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Η Υπόσχεση των Οδηγών:

Οδηγικός Νόμος:

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

Οι Οδηγοί:
• είναι ειλικρινείς και δίκαιοι,
• σέβονται τα δικαιώματα των άλλων και τηρούν τους νόμους,
• είναι δημιουργικοί, πρόθυμοι και συμμετέχουν
στο κοινωνικό σύνολο,
• ανακαλύπτουν και καλλιεργούν τις δυνατότητες τους,
• είναι καλοί φίλοι, πρόσχαροι και ευγενικοί με όλους,
• αγαπούν και προστατεύουν την φύση και το περιβάλλον,
• είναι εργατικοί, συνεπείς και υπεύθυνοι,
• έχουν θάρρος, ψυχραιμία και αισιοδοξία,
• αγαπούν και φροντίζουν την οικογένεια τους,
• είναι αξιοπρεπείς και ελέγχουν τις σκέψεις, τα λόγια
και τις πράξεις τους.
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• Λένα Λεβίδη (έως 30/3)
• Ελένη Γεωργοπούλου (από 31/3)

Απολογισμός κας Λένας Λεβίδη
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Αυτός ο απολογισμός αφορά στην περίοδο από 1/1/2019 ως
31/12/2019.Η κυρία Λένα Λεβίδη προέδρευσε του Διοικητικού Συμβουλίου έως τις 30/3/2019. Οι αρχαιρεσίες που ακολούθησαν την Γενική Συνέλευση της 30/3/2019 ανέδειξαν νέα
πρόεδρο την κυρία Ελένη Γεωργοπούλου, η οποία ανέλαβε τα
καθήκοντά της στις 31/3/2019.

H χρονιά ξεκίνησε ικανοποιητικά με την διαπίστωση της εξισορρόπησης της οικονομικής κατάστασης του Σωματείου μας.
Η ορθολογική χρήση των οικονομικών του ΣΕΟ τα τελευταία 4
χρόνια και η σταθερότητα στα αριθμητικά στοιχεία του, ενισχύουν την κάλυψη των ουσιαστικών αναγκών της Οργάνωσης.
Συνεχίσθηκαν οι ενέργειες για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2015-2018. Στην προετοιμασία του προσεχούς
Στρατηγικού Σχεδίου, εξαιρετικής σημασίας υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεργασίας του ΣΕΟ στην Αθήνα με Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκοσμίου Γραφείου για τον νέο
τύπο Αξιολόγησης των Κρατών Μελών της WAGGGS.
Όμως μεγάλο μέρος του πρώτου τριμήνου αφιερώθηκε από
το Δ.Σ. στην ολοκλήρωση της επεξεργασίας της Υπόσχεσης
και του Νόμου και την τροποποίηση του Καταστατικού. Τα σχέδια στάλθηκαν εγκαίρως στην WAGGGS και για το Καταστατικό οργανώθηκαν συναντήσεις για την ενημέρωση των Μελών
της Γ.Σ., στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα με απευθείας μετάδοση μέσω Διαδικτύου.
Συγχρόνως με τις Διοικητικές ενέργειες για την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΣΕΟ, κινήθηκαν δυναμικά οι τομείς του Διοικητικού Συμβουλίου:
-της Ανάπτυξης, με το πρωτοπόρο Πτυχίο Πολιτικής Προστασίας, προετοιμασία Πανελληνίων συναντήσεων όλων των Κλάδων, Εκπαιδεύσεις, το αυτόνομο, σε ένα βαθμό πλέον, έργο των
Περιφερειών.
-των Οικονομικών και Διαχείρισης, με την έναρξη της Λαχειοφόρου Αγοράς 2019, την συνέχιση ενεργειών για την αποκατάσταση του ακινήτου Ρεθύμνου Κρήτης, έργων στα Κονάκια,
μελέτη προτάσεων για την μελλοντική εκμετάλλευση της
Πούντα Ζέζας μετά το 2021, υποβολή προγραμμάτων για χρηματοδότηση.
-της Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης με το Τμήμα Διεθνών
Σχέσεων να κινεί το πρόγραμμα της Ημέρα Σκέψεως της
WAGGGS σε όλα τα Τ.Τ. την έγκριση συμμετοχής Στελεχών μας

σε Σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο παγκόσμιο
Juliette Low, την Συνέντευξη Τύπου και την Τηλεοπτική ωριαία
εκπομπή στο κανάλι της Βουλής με την ευκαιρία του Πτυχίου Πολιτικής Προστασίας, ανταπόκριση σε ενδιαφέρουσες
προσκλήσεις, την προετοιμασία από το Τμήμα Ομάδων Συνεργασίας, μέσω της ΕΣΠΟΕ, της 16ης Μεσογειακής Συνάντησης
Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών, την τυπική ένταξη στο οργανόγραμμα του ΣΕΟ του Μουσείου Οδηγισμού και την συνέχιση
της ενεργού δράσης του στο "Μπήλιο" στην Θεσσαλονίκη και
την πάντα συνεπή παρουσία της Οικονομικής Αρωγής.
Απολογισμός κας Ελένης Γεωργοπούλου
Αγαπητές και αγαπητοί μου,
επιτέλους ήρθε η ώρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσής μας
καθυστερημένα λόγω της επιδημίας, που μας στέρησε τη δυνατότητα να συναντηθούμε νωρίτερα.
Έχουμε να ψηφίσουμε τέσσερα καινούργια μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο, τα τρία για πλήρη τετραετή θητεία και το ένα
για θητεία ενός έτους.
Προηγείται όμως το σημαντικό θέμα της Συνέλευσης που είναι
η λογοδοσία των πεπραγμένων του 2019, δηλαδή των ενεργειών που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούσαν στο
σωματείο μας.
Στον Τομέα Ανάπτυξης η Γενική μας Έφορος κα Μαρίνα Αλεξοπούλου εκλήθη να επιλέξει καινούργιους επικεφαλής των
τεσσάρων Κλάδων, του Τμήματος Εκπαιδεύσεων και της Επιτροπής Κατασκηνώσεων. Όλοι αυτοί μαζί με τους Περιφερειακούς Εφόρους συνέχισαν το έργο τους στηρίζοντας σθεναρά
και με επιμονή τα Τοπικά Συμβούλια, τις Ομάδες και τα Στελέχη. Το καλοκαίρι έγιναν κατασκηνώσεις με παιδιά των τεσσάρων Κλάδων. Ελληνικές αποστολές συμμετείχαν σε κατασκήνωση στην Κύπρο και στην Μεγάλη Βρετανία. Το φθινόπωρο
έγινε συνάντηση Εκπαιδευτών. Οι Ομάδες ξεκίνησαν κανονικά
και πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις Στελεχών.
Στον Τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης η Ταμίας μας κα
Τζοβάνα Λαρίσση συνέχισε την σταθερή, χρηστή οικονομική
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διαχείριση. Τα έσοδά μας, εκτός από τις συνδρομές και τις
δωρεές, προκύπτουν από την εκμετάλλευση της Ακίνητης
Περιουσίας, που αποφέρει σημαντικά έσοδα από ενοίκια, από
τις δραστηριότητες της Οικονομικής Αρωγής, οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικό ποσό, από το Οδηγικό Πρατήριο που καλύπτει με το παραπάνω τα έξοδά του, καθώς και από τον Λαχνό
που κυκλοφόρησε σε πανελλήνια εμβέλεια την άνοιξη.
Έτσι, όπως θα σας εξηγήσει αναλυτικότερα η Ταμίας μας, στο
τέλος του έτους καταφέραμε πάλι να πληρώσουμε ένα επιπλέον ποσόν στα δάνειά μας. Με αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός μεν
μικρύναμε το υπολειπόμενο κεφάλαιο του χρέους μας, αφ’ ετέρου δε ελαττώσαμε το ποσό που πληρώνουμε μηνιαίως.
Στον τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης σημαντική δουλειά
έκανε και φέτος το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας φροντίζοντας
για την καλή κατάσταση και την άριστη διαχείριση όλων των
ακινήτων του ΣΕΟ.
Ο Τομέας Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης με την ευθύνη της
Προέδρου, της Αντιπροέδρου, της Γενικής Γραμματέως, της
Εφόρου Διεθνών Σχέσεων, του Τμήματος Συνεργασίας, της
Επιτροπής Μουσείου του Οδηγισμού και την βοήθεια και άλλων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δραστηριοποιήθηκε
σε διάφορους τομείς.
Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο το ΣΕΟ εκπροσωπήθηκε από την Γενική Έφορο και την κα Έρη Παπαδοπούλου, μέλος του ΔΣ, λόγω
σοβαρού ατυχήματος της Εφόρου Διεθνών Σχέσεων.
Το φθινόπωρο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πανελλήνια συνάντηση του Τμήματος Συνεργασίας.
Μέλη μας εκπροσώπησαν το ΣΕΟ στη δεξίωση του Προέδρου
της Δημοκρατίας, στην έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη,
στην δοξολογία και την παρέλαση της εθνικής εορτής καθώς
και σε εκδηλώσεις πολλών οργανώσεων και φορέων με αντικείμενο συναφές με τις αρχές μας. Επίσης μέλη μας εξελέγησαν στην ΕΣΠΟΕ και στο ΕΣΥΝ.
Τον Οκτώβριο εταιρεία ερευνών και δημοσκοπήσεων διεξήγαγε δύο έρευνες, μία εξωτερική σε τυχαίο πληθυσμό και μία
εσωτερική σε ενήλικα μέλη μας και σε γονείς παιδιών των
Ομάδων μας. Στόχος των ερευνών ήταν η συλλογή αντικειμε-

νικών στοιχείων που αφορούν στον Οδηγισμό σχετικά με την
εικόνα μας στην κοινωνία, την αναγνωρισιμότητά μας, την αξιολόγηση των αξιών μας από την σημερινή κοινωνία, τα ενδιαφέροντα των σημερινών παιδιών και νέων, τις προσδοκίες
που έχουν οι γονείς από τον Οδηγισμό. Σκοπός ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο να αποκτήσει μια σαφή εικόνα σε διάφορους
τομείς, ώστε να καταλήξει στον νέο τριετή Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΣΕΟ.
Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο κάλεσε όλα τα ενήλικα εν
ενεργεία μέλη του ΣΕΟ να συμμετάσχουν σε διήμερη συνεδριακή συνάντηση τον Νοέμβριο με στόχο να αναλυθούν τα αποτελέσματα των ερευνών και βάσει αυτών να χαραχθεί από
όλους μαζί η μελλοντική πορεία του Ελληνικού Οδηγισμού και
να μπουν οι βασικοί άξονες του νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Δυστυχώς δεν υπήρξε ικανός αριθμός συμμετοχών και η συνάντηση αναβλήθηκε.
Ένας τομέας που έλειπε τα τελευταία χρόνια ήταν ένα οργανωμένο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Τις σοβαρές
συνέπειες της έλλειψης αυτής τις υποπτευόταν η διοίκηση.
Όμως αναδείχθηκαν ακόμα πιο έντονα από τα αποτελέσματα
της έρευνας. Συνεχείς και επίμονες προσπάθειες μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου είχαν σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσει
έντονη δουλειά πάνω στις Δημόσιες Σχέσεις και την Επικοινωνία , ενώ ταυτόχρονα τον Δεκέμβριο αρχίσαμε μόνιμη συνεργασία με αντίστοιχη επαγγελματική εταιρεία.
Φέτος λήγει η τετραετής θητεία δύο μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου: της Τζοβάνας Λαρίσση και της Γκάρυ Δέδε. Η
Τζοβάνα, τεχνοκράτισσα και ενθουσιώδης, κράτησε γερά το
τιμόνι των οικονομικών του ΣΕΟ. Η Γκάρυ, ώριμη και έμπειρη
στον τομέα της, μας εκπροσώπησε άξια στη WAGGGS και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και οι δύο στήριξαν ουσιαστικά και αποτελεσματικά το Διοικητικό Συμβούλιο και τις ευχαριστούμε
πολύ για αυτό.
Στον Απολογισμό που κρατάτε βλέπετε αναλυτικά τις δραστηριότητες όλων των Τμημάτων και όλων των μελών τους που
δούλεψαν εθελοντικά για να παραχθεί αυτό το έργο. Σε όλους

αυτούς αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες ανήκουν όμως στους δωρητές και
τους φίλους του ΣΕΟ καθώς και σε όλους τους έμμισθους συνεργάτες μας στα Γραφεία, που μας στηρίζουν πάντα με προθυμία, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα και προσπαθούν
πάντα για το καλύτερο.
Η επιτυχία μιας ομάδας εξαρτάται από το πόσο καλά συνεργάζονται μεταξύ τους τα μέλη της: καμιά φορά, για χάρη του
συνόλου, πρόθυμα θυσιάζεις την ατομικότητά σου. Γι αυτό
κλείνοντας τον απολογισμό αυτής της χρονιάς δεν μπορώ
να μην ευχαριστήσω προσωπικά όλες τις φίλες, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, που αυτή τη δύσκολη χρονιά βοήθησαν πολύ, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να λειτουργεί με
σύμπνοια, ομόνοια και αγάπη για το καλό του Ελληνικού Οδηγισμού.

