79

324.324,03 355.906,65
     Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
     (Δ +Δ +Δ V) 564.215,58 598.851,35

     ΓΕ  ΣΥ  Ε Ε ΓΗΤ Υ      ΓΕ  ΣΥ  ΑΘΗΤ Υ
     (Γ+Δ) 5.677.408,67 5.816.717,92      (Α+Γ) 5.677.408,67 5.816.717,92

οσά οσά
λειόμενης ροηγούμενης

. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Χρήσεως Χρήσεως 
ύκλος εργασιών (πωλήσεις) 568.473,02 727.035,74 2018 2017
είον : όστος πωλήσεων  431.889,83 427.576,75
ικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 136.583,19 299.458,99 αθαρά αποτελέσματα ( έρδη) χρήσεως 84.403,75 250.319,38
λέον : 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 373.927,92 371.172,69 (+/-)          Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ( ερδών/Ζημιών)   

Σύνολο 510.511,11 670.631,68                προηγούμενων χρήσεων -3.036.282,40 -3.193.393,73
Ε Ο : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 377.334,28 395.948,64                Σύνολο -2.951.878,65 -2.943.074,35
ερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 133.176,83 274.683,04
Ε Ο : Ε :  1. Φόρος εισοδήματος 108.346,86 93.208,05

             4. ιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 11,04 8,99 -3.060.225,51 -3.036.282,40
             είον:
             3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 13.696,58 13.685,54 15.170,99 15.162,00

λικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 119.491,29 259.521,04
. Ε Ο : Έκτακτα αποτελέσματα

              1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 16,10 0,00
              2. Έκτακτα κέρδη 0,00 0,00
              3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00

16,10 0,00
              είον:
              1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 16.703,81 9,18
              3. Έξοδα προηγούμεων χρήσεων 18.399,83 35.103,64 -35.087,54 9.192,48 9.201,66 -9.201,66
                  ργανικά & έκτακτα αποτελέσματα 84.403,75 250.319,38
                  ( έρδη)

Ε Ο : 
              Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 105.123,48 105.891,03
              είον: ι από αυτές ενσωματωμένες στο  
                        λειτουργικό κόστος 105.123,48 0,00 105.891,03 0,00
  ΑΘΑ Α Α ΤΕ ΕΣ ΑΤΑ ( έρδη) 
  Χ ΗΣΕΩΣ προ φόρων 84.403,75 250.319,38

ΑΘΗ Α , 26 Α Τ Υ 2019

Δ Α Τ  Γ ΣΤΗ  
Η Φ ΤΕΧ Η " ΗΦ  Α.Ε."

Α Δ ΕΑΣ Χ . Α ΗΣ
Α.Δ.Τ. Α 359030/2010-Α .ΑΔΕ ΑΣ 0009565 Α ΤΑ ΗΣ

ΣΩ Α Ε Η ΟΥ ΟΔΗΓ Σ ΟΥ 
ΑΦ : 090061862

ΣΟ ΟΓ Σ ΟΣ  31ης ΔΕ Ε ΒΡ ΟΥ 2018
39η ΕΤΑ Ρ Η ΧΡΗΣΗ ( 01 Α ΟΥΑΡ ΟΥ - 31 ΔΕ Ε ΒΡ ΟΥ 2018 )

οσά λειόμενης Χρήσεως 2018 ευρώ οσά ροηγούμενης Χρήσεως 2017 ευρώ

ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΓΑΡ ΑΣ ΟΥ ΑΠΟΤΕ ΕΣ ΑΤΩ  ΧΡΗΣΕΩΣ Π Α ΑΣ Δ ΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕ ΕΣ ΑΤΩ  
31ης ΔΕ Ε Β Υ 2018 ( 01 Α ΥΑ Υ - 31 ΔΕ Ε Β Υ 2018 )

οσά λειόμενης Χρήσεως 2018 οσά ροηγούμενης Χρήσεως 2017

ΑΗ 540261 - 06/04/2009
Ε Ε Η ΕΒ ΔΗ ΩΑ Α . Α ΣΗ

Τ 524938 - 21/02/2000

,Η ΕΔ Σ

ΕΤΗΣΙΟΣ
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ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ο∆ΗΓΙΣΜΟΥ

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα 
Τηλ.: 210.3235794, 210.3236548 
Fax: 210.3235526
e-mail: seo@seo.gr www.seo.gr

Δωρεές:
Alpha Bank: 120-00-2002-008161
(IBAN GR59 0140 1200 1200 0200 2008 161) 

Για το παρόν έντυπο εργάστηκαν:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Βάλια Μποβιάτση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Φιφή Ταπίνη

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
Κλαίρη Χαβάκη

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 146 χώρες στον 
κόσμο. 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.

Σαρώστε εδώ 
με την εφαρμογή 
QR Reader του 
κινητού σας, 
για να μεταβείτε 
στην ηλεκτρονική 
έκδοση αυτού του 
αρχείου:

077
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