ΓΕΝΙΚΗ
ΕΦΟΡΟΣ
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• Μαρία Καρακεσίσογλου-Γενική Έφορος έως 30/3
• Μαρίνα Αλεξοπούλου-Γενική Έφορος από 31/3
Το Α’ τρίμηνο του 2019 πορευτήκαμε με γνώμονα ότι, κάθε νέα
χρονιά είναι η αφετηρία για νέα ξεκινήματα, νέους στόχους,
νέα οράματα αλλά και επαναπροσδιορισμούς, που θα οδηγήσουν στην κατάκτησή τους.
Η νέα χρονιά ξεκίνησε δυναμικά με την διοργάνωση συνέντευξης τύπου αφιερωμένη στο πρόγραμμα –Πτυχίο Πολιτικής
Προστασίας "Έσο Έτοιμος για Σένα και τους Γύρω σου", το
οποίο έλαβε τις αιγίδες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), της Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς
ΥΠΕΠΘ , της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Με αφορμή το πτυχίο πολιτικής προστασίας, το ΣΕΟ φιλοξενήθηκε τον Φεβρουάριο στο κανάλι της Βουλής και στην εκπομπή Διαβουλεύσεις, της δημοσιογράφου κ. Δικαιάκου. Σε μία
εφ΄ όλης της ύλης συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν η Πρόεδρος, η Γενική Έφορος (μέσω skype), η Αναπληρώτρια Γενικής
Εφόρου, ο Τοπικός Έφορος Ηλιούπολης και Βοηθός κλάδου
Οδηγών και το πρώην μέλος Δ.Σ. και μέλος του Παγκοσμίου
Συμβουλίου, Κ. Αγορογιάννη (μέσω skype), προβλήθηκε η ιστορία του Σώματος, προγράμματα και δραστηριότητες του, ενώ
τον Μάρτιο η Πρόεδρος παρουσίασε το Πτυχίο Πολιτικής Προστασίας, σε εκδήλωση του Λυκείου των Ελληνίδων.
Το πρόγραμμα πέραν των Οδηγικών ομάδων, δουλεύονταν από
Στελέχη μας στο Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Αθηνών,
που το ολοκλήρωσε με επιτυχία στο κλείσιμο της σχολικής
χρονιάς με την απονομή των Πτυχίων Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης το πρόγραμμα ήταν στην διάθεση όλων των Σχολείων
του τόπου μας.
Το δίμηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου, μετά από πρόσκληση φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, συμμετείχαμε στην ομάδα
εργασίας της διαμόρφωσης ενός ενιαίου νομικού/θεσμικού
πλαισίου για τον Εθελοντισμό στην χώρα μας.
Οι τέσσερις Κλάδοι με τα επιτελεία τους προχωρούσαν στην

συνέχιση της υλοποίησης των προγραμμάτων χρονιάς, με σύγχρονα θέματα, που ανταποκρίνονταν στα δυναμικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών και εφήβων της σημερινής
και αυριανής κοινωνίας. Οργάνωσαν Συναντήσεις Συνεργατών
για να μοιραστούν μαζί τους προβληματισμούς , να εμπνευστούν και να προγραμματίσουν τη συνέχεια, με το βλέμμα στον
σχεδιασμό και προετοιμασία των Πανελληνίων συναντήσεων
τους, που ταυτόχρονα θα πραγματοποιούνταν, στην Ελευσίνα
στις 19-21/4.
Σε συνεργασία με ειδικούς επαγγελματίες, ο Κλάδος Αστεριών, μελέτησε και σχεδίασε αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, στην
ατομική πρόοδο, στο παραμύθι του.
Η ουσιαστική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, τους γονείς και το περιβάλλον τους, ήταν η στόχευση του
Κλάδου Πουλιών με το πρόγραμμα "Cyber Ήρωες-Κατακτώντας το διαδίκτυο".
Με το βιωματικό σύνθημα "Θα σού ’ρθει κουτί", ξεσήκωσε τις
Ενωμοτίες ο Κλάδος Οδηγών, για την συλλογή του δικού τους
υλικού, πρεσβεύοντας ότι "με την σωστή εφαρμογή της αυτοδιοίκησης δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την
καλή πορεία της Ομάδας".
Στις 21 Μαρτίου-Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού, οι
ομάδες του Κλάδου Μ. Οδηγών, παρέλαβαν τα Εκπαιδευτικά
Πακέτα, για την αποδοχή της Διαφορετικότητας και τη διάδοση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέρος του Προγράμματος
"Παράλληλες Συνδέσεις-Οι Νέοι μιλούν για τη Διαφορετικότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα".
Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων, ανταποκρινόμενο σε αξιολογήσεις
και προτάσεις εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών, προχώρησε
στην ανανέωση και προσαρμογή των εγχειριδίων και βοηθημάτων της Βασικής Εκπαίδευσης του νέου εκπαιδευτικού συστήματος, με σκοπό να αποτελούν ακόμη πιο εύχρηστα εργαλεία
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης δημιούργησε ένα νέο,
διαδραστικό, εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, για τις πρώτες συναντήσεις Εκπαιδευτή και Εκπαιδευόμενου.
Η Περιφερειακή Διοίκηση, συνέχισε το σημαντικό και καθοριστικό έργο της στην ποσοτική και ποιοτική Ανάπτυξη του Οδη-

γισμού. Με σταθεροποιημένη πλέον την νέα δομή της, είναι το
κέντρο αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας των Τοπικών Τμημάτων με την Κεντρική Διοίκηση. Η υλοποίηση του
Στρατηγικού σχεδιασμού, είναι μέρος του απαιτητικού τους
έργου.
Με κεντρική ιδέα "Σχοινοβατώντας ή Σκηνοβατώντας;", για
δύο μέρες, από τις 1 έως 3 Μαρτίου, με συνεργασία της Επιτροπής Κατασκηνώσεων, των τεσσάρων Κλάδων και του τμήματος Εκπαιδεύσεων, συναντήθηκαν στην λίμνη Κερκίνη, 46
ενήλικες Εθελοντές Αρχηγοί Κατασκηνώσεων του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού. Στόχος η συνειδητοποίηση της ευθύνης
του Αρχηγού Κατασκήνωσης στην ολότητά της, η αποτελεσματική αντιμετώπιση κινδύνου-κρίσεων και εκτάκτων αναγκών
στην Κατασκήνωση, μέσω ολοκληρωμένου καινοτόμου πλάνου
διαχείρισης, το περιβαλλοντικό κατασκηνωτικό πλαίσιο με
σύγχρονα μοντέλα και εργαλεία, η αλληλοεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον. Η συνεχής και επικαιροποιημένη ενημέρωση
των Κατασκηνωτών μας, ειδικά σε θέματα ασφάλειας, ήταν
πάντα σημαντική και είχε πάντα μεγάλη αξία για όλους μας.
Με πυξίδα το αξιακό μας πλαίσιο, εργαστήκαμε δημιουργικά
με θετική πάντα διάθεση, με κατανόηση και σεβασμό, με συντροφικότητα , αλληλοστήριξη και ομόνοια, σε κάθε μας δράση
και κίνηση.
Μαρία Καρακεσίσογλου, Γενική Έφορος έως 30/3
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Το 2019 ήταν μια δύσκολη και έντονη χρονιά. Έγινε μεγάλη
προσπάθεια από όλους. Ο Οδηγισμός είναι "ιδέα" πέρα και
πάνω από όλους μας. Μέσα από όλες τις δυσκολίες προσπαθήσαμε να χαράξουμε την πορεία που οι αρχές μας υποβάλλουν
και ενσυνείδητα αποδεχόμαστε.
Το Β΄ τρίμηνο μας βρήκε με νέους Εφόρους Κλάδων, γεγονός
που οδήγησε σε προβληματισμό και αλλαγή της δυναμικής
αλλά ταυτόχρονα και σε νέα διάθεση για δημιουργία, όνειρα
και πίστη στη συνέχιση του Οδηγικού οράματος για έναν καλύτερο κόσμο μέσα από την ενδυνάμωση της φωνής των παιδιών
και των Στελεχών μας.
Ήταν η αφετηρία για ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα, με όραμα και
στόχους. Η ανάπτυξη του Οδηγισμού απαιτεί γνώση, συνεργασίες, παρέμβαση στην κοινωνία, ανταπόκριση στις ανάγκες
των παιδιών και των νέων, πρόταση προς τον καθένα για μια
στάση και έναν τρόπο ζωής που θα δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης, αυτοβελτίωσης και πρωτοβουλίες για την πρόοδο της
κοινωνίας.
Με γνώμονα αυτά, οι Κλάδοι έκαναν τον σχεδιασμό και στόχευσαν στην ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των Στελεχών και των
παιδιών μελών μας.
Τον Απρίλιο του 2019 ξεκίνησε ο νέος Κλάδος Αστεριών, με
όραμα και ενθουσιασμό για ένα καινούργιο ταξίδι στο μέλλον.
Ο σχεδιασμός του Κλάδου διαμορφώθηκε αποσκοπώντας
στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξή του. Με
χρονιάς "Φυσικά και είμαι μέσα!" ο Κλάδος κατάρτισε ένα σχέδιο δράσης πανελλήνιας εμβέλειας, με σκοπό να υλοποιηθεί
κατά τη διάρκεια του έτους, ώστε θα οδηγήσει στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι άλλο από την ανάπτυξη των Γαλαξιών και την επαφή και εξοικείωση των Αστεριών με την Φύση. Κλείνοντας το 2019 ο Κλάδος Αστεριών ετοιμάζεται δυναμικά για την καινούργια δεκαετία και για τον
εορτασμό των 30 χρόνων, 1990-2020.
Την Άνοιξη του 2019 ο νέος Κλάδος Πουλιών, με βάση τις επιθυμίες και τα θέλω του, την σκέψη και την ιδέα κάθε Στελέχους από όλα τα σημεία της Ελλάδας και σε συνδυασμό με τις
ανάγκες όλων μαζί και καθενός ξεχωριστά, δημιούργησε το

φετινό
χρονιάς. Επιθυμία ήταν να ενισχυθεί η σχέση των Σμηνών με τη Φύση. Στόχος η περαιτέρω εξοικείωση
των Πουλιών με το φυσικό περιβάλλον, η καλλιέργεια αισθήματος αρμονικής συνύπαρξης με τη φύση, η υιοθέτηση σωστης συμπεριφοράς στο δάσος, αλλά και η άσκηση στην ελεύθερη δημιουργική έκφραση
την καλλιτεχνική εργασία.
Ο νέος Κλάδος Οδηγών ξεκίνησε να δουλεύει τον Απρίλιο του
2019, δυναμικά και με όραμα. Το καλοκαίρι έκλεισε με κατασκηνώσεις του Κλάδου στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό
και τη συμμετοχή μας στην διεθνή κατασκήνωση Olave 2019
στο Sussex της Αγγλίας. Η νέα Οδηγική χρονιά βρήκε τον Κλάδο να δουλεύει με κέφι, πίστη και ενθουσιασμό, να ανιχνεύει
τις ανάγκες και τις επιθυμίες των Στελεχών και σε συνεργασία με τους Συνεργάτες του να δουλεύει το πρόγραμμα του
Κλάδου πάνω στο
νιάς
είμαι μέσα!".
Το Νοέμβριο 2019, ο νέος Κλάδων Μεγάλων Οδηγών, με την
πίστη ότι η πορεία είναι πιο επιτυχημένη όταν χαράζεται από
όλους μαζί, πραγματοποίησε πανελλήνια συνάντηση με στόχο
να παρουσιαστεί το πρόγραμμα της χρονιάς και να διαμορφωθεί η κοινή πορεία. Η ανταλλαγή των απόψεων και οι ομάδες
εργασίας διαμόρφωσαν τη βάση του νέου προγράμματος του
Κλάδου Μεγάλων Οδηγών, καταγράφηκαν οι ανάγκες και οι
επιθυμίες, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση του Κλάδου στον
Οδηγικό χάρτη και αναπτύχθηκε ειλικρινής και δημιουργικός
διάλογος για το μέλλον του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάιο 2019 το πρόγραμμα "Πτυχίο Πολιτικής Προστασίας" που υιοθετήθηκε από το Ιδιωτικό
Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Αθηνών και υλοποιήθηκε
από 10 ενήλικες εθελοντές μας. Η εμπειρία από τη συνεργασία με το Σχολείο για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν
πολύ σημαντική και έδωσε πολύτιμα στοιχεία σχετικά με την
προετοιμασία και την οργάνωση παρόμοιων προγραμμάτων
και συνεργασιών στο μέλλον.
Αναγνωρίζοντας ότι το Ναυτοδηγικό βίωμα των παιδιών και
των Στελεχών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη
της προσωπικότητάς τους αλλά και να ανοίξει μια γοητευτική
προσέγγιση της φύσης μέσα από το υγρό στοιχείο, το Ναυτοδη-

γικό Πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από τις Ναυτοδηγικές μας
Ομάδες, τους έδωσε ευκαιρίες για δράσεις στις Ομάδες μας,
για την υλοποίηση των Β΄κωπηλατικών αγώνων καθώς και για
την εκπαίδευση Στελεχών μας. Ο Γραίγος, η Ναυτοδηγική λέμβος στο ΤΤ Κηφισιάς συμμετείχε στην Spetses Classic Yacht
Regatta και στους Ναυτοπροσκοπικούς αγώνες. Ο Ναυτοδηγισμός είναι ένα γοητευτικό, ευρύ πεδίο που μας καλεί να το
αναπτύξουμε.
Ανταποκρινόμενοι για ακόμα μία φορά στο κάλεσμα του Let’s
do it Greece, με υπευθυνότητα, αδέσμευτη ανοιχτή σκέψη και
προσήλωση στο στόχο, δώσαμε το παρών σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Τον Οκτώβριο επίσης, στο κεντρικό σύνθημα "Ρίζες
που μας Ενώνουν" του Let’s do it Greece ενώθηκαν πολλά Τοπικά μας Τμήματα, για δεύτερη φορά μες την χρονιά, συμμετέχοντας σε συναντήσεις που έγιναν και στο φύτεμα ελιάς που
συμβόλιζε όλα όσα μας ενώνουν και μας δίνουν δύναμη να προσπαθούμε καθημερινά για έναν καλύτερο κόσμο.
Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας ΣΕΟ: Η εμπειρία του 2018 και η
ανάγκη μας να είμαστε πάντοτε έτοιμοι όπου υπάρχει ανάγκη,
έδωσε την ώθηση για την δημιουργία του Δικτύου Πολιτικής
Προστασίας "Έσο Έτοιμος". Ένα Δίκτυο όπου σε κάθε Τοπικό
Τμήμα θα υπάρχει ένα τουλάχιστον άτομο που θα είναι κατάλληλα ενημερωμένο ώστε να μπορέσει να αναλάβει την εκπροσώπηση και την έγκαιρη/ άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς του τόπου και θα συμμετέχει στην πυραμίδα της
οργάνωσης της πολιτικής προστασίας του ΣΕΟ. Η εκπαίδευση,
η ενημέρωση, η συμμετοχή σε όργανα της πολιτείας και η πανελλαδική οργάνωση του Δικτύου θα μας κάνει περισσότερο
αποτελεσματικούς.
Στα τέλη Αυγούστου η Ελλάδα συμμετείχε, με δυο εκπροσώπους-μέλη του ΔΣ, στο 16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Wagggs
που πραγματοποιήθηκε στο Σπλίτ της Κροατίας. Μια συμμετοχή που προσέφερε ευκαιρίες για επικοινωνία, επαφές, αλληλεπιδράσεις, καθορισμό της πορείας της Ευρωπαϊκής περιοχής
της Παγκόσμιας Οργάνωσης και νέες ιδέες.
Την Κυριακή 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε από τις Ομάδες
της Περιφέρειας Κεντρικού Τομέα, Νότιου Τομέα, Δυτικού Το-
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μέα και Ανατολικής Αττικής, μια δράση προσφοράς, που έχει
γίνει θεσμός. Παρέα με τους ενοίκους της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Άκτιου Οδηγού, τα παιδιά και τα Στελέχη των Ομάδων μας, πέρασαν ένα ευχάριστο πρωινό με κέφι,
παιχνίδια και εργαστήρια γεμάτα φαντασία.
Στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν οι συνάνθρωποί μας, ο
Ελληνικός Οδηγισμός, βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή από την πρώτη στιγμή. Με την ενεργοποίηση του Δικτύου
"Έσο Έτοιμος" και την στήριξη των Τοπικών Τμημάτων μας από
πολλά μέρη της Ελλάδας, στις αρχές Δεκεμβρίου βοηθήσαμε
άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των κατοίκων της
Κινέττας που πλήγησαν πάλι από καταστροφικές πλημμύρες,
υπηρετώντας την κοινωνική προσφορά με τον καλύτερο τρόπο.
Τον Δεκέμβριο ακολούθησε η μεγάλη βράβευση Bravo
Sustainability Awards 2019 στον τομέα Περιβάλλον για το
"Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, Έσο Έτοιμος για Σένα και
τους Γύρω σου" μετά από ψηφοφορία ανάμεσα σε αντίστοιχα
προγράμματα και πρωτοβουλίες, στο μεγαλύτερο Θεσμό Κοινωνικού Διαλόγου που αναπτύσσεται στη χώρα μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Και έκλεισε η χρονιά με την παρουσία των Ομάδων στην
Υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως και στον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, όπου τα παιδιά και τα Στελέχη μας έστειλαν το
μήνυμά τους ψάλλοντας τα κάλαντα. Η ευχή των παιδιών μας,
για ένα δημιουργικό και δυναμικό 2020, μας βρίσκει έτοιμους
για μια χρονιά γεμάτη πρωτοβουλίες και ανταπόκριση σε κάθε
πρόκληση.
Μαρίνα Αλεξοπούλου, Γενική Έφορος από 31/3
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

14 ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
286 ΑΣΤΕΡΙΑ
197 ΣΤΕΛΕΧΗ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
• Αντιγόνη Κανταρέλη (έως 4/4)
• Ντίνα Καρυδάκη (από 9/4)
ΒΟΗΘΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝ (έως 4/4)
• Δανάη Γεωργοπούλου
• Ελένη Δοκουτσίδου
• Μάγδα Ζαγουράκη
• Ντίνα Καρυδάκη
• Κλειώ Κωνσταντάκου
• Τζοβάννα Λαρίση
• Λώρα Μπιτσάκη
• Παναγιώτης Ξενιτέλης
• Άνση Προγιοπούλου
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝ (από 5/5)
• Κωστής Βομπίρης
• Κατερίνα Γολεμάτη
• Ελένη Κοντού
• Δήμητρα Κουστέρη (έως 6/9)
• Χρήστος Λυκούσης
• Βάσω Μαλιάτση
• Μαίρη Νίνη
• Αγγελική Σταμάτη

Με βαθιά την πίστη, ότι η οικογένεια αποτελεί το κύτταρο που συμβάλλει στις αλλαγές
της κοινωνίας, ο Κλάδος Αστεριών, για πρώτη
φορά, θα επεδίωκε τη συνύπαρξη παιδιών και
γονέων, στο πρώτο Πανελλήνιο Χαρούμενο
Ταξίδι 2020.
Για το σκοπό αυτό, το Δεκέμβριο του 2018
η Άνση Προγιοπούλου, Βοηθός του Κλάδου
Αστεριών, παρακολούθησε το ''πρόγραμμα
ενίσχυσης ΜΚΟ'' του Hellenic Design Centre
που είχε στόχο τις πρακτικές γνώσεις για τον
σχεδιασμό υπηρεσιών ή έργων, που αναγνωρίζουν και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες
της σύγχρονης κοινωνίας. Οι υπεύθυνοι-εκπαιδευτές του προγράμματος επέλεξαν το
δικό μας project για μελέτη από όλους τους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
Στη συνέχεια υλοποιήθηκε συνάντηση Συνεργατών, Κατασκηνωτών και Εκπαιδευτών του
Κλάδου Αστεριών, η οποία έγινε στο Μπενάκειο Παιδικό Κηφισιάς στις 22 -24 Φεβρουαρίου. Στη συνάντηση, οι συμμετέχοντες αρχικά
εκπαιδεύτηκαν και στη συνέχεια δούλεψαν
με την παραπάνω μεθοδολογία για το μεγάλο
project 2020. Επίσης, στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν διεξοδικά οι αλλαγές του Κλάδου στην Αυτοδιοίκηση, την Ατομική Πρόοδο,
καθώς και το νέο παραμύθι του Κλάδου. Οι
αλλαγές αυτές μελετήθηκαν, τεκμηριώθηκαν
και σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με ειδικούς
επαγγελματίες (εκπαιδευτικούς, καθηγητές
πανεπιστημίου, αναπτυξιολόγους, παιδοψυχολόγους και ειδικούς στην παιδική λογοτεχνία), που ασχολούνται με παιδιά ηλικίας 5-7
χρονών.

Για ακόμα μία φορά, ο Κλάδος συμμετείχε
ενεργά στην συνάντηση Κατασκηνωτών, με
τίτλο: "Σκηνοβατώ, Σχοινοβατώ", που έγινε
στην λίμνη Κερκίνη το Μάρτιο, η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Κατασκηνώσεων. Σε αυτή τη συνάντηση δόθηκε η ευκαιρία
να παρουσιαστεί στους Κατασκηνωτές του
Κλάδου, το πιλοτικό πρόγραμμα των τουλάχιστον 8 κατασκηνώσεων, με συμμετοχή των
γονέων των Αστεριών.
Όλο αυτό το διάστημα ο Κλάδος είχε προετοιμάσει, παράλληλα, την Πανελλήνια Συνάντηση
Στελεχών, γονέων και φίλων με τίτλο:
"φίλοιΣΕΟλα".
Ο Κλάδος Αστεριών ξεκίνησε τον Απρίλιο του
2019 με όραμα και ενθουσιασμό για ένα καινούργιο ταξίδι στο μέλλον!
Ο σχεδιασμός του Κλάδου διαμορφώθηκε αποσκοπώντας στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξή του. Με
Χρονιάς "Φυσικά
και είμαι μέσα!" ο Κλάδος κατάρτισε ένα σχέδιο δράσης πανελλήνιας εμβέλειας, που θα
υλοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους, ώστε
να οδηγήσει στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα,
το οποίο δεν είναι άλλο από την ανάπτυξη
των Γαλαξιών και την επαφή και εξοικείωση
των Αστεριών με
Φύση.

Ταξίδι στο Αστρικό έτος 2039!
"Η μηχανή του χρόνου"

Η Οδηγική χρονιά ξεκίνησε με ένα Μεγάλο
Παιχνίδι Ανοίγματος Οδηγικής χρονιάς που
στόχευε στην ποσοτική ανάπτυξη των Γαλαξιών. Σε αυτή την προσπάθεια ο Κλάδος
Αστεριών ήταν αρωγός στέλνοντας ένα ολοκληρωμένο Μεγάλο Παιχνίδι Ανοίγματος που
θα προκαλούσε τη φαντασία και απευθυνόταν
τόσο σε παλαιά όσο και σε νέα Στελέχη.
Στόχος του Μεγάλου Παιχνιδιού, ήταν, τα παιδιά που προσκλήθηκαν (προσκλήσεις δόθηκαν, σε φίλους των Αστεριών, σε νηπιαγωγεία
και σε δημοτικά σχολεία εκάστης περιοχής)
να ταξιδέψουν στον κόσμο της φαντασίας,
με ένα διαφορετικό διαδραστικό τρόπο μέσα
από το Μεγάλο Παιχνίδι. Έτσι, γνώρισαν τις 6
δραστηριότητες (Για να γίνω Αστέρι, Εμείς
και οι άλλοι, Φύση, Κίνηση, Τέχνη, ο κόσμος
των Αισθήσεων) που βασίζονται στο Οδηγικό
Παιδαγωγικό Πρόγραμμα οι οποίες, πραγματοποιούνται, κατά την διάρκεια του έτους,
στις Συγκεντρώσεις του Γαλαξία. Η πρόκληση του ενδιαφέροντος για τη ζωή στο Γαλαξία
έδωσε την ευκαιρία σε πολλά παιδιά να γίνουν
Αστέρια και να βιώσουν το Οδηγικό πρόγραμμα.
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"Αθλητικό Πρωινό των Αστεριών"…

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών αξόνων της
Προσωπικής Ανάπτυξης και της Κοινωνικής
Συμμετοχής, ο Κλάδος Αστεριών συμμετείχε
στην καθιερωμένη Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Η συμμετοχή αυτή ενίσχυσε
την προσπάθειά μας για τη συνεχή σύνδεση
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με την
κοινωνία. Ο Κλάδος Αστεριών διοργάνωσε
το Πανελλήνιο "Αθλητικό Πρωινό των Αστεριών" με σκοπό τα παιδιά που θα συμμετείχαν,
σύμφωνα με το Στόχο που έθετε το Υπουργείο Παιδείας: "να αποκομίσουν, τα ιδιαίτερα
στοιχεία της ευρύτερης παιδείας που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού
και της προσωπικής υπέρβασης". Οι Γαλαξίες
επικοινώνησαν με τους κατά τόπους Αθλητικούς φορείς και συλλόγους και προσκαλώντας φίλους των Αστεριών αθλήθηκαν όλοι
μαζί, γνώρισαν το σώμα τους και αξιοποίησαν
τις δυνατότητές τους!

"Φυσικά και είμαι μέσα!"

Με το
Χρονιάς "Φυσικά και είμαι
μέσα!" με μεγάλη χαρά αποστείλαμε στους Γαλαξίες το πρώτο πακέτο δραστηριοτήτων. Το
πρώτο ταξίδι ξεκίνησε… στο δασικό οικοσύστημα! Έτσι εκεί το Αστέρι Εξερευνεί, Μαθαίνει, Ζει και Προστατεύει τον "Πλανήτη" Φύση!

"ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ-ΚΑΝΕ
ΤΗ ΦΥΣΗ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ"

Στις 22 Δεκεμβρίου όλοι μαζί πήραμε μέρος
στη Δράση Καλής Πράξης προς τα παιδιά και
τη Φύση, ενόψει των Χριστουγέννων.
Με βάση τους άξονες Κοινωνική Συμμετοχή
και Ζωή στη Φύση, τα Αστέρια προσέφεραν
αγάπη προς τα παιδιά μέσα από συνεργασίες
με συλλόγους προστασίας παιδιών αλλά και
προς τη Φύση συμμετέχοντας σε δράσεις στη
γειτονιά τους.

"Κατασκηνωτική μαγεία!"

Οι σκηνές στήθηκαν σε όλη την Ελλάδα και
γέμισαν με τυρκουάζ στολές.
14 Χαρούμενα Ταξίδια, 36 Γαλαξίες, 286 Αστέρια, 197 Στελέχη. Μέσα από τα Χαρούμενα
Ταξίδια, τα Αστέρια περιπλανήθηκαν, ανακάλυψαν και έζησαν νέες μοναδικές στιγμές σε
κόσμους φανταστικούς μέσα στη φύση.
Αναμνηστικό "ξύλινο Αστέρι" στάλθηκε από
τον Κλάδο σε δεκατρείς Κατασκηνωτές σαν
ένα μεγάλο ευχαριστώ!

"Χέρι.Χέρι" και "Αστρικά Νέα"

Το 2019 κυκλοφόρησαν και πάλι τα περιοδικά
του Κλάδου.
Το περιοδικό "Χέρι-Χέρι" συνεχίζει και απευθύνεται εκτός από τα παιδιά και στους γονείς, προτείνοντάς τους δραστηριότητες και
παιχνίδια που μπορούν να κάνουν μαζί με τα
παιδιά τους.
Το περιοδικό του Κλάδου για τα Στελέχη κυκλοφόρησε με τίτλο "Αστρικά Νέα".
Τα περιοδικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά
στα emails των Γαλαξιών.

Κλείνοντας το 2019 ο Κλάδος Αστεριών
ετοιμάζεται δυναμικά για την καινούργια δεκαετία και για τον εορτασμό των 30 χρόνων,
1990-2020!

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΟΥΛΙΩΝ
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Το 2019 ξεκίνησε δυναμικά για τον Κλάδο
Πουλιών με πολλές δράσεις προγραμματισμένες αλλά κυρίως με κέφι και σηκωμένα μανίκια για όσα είχαμε σχεδιάσει.

ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ
• Δανάη Μπίσυλλα (έως 4/4)
• Αφροδίτη Νιφόρου (από 05/05)
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ (έως 4/4)
• Γιάννα Βασιλοπούλου
• Νεφέλη Θεμελή
• Ελένη Μπεβεράτου
• Χριστιάννα Παπαηλία
• Μαριάννα Ραψωματιώτη
• Ιωάννα Τσαμπηρά
• Κλαίρη Χαβάκη
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ (από 6/7)
• Δημήτρης Καραβάς
• Δήμητρα Κοκκόση
• Παναγιώτης Παναγόπουλος
• Μαρία Τσάκαλου

Cyber Ήρωες:
Κατακτώντας το διαδίκτυο

18 ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΔΑΣΗ
570 ΠΟΥΛΙΑ
199 ΣΤΕΛΕΧΗ

Η 13η συνολικά και 2η συνεχόμενη Μέρα των
Πουλιών είχε ως θέμα την ουσιαστική και
ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά
και κατ’ επέκταση από τους γονείς και το περιβάλλον τους. Το πακέτο δραστηριοτήτων
σχεδιάστηκε μετά από εκτενή έρευνα, σε
συνεργασία με ειδικούς. Τα Σμήνη έλαβαν το
Πτυχίο Φωλιάς "Cyber ‘Ηρωας" και το αντίστοιχο ψηφιακό Πτυχιοκούτι, ένα πακέτο δραστηριοτήτων για να εισάγουν τα Πουλιά στις
έννοιες τους διαδικτύου, καθώς και οδηγίες
για την πραγματοποίηση των κατά τόπους εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Μέρας. Στην
Αττική, τα Σμήνη Παπάγου, Σπάτων, Κολλεγίου Ψυχικού, Φιλοθέης, Ανάκασας, Κηφισιάς,
Αθήνας και Ν. Φιλαδέλφειας γιόρτασαν τη
Μέρα με σχετική εκδήλωση στο Κολλέγιο Ψυχικού, όπου 100 παιδιά και 80 ενήλικες είχαν
την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με εξειδικευμένους ομιλητές από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και εξειδικευμένη Σύμβουλο
Εκπαιδευτικής Ψυχικής Υγείας.

"Σκηνοβατώ-Σχοινοβατώ"

Ο Κλάδος συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό
της 4κλαδικής Συνάντησης Κατασκηνωτών
που πραγματοποιήθηκε στις 1-3 Μαρτίου
2019, στην Κερκίνη. Στην ώρα των Κλάδων
παρατηρήσαμε πουλιά της λίμνης, με τους Κατασκηνωτές μας, κερδίζοντας απλές γνώσεις
που δίνουν νέα πνοή στα Χαρούμενα Δάση.

REACT

Το ανθρωπιστικό πρόγραμμα "REACT" χρησιμοποίησε μέρος των δραστηριοτήτων του
πακέτου της 12ης Μέρας των Πουλιών "τα
Πουλιά κάτι… μαγειρεύουν", για τη διοργάνωση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης για ζητήματα διατροφής σε προσφυγόπουλα. Τα Στελέχη
του Τ.Τ. Θεσσαλονίκης βρέθηκαν δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια.

Ημερίδα για τα δημοκρατικά σχολεία

Ο Κλάδος συμμετείχε στην ημερίδα για τα
δημοκρατικά σχολεία που διοργάνωσε η παιδαγωγική ομάδα του EUDEC Greece. Ο Κλάδος
ενημερώθηκε για προοδευτικές παιδαγωγικές μεθόδους και έθεσε τα θεμέλια για την
επίτευξη του τελικού σταδίου του σχεδίου
δράσης, "τα Πουλιά ενεργοί πολίτες". Τα αποτελέσματα συνεκτιμήθηκαν από την Ομάδα
Συνεργατών "Ακούω, βλέπω και πετώ" στις
ιδέες αναπροσαρμογής της παιδαγωγικής μεθόδου του Κλάδου.
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Ομάδες Συνεργατών 2018-2019

Η Ομάδα "Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι" σχεδίασε τη δράση "Γρανάζι είναι και γυρίζει…" ενθαρρύνοντας τα Σμήνη να ασχοληθούν με τις
δραστηριότητες της WAGGGS για την Ημέρα
Σκέψης 2019. Επίσης σχεδίασε και έστειλε
την πασχαλινή δραστηριότητα "Ψάξε, ψάξε
και θα το βρεις!", παρακινώντας Πουλιά και
Στελέχη να παίξουν ένα διασκεδαστικό κυνήγι
αυγών.
Οι Ομάδα των Ρεπόρτερ συνέχισε την ηλεκτρονική έκδοση των Νέων της Κουκουβάγιας, του μηνιαίου περιοδικού των Στελεχών,
δημιουργώντας ανανεωμένο και σύγχρονο
περιεχόμενο, εμπλουτίστηκε με νέους Συνεργάτες και προετοίμασε δύο τεύχη για το
περιοδικό των Πουλιών, Γοργοχελίδονο, που
στάλθηκαν ηλεκτρονικά σε όλα τα Σμήνη της
Ελλάδας και μέσω αυτών στους γονείς και τα
Πουλιά.
Η Ομάδα των Εκπαιδευτών μας, "Φως φανάρι", άρχισε να προετοιμάζει tips και ιδέες
για την Εκπαίδευση Α' και Β΄ Πουλιών, προς
διευκόλυνση των Εκπαιδευτών. Παράλληλα,
συζήτησε και σχεδίασε ένα πλάνο για την υποστήριξη των Σμηνών σχετικά με την Πρόοδο.

Η "Κίτρινη γραμμή" ολοκλήρωσε τη 2η επικοινωνία με τα Σμήνη, όπου κατάφερε και επικοινώνησε με 74 ενεργά Σμήνη. Βεβαίως, μέσα
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υποστήριξαν τα Στελέχη με ιδέες, προγράμματα και
παρότρυνση για συνεργασίες
Η Ομάδα Προγραμμάτων, Βοηθημάτων και
Εργαλειοθηκών συνέχισε να σχεδιάζει τη
βελτίωση και τον εμπλουτισμό των δύο Βοηθημάτων Στελεχών του Κλάδου σε άμεση
αλληλεπίδραση με αρκετές από τις Ομάδες
Συνεργατών.
Η Ομάδα της Φύσης έθεσε τη βάση για την
οργάνωση των κατασκηνώσεων του 2019. Η
Υπεύθυνη της Ομάδας από κοινού με την Έφορο του Κλάδου έκαναν ουσιαστικές τετ-α-τετ
συζητήσεις με τους περισσότερους από τους
Κατασκηνωτές που πραγματοποίησαν Χαρούμενα Δάση το 2018, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία τους με τον Κλάδο.
Η Ομάδα των social media όρισε το πλαίσιο
για ένα δομημένο σύστημα δημιουργίας αναρτήσεων σύμφωνα με σύγχρονες μεθόδους
σχεδιασμού και διαχείρισης των social media
και καθόρισε το πλάνο χρονιάς. Προχώρη-

σε επίσης σε περαιτέρω σχεδιασμό με βάση
το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των social
media, ενισχύοντας τα εργαλεία κοινωνικής
δικτύωσης στήνοντας για πρώτη φορά λογαριασμό Instagram του Κλάδου.
Τέλος, η Ομάδα του branding αποσαφήνισε
την persona και την εικόνα του Κλάδου, στοιχειοθετώντας το υφολογικό προφίλ και brand
του Κλάδου. Παράλληλα, υλοποίησε τον σχεδιασμό των εικαστικών όλου του επικοινωνιακού υλικού του προγράμματος της Μέρας
Πουλιών.
Με βάση τις επιθυμίες και τα θέλω του Κλάδου Πουλιών, την σκέψη και την ιδέα κάθε
Στελέχους από όλα τα σημεία της Ελλάδας
και σε συνδυασμό με τις ανάγκες όλων μαζί
και καθενός ξεχωριστά,
δημιούργησε το φετινό πρόγραμμα χρονιάς. Η επιθυμία να ενισχυθεί η
σχέση των Σμηνών με τη
οδήγησε στη
δημιουργία ενός Μεγάλου
για τις
αρχές της Οδηγικής Χρονιάς. Στόχος η
περαιτέρω εξοικείωση των
με το
φυσικό περιβάλλον, η καλλιέργεια αισθήματος
αρμονικής συνύπαρξης με
φύση, η υιοθέτηση
σωστής συμπεριφοράς το δάσος, αλλά και η

άσκηση.στην.ελεύθερη δημιουργική έκφραση
και την καλλιτεχνική γασία.
Έτσι, με μια πυξίδα για οδηγό ξεκίνησε το
οδοιπορικό
Η Σοφή Κουκουβάγια, προσπάθησε να είναι
παρούσα μέσα από δημιουργίες με φυσικά
υλικά, αλλά και αποστολή κατασκευών από
Σμήνος σε Σμήνος…
Τα περιοδικά του Κλάδου συνέχισαν να εξελίσσονται και τον Δεκέμβριο κυκλοφόρησαν
με νέα εμφάνιση και εμπλουτισμένες θεματικές. Τόσο το Γοργοχελίδονο όσο και τα Νέα
της Κουκουβάγιας, αισιοδοξούν να καλύψουν
τις ανάγκες των Πουλιών και των Στελεχών
και αναζητούν διαρκώς καινούργιες συνεργασίες.
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

7 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
256 ΟΔΗΓΟΙ
87 ΣΤΕΛΕΧΗ
1 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ OLAVE CAMP ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
• Κική Μάκου (έως 4/4)
• Γιώργος Αρβάλης (από 9/4)
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ (έως 4/4)
• Χρύσα Αλειφέρη
• Σταυρούλα Γουρλόνη
• Σπύρος Ζαφειράτος
• Κωνσταντίνος Καστόρας
• Χαρά Κυριλή
• Σταυρούλα Μπαλόκα
• Ελισάβετ Πλιακοπάνου
• Στέλιος Πρώιμος
• Ανδριάνα Χαζάπη
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ (από 5/5)
• Αλέξανδρος Κόρδας
• Νίκη Κωσταρέλη
• Λίνα Μαρμαρά
• Άντζυ Τερζάκη

"Δώσε στην Ενωμοτία Διάσταση" Πανελλήνια
Συνάντηση Ενωμοτιών, Ελευσίνα 20-22 Απριλίου (371 Οδηγοί & Στελέχη, 80 εξωτερικοί
συνεργάτες-εθελοντές)
Ο σκοπός της δράσης αυτής ήταν να ενθαρρύνει και να επιβραβεύσει την ασχολία των
Οδηγών με τον Πολιτιστικό, Περιβαλλοντικό
και Κοινωνικό "χώρο". Η δράση αυτή έδωσε
την ευκαιρία στους Οδηγούς, να ασχοληθούν
με δραστηριότητες που είχαν οι ίδιοι αποφασίσει με τις Ενωμοτίες τους, σύμφωνα με
τους τρείς Άξονες του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος και μέσα από συγκεκριμένα έργα , όπου κατά την διάρκεια υλοποίησης
τους οι Οδηγοί, είχαν τη δυνατότητα να βιώσουν μοναδικές εμπειρίες κοινωνικής συμμετοχής, και να αφήσουν το αποτύπωμά τους
στην πόλη και τους κατοίκους της Ελευσίνας.
Οι δράσεις αυτές που πραγματοποιήθηκαν σε
συνεργασία με τοπικούς φορείς, αλλά και άλλες οργανώσεις ήταν: Τα Μυστικά του Κήπου,
Ο Τοίχος κάτι θέλει να μας πει, Τhe puppet
Show, Μία Εικόνα Χίλιες Λέξεις, Φώτα, Κάμερες και πάμε, Μία βόλτα στο Μουσείο, Με τα
μάτια κλειστά, Χορεύοντας, Τσιμεντοκαλλιτέχνες, Ωκεανός SOS, Μουσική του Δρόμου, Γίνε
η φωνή τους Ζωοφιλία, "Έσο Έτοιμος για σένα
και τους γύρω σου", Πρόσβαση άνευ ορίων,
Δαιμόνιοι Ρεπόρτερς, Στα Ξάρτια.

Μας ήρθε Κουτί. Πρόγραμμα Χρονιάς 2019,
Α’ Φάση Με στόχο την ενίσχυση της Ενωμοτιακής Ζωής στην Ομάδα, δημιουργήθηκε
ένα πρόγραμμα που εύκολα τα Στελέχη και
οι Ενωμοτίες μπορούσαν να υλοποιήσουν.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επισκεφθείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (μόνο από υπολογιστή): http://koutistelexon.eu/?i=1#p=1 , http://kouti-enomotias.
eu/?i=1#p=1.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ

Τον Απρίλιο του 2019, πραγματοποιήθηκε η
αλλαγή Εφόρου Κλάδου Οδηγών, με Νέο Έφορο Κλάδου τον Γιώργο Αρβάλη.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2019

Το καλοκαίρι ξεκίνησε πολύ δυναμικά και
έκλεισε με 256 Οδηγούς στις 8 Κατασκηνώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Λίμνη Δόξα,
Ασέληνο Σκιάθου, Καλλιπεύκη Ολύμπου, Νεοχώρι Πρέβεζας, Ελαία Μεσσηνίας, Κύπρο και
Σάσσεξ Αγγλίας να βιώνουν το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα στη φύση. Στελέχη και
Οδηγοί, σε συνεργασία με τον Κλάδο Οδηγών
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε Κατασκηνώσεις προκειμένου να ζήσουν την μοναδική ζωή στη φύση.
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OLAVE CAMP

Το 2019, μια αξέχαστη εμπειρία περίμενε την
1η Ομάδα Οδηγών Αγριάς καθώς έλαβε μέρος
στην Παγκόσμια Κατασκήνωση, Olave Camp
στο Σάσσεξ της Αγγλίας, η οποία γίνεται κάθε
τέσσερα χρόνια προς τιμή της Αρχιοδηγού
Olave Baden-Powell και συμμετέχουν μόνο κορίτσια Οδηγοί από όλο τον κόσμο. Κάθε φορά
που διοργανώνεται, μια χώρα είναι επίτιμη
προσκεκλημένη και φέτος ήταν η σειρά της
Ελλάδας. Έτσι, 8 Οδηγοί και 2 Στελέχη, γνώρισαν Οδηγούς από άλλες χώρες και έζησαν σε
σκηνές στην Αγγλική εξοχή.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το καλοκαίρι του 2019, 30 Οδηγοί και 14 Στελέχη από τη Ραφήνα, το Κιλκίς, την Κοζάνη,
την Ξάνθη, την Κομοτηνή και τις Σέρρες σε
συνεργασία με το Σώμα Κυπρίων Οδηγών
πραγματοποίησαν κατασκήνωση στην Κύπρο.
Οι Οδηγοί είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τις Κύπριες Οδηγούς καθώς επίσης
και να γνωρίσουν μέσα από το παιχνίδι την
όμορφη Κύπρο.

ΚΛΑΔΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
2019
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

5 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
206 ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
83 ΣΤΕΛΕΧΗ
ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
• Γιώργος Παπαδούλης (έως 04/04)
• Δέσποινα Τσίγκου (από 10/5)
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (έως 04/04)
• Σέμη Γιαννατσή
• Βάσια Κατσούλη
• Θεώνη Μανωλάκου
• Ηλίας Πριόβολος
• Σμαραγδή Ταλάκη
• Ηλιάνα Τσαμπηρά
• Ισμήνη Τζουρντού
• Κέλλυ Φραγκουδάκη
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ (από 6/7)
• Ματούλα Βελιανίτη
• Δήμητρα Δανδόλου
• Μαίρη Ελευθεριώτου
• Βάσια Θηβαίου
• Έλενα Κούμουλου
• Βένη Μπεγνή
• Νανώ Παπαϊωάννου
• Έλενα Σιδέρη
• Τζίνα Χριστοδούλου

Το 2019 ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών συνέχισε το εκπαιδευτικό και κοινωνικό πρόγραμμα για παιδιά και νέους "Παράλληλες Συνδέσεις-Οι νέοι μιλούν για τη διαφορετικότητα
και τα ανθρώπινα δικαιώματα". Επιδίωξη του
προγράμματος ήταν να συμβάλει στην αλλαγή
κουλτούρας και την καταπολέμηση των στερεοτύπων, δίνοντας έμφαση στη μοναδικότητα κάθε ατόμου και στο σεβασμό των δικαιωμάτων του.

"Παράλληλες Συνδέσεις-Τα Εκπαιδευτικά Πακέτα"

Στις 21 Μαρτίου 2019 (Παγκόσμια Ημέρα κατά
του Ρατσισμού), ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών
έστειλε στις Ομάδες και τους/τις Μεγάλους/
ες Οδηγούς το Εκπαιδευτικό Πακέτο, το
οποίο αποτελούνταν από 4 επιμέρους Εκπαιδευτικά Πακέτα για παιδιά και νέους, διαχωρισμένα στις αντίστοιχες ηλικιακές ομάδες με
εκείνες των Κλάδων του ΣΕΟ. Παιδαγωγικός
στόχος αυτού του μέρους του Προγράμματος
ήταν να επιτευχθεί μέσα από τις δραστηριότητες των Πακέτων η αποδοχή της Διαφορετικότητας (σωματική, πνευματική, φυλετική,
φύλου, χρώματος, θρησκευτική, γλωσσική)
ως αξίας σημαντικής για την κοινωνική συμβίωση και συνοχή. Αυτό που αξίζει να τονιστεί
είναι ότι η Διαφορετικότητα προσεγγίστηκε
από την πλευρά της μοναδικότητας κάθε ατόμου. Η υλοποίηση των Πακέτων θα γινόταν
από τους/τις ΜΟ σε κάθε πιθανή ομάδα παιδιών και συνομηλίκων τους: στο Τοπικό τους
Τμήμα, στο σχολείο, σε άλλες εξωσχολικές
δραστηριότητες.

Η Ομάδα

Οι Συνεργάτες του Κλάδου-έχοντας και οι
ίδιοι συνδιαμορφώσει τους στόχους και το
Πρόγραμμα του Κλάδου-είχαν σχηματίσει
τη δική τους Ομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε
Συνεργάτης είχε αναλάβει συγκεκριμένη
Υπευθυνότητα και ήταν μέλος συγκεκριμένης Επιτροπής, η οποία εξυπηρετούσε κάποια
σταθερή ανάγκη του Κλάδου.
Συγκεκριμένα, οι Επιτροπές ήταν:
• "By the Book" με έργο την ανανέωση όλων
των εγχειριδίων και εκδόσεων του Κλάδου,
• "Social Media" με έργο τη δημιουργία του
branding του Κλάδου αλλά και της διαχείρισης της επικοινωνίας του,
• "Κόκκινη Γραμμή" με στόχο τη συχνή κι εποικοδομητική επικοινωνία και σχέση με τα
Στελέχη των Ομάδων,
• "Ατομική Πρόοδος" με έργο την ανανέωση
του συστήματος και των δραστηριοτήτων
της Ατομικής Προόδου του Κλάδου,
• "Περιοδικά" με στόχο την επανέκδοση (σε
ψηφιακή μορφή) του Περιοδικού για ΜΟ/ΝΟ
και του Περιοδικού για Στελέχη,
• "Επιτροπή Κατασκηνώσεων" με έργο την
παρακολούθηση του Παιδαγωγικού Προγράμματος στην ΚΚΑ και τη στήριξη στους
Κατασκηνωτές.
Παράλληλα, οι Συνεργάτες ήταν μέλη και σε
μια ακόμα επιτροπή, που εξυπηρετούσε είτε
την προετοιμασία του Πανελλήνιου Συνεδρίου που είχε προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2019 είτε την προετοιμασία της
Παγκόσμιας Κατασκήνωσης, που είχε προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2020.
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"Σκηνοβατώ-Σχοινοβατώ"

Στο πλαίσιο της Γενικής Εφορίας, ο Κλάδος
συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό της 4κλαδικής Συνάντησης Κατασκηνωτών που πραγματοποιήθηκε στις 1-3 Μαρτίου 2019, στη λίμνη Κερκίνη. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας
για την Παγκόσμια Κατασκήνωση, στην ώρα
ενασχόλησης με τον Κλάδο τους, οι Κατασκηνωτές έμαθαν για τον προγραμματισμό που
αφορούσε στην πραγματοποίηση Παγκόσμιας
Κατασκήνωσης και δούλεψαν για το σχεδιασμό της διεθνούς αυτής εμπειρίας.
Στις αρχές Μαΐου ο Κλάδος συνέχισε με τη
νέα Έφορο Δέσποινα Τσίγκου.

Κατασκήνωση Κοινοτικής Ανάπτυξης:
Ένα ξεχωριστό μοντέλο κατασκήνωσης
για την κοινωνική προσφορά

Πραγματοποιήθηκαν πέντε μοναδικές στο
είδος τους Κατασκηνώσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης, με στόχο την κοινωνική προσφορά σε
χωριά της ελληνικής επαρχίας. Με πολύ κέφι
από όλη τη χρονιά, ταξιδέψαμε στους Μελισσουργούς Άρτας, στην Πωγωνιανή Ηπείρου,
στο Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας, στην Νέα
Σινασσό Ευβοίας και στα Αγιάσματα Χίου.
Αξίζουν πολλά μπράβο στους αρχηγούς των
κατασκηνώσεων αντίστοιχα, Στάθη Ντιούδη,
Μυρτώ Βλαχοπούλου, Σμαραγδή Ταλάκη, Σοφία Θειάδου και Βάσια Κατσούλη, για την ζωτικότητα και την ενέργεια, το σθένος και την
επιμονή που επέδειξαν και ολοκλήρωσαν με
επιτυχία το ξεχωριστό αυτό έργο.

Πανελλήνια Συνάντηση Στελεχών, Κατασκηνωτών και Εκπαιδευτών:

Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε πανελλήνια συνάντηση με στόχο να παρουσιαστεί το
πρόγραμμα της χρονιάς και να διαμορφωθεί η
κοινή μας πορεία. Η ανταλλαγή των απόψεων
και οι ομάδες εργασίας διαμόρφωσαν τη βάση
του νέου προγράμματος του Κλάδου Μεγάλων
Οδηγών, καταγράφηκαν οι ανάγκες και οι επιθυμίες, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση του
Κλάδου στον Οδηγικό χάρτη και αναπτύχθηκε
ειλικρινής και δημιουργικός διάλογος για το
μέλλον του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Μείνε μαζί μας δώσε το στίγμα σου!
Φυ+τεταγμένες 2019-20:

Ο Κλάδος αποφάσισε να ασχοληθεί με τη
φύση, με την ευρύτερή της έννοια, που αναφέρεται στο φαινόμενο του φυσικού κόσμου
και της ζωής γενικότερα. Ο άνθρωπος ως
αναπόσπαστο μη διαφοροποιημένο τμήμα του
φυσικού περιβάλλοντος, ανήκει, εξαρτάται
από αυτό και παράλληλα επεμβαίνει δραστικά στην διαμόρφωσή του. Η ανθρώπινη ζωή
χωρίς το περιβάλλον δεν έχει πιθανότητα συνέχειας, αλλά ακόμη σημαντικότερο είναι το
γεγονός ότι η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής
καθορίζεται από την ποιότητα του περιβάλλοντος.
Κοιτάμε μπροστά και σχεδιάζουμε από κοινού
το μέλλον!

ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• Πόπη Γεωργιάδη
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
• Άντζυ Τερζάκη

Τα Στελέχη συνεχίζουν με αμείωτο κέφι τα προγράμματά τους,
βάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, έχοντας στο μυαλό τους
την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και νέων των ομάδων,
εμπλουτίζοντας το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα, για όσο
το δυνατόν περισσότερα ποιοτικά προγράμματα παιδαγωγικού
και μαθησιακού χαρακτήρα.
Άλλωστε πλησιάζει μια πολύ σημαντική χρονιά για εμάς….. ο
εορτασμός των 70 χρόνων.

5 κούκλες, έτοιμες να ταξιδέψουν στην Ελλάδα…
Μια τρελή ιδέα
Μια παρέα ανθρώπων
5 κούκλες έτοιμες για δράση
70 χρόνια ιστορίας

Στόχος τους να γυρίσουν την Ελλάδα, να ενημερώσουν όλα τα
Στελέχη των Ομάδων για την ένταξη και ενσωμάτωση ΑμΕΑ
στον Οδηγισμό, αλλά και τα 70 χρόνια πορείας των Ομάδων
Οδηγών με Αναπηρία (Ειδικές Ομάδες) στην Οδηγική οικογένεια.
Με το σακίδιο στην πλάτη, ξεκίνησε η πρώτη κούκλα-το Φροσί-στη συνάντηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Δυτικού
και Νότιου Τομέα Αττικής στις 8-10/11/2019 στη Νέα Σμύρνη.
Στόχος ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις αναπηρίες που έχουμε στις ομάδες μας, αλλά και η δέσμευση ότι τα Στελέχη των
Ομάδων ΟμεΑ είναι εδώ για όσους χρειαστούν βοήθεια ή συμβουλή στη διαχείριση νέων με αναπηρία στις Οδηγικές Ομάδες.
Η ατμόσφαιρα εξαιρετική, τα Στελέχη αγκάλιασαν την ιδέα, και
το Φροσί γύρισε πίσω με το σακίδιό της γεμάτο ευχές και σκέψεις για το μέλλον.
Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες κούκλες σύντομα.
Άλλωστε οι μέρες πλησιάζουν και τα 70 χρόνια θα είναι γεγονός.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2019
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Μ΄ ένα αδιαμφισβήτητα δυνατό μοντέλο, η Περιφερειακή Διοίκηση δείχνει ξεκάθαρα στο πέρασμα των χρόνων ότι η μεθοδική δουλειά με γνώση και στόχο μόνο θετικά αποτελέσματα
μπορεί να φέρει.
Οκτώ Περιφερειακά Τμήματα με δεκάδες εθελοντές σε ρόλους όπως η ανάπτυξη, η επικοινωνία και τα οικονομικά, δουλεύουν ώστε να στηρίζουν τα Τοπικά Τμήματα και τα Στελέχη.
Οι Περιφερειακές συναντήσεις που γίνονται ανά Περιφερειακό Τμήμα, τονίζουν την ανάγκη.
Η Κεντρική Διοίκηση, έρχεται μέσω αυτών των συναντήσεων,
πιο κοντά στα Τοπικά Τμήματα, τα στηρίζει και προσπαθεί να
ενδυναμώνει τον Τοπικό Οδηγισμό.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2019
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Καρίνα Δημοπούλου
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Κατερίνα Αντωνιάδου, Τ.Τ. Θεσσαλονίκης (έως 31/08/19)
• Κλέμον Μπολλέ, Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
• Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου,
Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης (έως 31/08/19)
• Δήμητρα Παπακωνσταντίνου, Τ.Τ. Κομοτηνής (έως 30/04/19)
• Μάγδα Παρέτσιου, Τ.Τ. Σιδηροκάστρου (έως 31/08/19)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Μαρίνα Μητσόγλου, Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• Εμμανουέλα Κοντοστόλη, Τ.Τ. Καβάλας (έως 30/04/19)
• Θοδωρής Κεμανίδης, Τ.Τ. Κιλκίς (από 1/09/19)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Κική Καναροπούλου, Τ.Τ. Κιλκίς

ΔΥΝΑΜΗ

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

Στόχοι:

• Στήριξη και υποστήριξη των Τοπικών Τμημάτων σε όλους
τους τομείς
• Αύξηση Στελεχών κι ενηλίκων Μελών
• Ίδρυση/επανίδρυση νέων Τοπικών Τμημάτων

Οι δράσεις στους τόπους

• Οι Ομάδες άφησαν το αποτύπωμά τους και αυτή τη χρονιά
πραγματοποιώντας προγράμματα και δράσεις γεμάτα δημιουργικότητα, πρωτοτυπία, προκλήσεις, νέες γνώσεις κι
εμπειρίες, προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και αληθινή
χαρά.
• Η Κοινωνική Προσφορά αλλά και η Ζωή στη Φύση υπήρξαν
και τη χρονιά που πέρασε πυλώνες του προγράμματος, αλλά
και της πράξης μας ως Οδηγοί, καθώς όλα τα Τοπικά Τμήματα της Περιφέρειας είτε ανέλαβαν, είτε συμμετείχαν ενεργά
σε πρωτοβουλίες σχετικές με την μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση (reduce-reuse-recycle), με την στήριξη
ηθική και υλική προσφύγων, σε Μαραθώνιους με κοινωνικό
στόχο, αλλά και με δράσεις προσφοράς στον τόπο στα πλαίσια των Κατασκηνώσεων όλων των ηλικιών, καθώς επίσης κι
εκδρομών των μεγαλύτερων σε ηλικία μελών μας όλων των
Κλάδων.
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Το έργο από την Περιφέρεια: όταν είμαστε μαζί είμαστε πιο δυνατοί

• Τον Μάρτιο πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη Κερκίνη, έναν
πανέμορφο υδροβιότοπο, η Συνάντηση Κατασκηνωτών του
Σ.Ε.Ο. με τη συμμετοχή Κατασκηνωτών και των τεσσάρων
Κλάδων από ολόκληρη την Ελλάδα, σε ένα αντάμωμα που
είχε καιρό να γίνει στη Βόρειο Ελλάδα και στέφθηκε από
απόλυτη επιτυχία από κάθε άποψη αφήνοντας σε όλους τους
συμμετέχοντες αξέχαστες εμπειρίες.
• Η 6η Βορειοελλαδική Συνάντηση των Ομάδων Συνεργασίας
έγινε πραγματικότητα στην Κοζάνη όπου συναντήθηκαν, ξεναγήθηκαν, θυμήθηκαν τα παλιά και σχεδίασαν τα καινούρια
και φυσικά τραγούδησαν και πέρασαν υπέροχα οι περισσότερες Ομάδες Συνεργασίας της Περιφέρειας που συμμετείχαν.

Το έργο στο παρόν

• Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν 3 κατασκηνώσεις σε τόπους της Περιφέρειας, συγκεκριμένα 2 του Κλάδου Αστεριών και 1 του Κλάδου Πουλιών ενώ συνολικά το 70% των
Ομάδων των Τοπικών συμμετείχε σε κατασκηνώσεις, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος.

Το έργο για το μέλλον:

• Στην πόλη των Γιαννιτσών, η προσπάθεια για την επαναλειτουργία του Τοπικού Τμήματος συνεχίζεται καθώς βρισκόμαστε σε αναζήτηση Εστίας και μόλις αυτή στεφθεί με επιτυχία
η λειτουργία του θα ξεκινήσει με ομάδες Αστεριών, Πουλιών
και Οδηγών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2019
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Γιαννούλα Κοκολιού, Τ.Τ. Σκιάθου
• Πένυ Κοντολάτη, Τ.Τ. Τρικάλων
• Χρύσα Κωσταρά, Τ.Τ. Σκιάθου
• Θεοχαρίτσα Μπουχλαριώτου, Τ.Τ. Φαρσάλων
• Όλγα Παπαδοπούλου, Τ.Τ. Βόλου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Βασιλεία Καραΐσκου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΣΗΣ
• Παναγιώτα Χατζηδημητριάδου, Τ.Τ. Καρδίτσας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Χρυσούλα Αθανασοπούλου- Βρόντου, Τ.Τ. Καρδίτσας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• Σούλα Νταβάρα, Τ.Τ. Τρικάλων
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Θωμάς Μαλιόγγας, Τ.Τ. Κοζάνης

ΔΥΝΑΜΗ

10 Τοπικά Τμήματα
11 Γαλαξίες
12 Σμήνη
10 Ομάδες Οδηγών
10 Ομάδες Μ.Ο

Ένα βήμα . .. όλοι μαζί … πιο κοντά,
να ανεβούμε πιο ψηλά.

Τον χρόνο που πέρασε η Περιφέρειά μας κατάφερε με κοινές
δράσεις και συναντήσεις να αποκτήσει εξωστρέφεια και να
θέσει τα θεμέλια για την αύξηση της δύναμης και της αναγνωρισιμότητας του Σωματείου στα γεωγραφικά της όρια.
Συγκεκριμένα :
• Το Μάρτιο συναντήθηκαν τα μέλη των Ομάδων Συνεργασίας
στη Λάρισα, έπαιξαν, ενημερώθηκαν για τους κανόνες λειτουργίας των Ομάδων τους και σε μία συγκινητική στιγμή
ανανέωσαν την υπόσχεσή τους, μπροστά στο αρχαίο θέατρο
της πόλης.
• Οι Αρχαιρεσίες σε όλα τα Τοπικά Τμήματα ολοκληρώθηκαν
με ταχύτητα και επιτυχία, με αποτέλεσμα τα ΤΤ να στελεχωθούν εγκαίρως με νέα ικανά και δραστήρια μέλη, τα οποία
ζήτησαν με αίτησή τους να εκπαιδευτούν.
• Μέσα στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας οργανώθηκαν
με επιτυχία δύο Χαρούμενα Ταξίδια, δύο Χαρούμενα Δάση και
μία Κατασκήνωση Οδηγών, με συμμετοχή σε αυτές σχεδόν
όλων των Τοπικών Τμημάτων της Περιφέρειας.

• Τον Οκτώβριο, συνεπείς στο ραντεβού μας, με την καθιερωμένη πλέον συνάντηση των μελών των Τοπικών Συμβουλίων
δώσαμε στα νέα μέλη τους τα απαραίτητα εφόδια για την
ορθή λειτουργία του ρόλου τους στα Τοπικά τους Τμήματα.
52 χαμόγελα κι αισιόδοξα μηνύματα για περισσότερη δουλειά
με στόχο την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητα .
• Το Νοέμβριο 62 Στελέχη της Περιφέρειας ένωσαν την δύναμή τους και πέταξαν ψηλά το αερόστατο της Περιφέρειας
κερδίζοντας το στοίχημα που έθεσαν οι ίδιοι : Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και τόση δύναμη που να δώσει ώθηση
τόσο στους ίδιους, όσο και στο αερόστατο της Περιφέρειας
να πετάξει ψηλά στον ουρανό.
• Το 100% των Τοπικών Τμημάτων αλληλεπίδρασαν με το κοινωνικό σύνολο, συμμετέχοντας όλοι ανεξαιρέτως σε δράσεις
που οργάνωσαν συλλογικοί φορείς του Τόπου τους. Έκαναν
πράξη την Κοινωνική Προσφορά και το Υπηρετείν, προσφέροντας απλόχερα όπου υπήρχε ανάγκη και συμμετείχαν στο
σύνολό τους στην πανελλήνια δράση του Let’s do it Greece.
• Το σύνολο των Τοπικών Τμημάτων "αγκάλιασε" το Πακέτο
της Πολιτικής Προστασίας και δούλεψε τις σχετικές δράσεις.
• 7 Στελέχη ολοκλήρωσαν την βασική τους εκπαίδευση, 15
Στελέχη συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους και 13 νέες αιτήσεις κατατέθηκαν ήδη.
Από τη χρονιά που πέρασε μάθαμε ότι όλοι μαζί μπορούμε πιο
πολλά και προχωράμε πιο ψηλά.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Η ανάπτυξη σε πρώτο πλάνο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Γιώργος Αρβάλης (έως 15/11)
• Σόφη Μπέλμπα (από 1/12)
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ (έως 15/11)
• Μαριάννα Μισαηλίδου, Τ.Τ. Καλογρέζας
• Κωνσταντίνος Μποσινάκης, Τ.Τ. Παπάγου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Λένα Δεμέστιχα, Τ.Τ. Φιλοθέης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΣΗΣ
• Λίνα Μαρμαρά, Τ.Τ. Χαλκίδας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Μαρία Αναστασίου

Το 2019 ήταν μια χρονιά που ολοκληρώθηκε η περιοδεία του
Περιφερειακού Συμβουλίου στα Τοπικά Τμήματα της Στερεάς
Ελλάδας καθώς επίσης συνεχίστηκε και στα Τοπικά Τμήματα
του Βορείου Τομέα Αττικής με βασικό στόχο την επαφή του
Περιφερειακού Συμβουλίου με Στελέχη καθώς και Μέλη των
Τοπικών Συμβουλίων ώστε να δοθούν λύσεις σε όσα προβλήματα υπάρχουν, με γνώμονα την ανάπτυξη του Οδηγισμού.
Στο Ψυχικό ξεκινάει τη λειτουργία της, Τοπική Ομάδα με Κλάδους Αστεριών και Οδηγών. Στην Ιστιαία και την Καλογρέζα
επαναλειτουργούν οι Ομάδες Οδηγών. Επίσης, στην Λαμία επαναλειτουργεί η Ομάδα Συνεργασίας.

ΔΥΝΑΜΗ

"Δώσε χέρι" στην Κινέττα

13 Τοπικά Τμήματα
13 Γαλαξίες Αστεριών
13 Σμήνη Πουλιών
13 Ομάδες Οδηγών
10 Ομάδες/Πληρώματα Μ.Ο.

Τον Νοέμβριο για ακόμη μια φορά πλημμύρες έπληξαν την περιοχή της Κινέττας. Σε πολύ λίγο χρόνο Στελέχη, Ομάδες Μεγάλων Οδηγών από το Βόρειο Τομέα Αττικής καθώς και Μέλη
του Περιφερειακού Συμβουλίου βρέθηκαν εκεί για να προσφέρουν τη βοήθειά τους όπου υπήρξε ανάγκη.
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Κάντο πράξη!

Με σύνθημα "Κάντο Πράξη για το Τοπικό σου", το Φεβρουάριο
πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Συνάντηση Ταμιών με στόχο
την πληρέστερη ενημέρωση καθώς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Τοπικών Τμημάτων και τον Απρίλιο
πραγματοποιήθηκε η Διαδικτυακή Συνάντηση Μελών Τοπικών
Συμβουλίων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ,
ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2019
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Άννα Πετρέα
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Δημήτρης Καραβάς, Τ.Τ. Κορίνθου
• Δημήτρης Μαστρανδρίκος, Τ.Τ. Μεγάρων
• Βένη Μπεγνή, Τ.Τ. Σαλαμίνας
• Ξένια Παπαγιαννοπούλου, Τ.Τ. Σπάρτης
• Μαρία Παραδείση, Τ.Τ. Ελευσίνας
• Μάρω Οικονόμου, Τ.Τ. Μεγάρων
• Νάνσυ Ψυλάκη, Τ.Τ. Καλαμάτας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Μαρία Κωνσταντίνου, Τ.Τ. Τρίπολης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΣΗΣ
• Στέλλα Δούρου, Τ.Τ. Ξυλοκάστρου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Ελένη Κοντού
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
• Πετρούλα Γραμμένου, Τ.Τ. Καλαμάτα

ΔΥΝΑΜΗ

11 Τοπικά Τμήματα
10 Γαλαξίες
11 Σμήνη
11 Ομάδες Οδηγών
9 Ομάδες Μεγάλων Οδηγών/Ν.Ο

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με χιλιάδες
αμφιλεγόμενα ερεθίσματα και εφήμερες μόδες, είναι πολύ σημαντικό να αισθανθούμε την σταθερότητα, την ασφάλεια αλλά
και την αντοχή του Οδηγικού περιβάλλοντος.
Έχοντας τα παραπάνω λόγια ως στόχο η Περιφέρειά μας ξεκίνησε την χρονιά της με επίκεντρο την ομάδα, την συνεργασία,
τα παιδιά.
Ανά Τοπικό Τμήμα έγιναν δράσεις:
Άνοιγμα χρονιάς από το Τ.Τ. Ελευσίνας, το Τ.Τ. Λουτρακίου, το
Τ.Τ. Ξυλοκάστρου, το Τ.Τ. Σαλαμίνας,
Συμμετοχή σε Μεγάλο Παιχνίδι πόλης από το Τ.Τ. Μεγάρων και
το Τ.Τ. Σπάρτης,
"Χρώμα στην πόλη" από το Τ.Τ. Λουτρακίου,
Συμμετοχή στην Επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς από τα
Τ.Τ. Τρίπολης και Τ.Τ. Λουτρακίου.
Το μεγάλο πολύτιμο όπλο μας είναι ο Νόμος και κάθε του άρθρο απλό, φιλοσοφημένο, κατανοητό μας φέρνει πιο κοντά
στην έννοια της ανθρωπιάς, μας διαμορφώνει χαρακτήρα.
Χαρακτήρας λένε ότι γίνονται οι συνήθειές μας που είναι οι
πράξεις μας, που προέρχονται από τα λόγια μας, που βασίζονται στις σκέψεις μας.
Πιστοί στις αξίες του Οδηγισμού και του Νόμου, χτίζουμε χαρακτήρα και αφήνουμε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.
Ό,τι συνειδητά ή ασυνείδητα θα κάνουμε δράση, αυτή θα γίνει
παράδειγμα συνεργασίας, ομαδικότητας, φιλίας, προσφοράς,
αγάπης στον συνάνθρωπο για τα μελλοντικά Στελέχη, τα παιδιά των Ομάδων μας, τα μέλη των Τοπικών Τμημάτων και των
Ομάδων Συνεργασίας.
Μην σταματάς στον κόπο, κοίταζε τον σκοπό !
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Γιώτα Ζωγοπούλου, Τ.Τ. Πάτρας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Δήμητρα Σπετσέρη, Τ.Τ. Πάτρας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΣΗΣ
• Εβελίνα Νούσια, Τ.Τ. Ιωαννίνων
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Ροζίνα Λάμπρη, Τ.Τ. Ιωαννίνων
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
• Σπυριδούλα Μπουζιάνου, Τ.Τ. Ζακύνθου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
• Ινώ Ζυγούρη, Τ.Τ. Ιωαννίνων
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Μαριάνθη Αντωνίου, Τ.Τ. Πάτρας

ΔΥΝΑΜΗ

6 Τοπικά Τμήματα
6 Γαλαξίες
8 Σμήνη
7 Ομάδες Οδηγών
4 Ομάδες Μ.Ο

ΣΤΟΧΟΙ:

• Στήριξη στο έργο των Τοπικών Τμημάτων
• Εκπαίδευση Μελών Τοπικών Συμβουλίων
και Στελεχών
• Αύξηση παιδιών και νέων μελών
"Βρισκόμαστε όλοι στο λούκι…. αλλά μερικοί
από εμάς κοιτάζουμε τ’ αστέρια"
Oscar Wilde
Βρισκόμαστε ήδη στην τέταρτη χρονιά όπου
θεωρούμε ότι τα Τοπικά Τμήματα της Περιφέρειάς μας έχουν οργανωθεί σωστά και λειτουργούν όσο πιο κοντά σε αυτά που ορίζει ο
Οργανισμός και ο Κανονισμός Λειτουργίας.
Μια χρονιά όμως που σημαδεύτηκε από αρκετά δυσάρεστα και στενάχωρα γεγονότα για
την Οδηγική μας οικογένεια, με αποτέλεσμα
να χρειαστεί πολύς χρόνος ώστε τα Τοπικά
Τμήματα να βρουν ισορροπίες.
Παρ’ όλα αυτά νιώθουμε πολύ υπερήφανοι
γιατί μέσα από αυτές τις συνθήκες που βιώναμε οι άνθρωποι της Περιφέρειας, οι Οδηγοί
μας απέδειξαν πως το σημαντικότερο όλων
είναι ο Οδηγισμός…. και τίποτα άλλο δε χωρά
εκεί όπου Δίνουμε Χέρι.
Σχεδόν όλες οι Ομάδες της Περιφέρειας συμμετείχαν στις κατασκηνώσεις που έγιναν με
πετυχημένα και ολοκληρωμένα προγράμματα
στηριζόμενα στο Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα. Αξίζει ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στους
Αρχηγούς αυτούς!
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Πραγματοποιήθηκαν δράσεις Κοινωνικής
Προσφοράς σε Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Πάτρα,
Πρέβεζα, Ιωάννινα και Μέτσοβο με τα Στελέχη μας και τα παιδιά των Ομάδων να δίνουν
τον καλύτερο εαυτό τους. Συμμετείχαμε σε
δράσεις εθελοντισμού όπως το Let’s Do It
Greece αλλά και με ομάδες μικρότερης εμβέλειας στις τοπικές κοινωνίες. Τα Τοπικά
Τμήματα οργάνωσαν ημέρα Αιμοδοσίας για
να προσφέρουμε όλοι μαζί στο συνάνθρωπο.
Τέλος ταξιδέψαμε τον Οδηγισμό μέσα στις
αίθουσες πολλών σχολείων με δράσεις στηριζόμενες στα προγράμματά μας "Μια Βαλίτσα
Κόσμος" και "Προσφυγικές Ροές, Ανθρώπινα
Δικαιώματα και Διαπολιτισμικότητα".
Ο Σεπτέμβρης μας βρήκε όλους έτοιμους με
διάθεση να ξεκινήσουμε την Οδηγική χρονιά.
Στην Κέρκυρα με τη στήριξη του Τοπικού Τμήματος η Ομάδα Συνεργασίας πραγματοποίησε
την 37η Πανελλήνια συνάντηση των Ομάδων
Συνεργασίας. Αρκετά Στελέχη και Μέλη Τοπικών Συμβουλίων ξεκίνησαν τις εκπαιδεύσεις
τους.
Προχωράμε με μόνο σκοπό το παιδί και τους
νέους του αύριο!

"Το μέλλον εξαρτάται από
πολλά πράγματα…. κυρίως από εσένα"

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2019
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Κωνσταντίνος Μητσόπουλος (έως 12/4)
• Βάνα Καπαραλιώτη (από 10/5)
ΒΟΗΘΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ (έως 12/4)
• Χριστόφορος Κουρουνιώτης, Τ.Τ. Χίου
• Σίσση Μπαφούνη, Τ.Τ. Ανάκασας
• Σεβαστή Σιταρά, Τ.Τ. Χίου
• Ζωή Φλέσσα, Τ.Τ. Βαθύ Σάμου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Βικεντία Τριβουλίδου, Τ.Τ. Μυτιλήνης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΣΗΣ
• Κατερίνα Ξάνθου, Τ.Τ. Καρλοβάσου Σάμου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Ιωάννης Ξάνθος, Τ.Τ. Καρλοβάσου Σάμου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
Μαριτίνα Ρουσέλλη, Τ.Τ. Μυτιλήνης
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ (από 28/5)
• Θεανώ Κουφάκη, Τ.Τ. Μυτιλήνης
• Έφη Παγκάλου, Τ.Τ. Γλυφάδας
• Γιώργος Πλαγγέτης, Τ.Τ. Χίου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Αμαλία Ανουσάκη, Τ.Τ. Γλυφάδας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΣΗΣ
• Ειρήνη Παπαγεωργίου, Τ.Τ. Γλυφάδας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Κωνσταντίνα Καΐρη, Τ.Τ. Περιστερίου

ΔΥΝΑΜΗ

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

Όλα τα Τοπικά Τμήματα προσπάθησαν να
έχουν μια χρονιά γεμάτη δράσεις, περιπέτεια
για μικρούς και μεγάλους με στόχο την προσωπική ανάπτυξη, την προσφορά, τη γνώση,
τη φιλία, την αναγνωρισιμότητα.
Επίσης, αλληλεπίδρασαν με φορείς του τόπου τους συμμετέχοντας σε δράσεις όπως
στο "Let’s do it Greece", στο μαραθώνιο, σε
ανακύκλωση, σε εθελοντική αιμοδοσία, στη
γιορτή της φροντίδας ηλικιωμένων Άκτιος-Οδηγός, στο ΑΝΙΜΑ, ή διοργανώνοντας οι ίδιοι
δράσεις για την πόλη τους μεταφέροντας
την μαγεία του Οδηγισμού, κάνοντας πράξη
την Κοινωνική Προσφορά και το Υπηρετείν,
προσφέροντας απλόχερα με όποιον τρόπο
μπορούσαν, σε όσους είχαν ανάγκη τη στήριξή
τους, μαζεύοντας τρόφιμα και ρουχισμό.
Οργάνωσαν εργαστήρι λαγάνας, έμαθαν πώς
παρασκευάζεται και έφτιαξαν τα ίδια τα παιδιά τη λαγάνα τους.
Επισκέφθηκαν γκαλερί η οποία δραστηριοποιείται στο Βαθύ Σάμου, δείχνοντας ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τα έργα της έκθεσης, έλυσαν
απορίες τους και εξέπληξαν με τις εύστοχες
παρατηρήσεις τους.
Διοργάνωσαν διήμερο σε χωριό του νησιού
τους, ήρθαν σε επαφή με τα παιδιά και τους
κατοίκους του χωριού, έμαθαν να φτιάχνουν
τηγανίτα και με το Μεγάλο Παιχνίδι που έπαιξαν περιπλανήθηκαν στο χωριό και το γνωρίσαν καλύτερα.

Γιόρτασαν τη γιορτή της μητέρας διοργανώνοντας μια μεγάλη εκδήλωση στο Άλσος Περιστερίου με διάφορα παιχνίδια και εργαστήρια,
όπου υπήρξε μεγάλη συμμετοχή & επιτυχία.
Γιόρτασαν τα 70 χρόνια της ιδρύσεως του
Οδηγισμού στο Περιστέρι και έκαναν Παρέλαση μετά από χρόνια.
Πήραν μέρος στην εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον Άκτιο-Οδηγό, όπου
έβαψαν γλαστράκια και έπαιξαν παιχνίδια
μαζί με τους ηλικιωμένους που μένουν εκεί.
Σε συνεργασία με το ΑΝΙΜΑ έμαθαν για τα
άγρια ζώα, πώς τα φροντίζουμε και τα προστατεύουμε.
Έμαθαν να διαβάζουν ναυτικό χάρτη, να αρματώνουν τη βάρκα και να κωπηλατούν.
Το καλοκαίρι σχεδόν όλες οι Ομάδες πήγαν
κατασκήνωση, έζησαν στη φύση, έκαναν νέες
φιλίες, γνώρισαν νέους τόπους και πρόσφεραν εθελοντική εργασία στον τόπο που τους
φιλοξένησε.

Με το σύνθημα "Μαζί για ένα ταξίδι μαγικό"
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στην Ν.
Σμύρνη η πρώτη συνάντηση της Περιφέρειας
όπου μέσα από εκπαιδευτικά θέματα, παιχνίδια, γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών γνωριστήκαμε καλύτερα μεταξύ μας,
μάθαμε για τη σωστή λειτουργία του Τοπικού
αλλά και της Ομάδας, πήραμε ιδέες για δράσεις και προγράμματα που μπορούμε να κάνουμε στις Ομάδες μας αλλά και στο Τοπικό.
Έτσι φύγαμε όλοι πιο έτοιμοι για νέες εμπειρίες και δώσαμε ραντεβού για την επόμενη
συνάντηση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Μαργαρίτη Σταματία
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
• Ρόζα Ζόρζου, Τ.Τ. Κω
• Σπυριδούλα Ντόβα, Τ.Τ. Κω
• Τζένη Παπασταύρου, Τ.Τ. Ηλιούπολης
• Άντζελα Χατζηδημητρίου, Τ.Τ. Ρόδου
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Κουτσουράδης Πραξιτέλης, Τ.Τ. Κω
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Βασίλης Φρέσκας, Τ.Τ. Αθήνας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• Κατερίνα Πορτελάνου, Τ.Τ. Ζωγράφου

ΔΥΝΑΜΗ

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

Από την φύση του ο άνθρωπος, αυτό
που θέλει αυτό πιστεύει είπε κάποιος
κάποτε...

Το πιστέψαμε λοιπόν και παραμείναμε δυνατοί και ενωμένοι ως Περιφέρεια για να υποστηρίξουμε τις πεποιθήσεις μας ως προς το
έργο μας και θέτοντας συνεχώς στόχους .
Θέλαμε να λειτουργήσουμε ως ομάδα για το
καλό των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά
μας!
Θέσαμε στόχους για την προσέλκυση νέων
μελών αλλά και την αναγνωρισιμότητα του
έργου μας ως Σωματείο.
Είδαμε τις ανάγκες των εθελοντών μας και
όλοι μαζί επαναπροσδιορίσαμε τους στόχους
μας.
Συμμετείχαμε! Ήμασταν εκεί!
Όλα τα Τοπικά Τμήματα του Περιφερειακού
Τμήματος συμμετείχαν ενεργά σε πρωτοβουλίες και δράσεις:
• Στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Άκτιος Οδηγός"
• Στο Greece Race for the Cure
• Στην εθελοντική αιμοδοσία
• Στην Κινέττα
• Στο Santa Run
• Στο Let’s do it Greece
• Στα Χειμερινά Ιπποκράτεια
• Σε κοινή δράση με την WWF
• Στην Ημέρα των Πουλιών "Γίνε και εσύ
Cyber Ήρωας".

Συνεργαστήκαμε στενά με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειάς μας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Προσφέραμε μέσα από δράσεις αγάπης και
αλληλεγγύης που οργανώσαμε.
Αλληλεπιδράσαμε, κάναμε θεατρικό εργαστήρι, Μεγάλα Παιχνίδια, διανυκτερεύσεις, κατασκηνώσεις.
"Χωρίς τους άλλους, κανένας δεν θα ήταν κάτι
άλλο από το τίποτα..."
Quino 1932

Πάμε λοιπόν.....

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2019
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Γιώργος Ζωχιός (έως 10/04)
• Γιώργης Θεοδωράτος (από 10/5)
ΒΟΗΘΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ (έως 10/04)
• Κική Καριώτη, Τ.Τ. Ηρακλείου
• Λευτέρης Κέντρος , Τ.Τ. Χερσονήσου
• Μανώλης Τσοπάνογλου, Τ.Τ. Χερσονήσου
• Στέλλα Φαρσαράκη, Τ.Τ. Ρεθύμνου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Νικολέτα Θάνου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Ευαγγελία Ορφανίδου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Ελένη Κέκη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
• Πόπη Τερζάκη
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Βάσια Θηβαίου
ΒΟΗΘΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ (από 12/10)
• Ευαγγελία Βραχάτη, Τ.Τ. Κορωπίου
• Ρίτσα Μπούκη
• Ευαγγελία Ορφανίδου, Τ.Τ. Κερατέας

ΔΥΝΑΜΗ

15 Τοπικά Τμήματα
13 Γαλαξίες
16 Σμήνη
13 Ομάδες Οδηγών
12 Ομάδες ΜΟ/Πληρώματα
1 Ειδική Ομάδα

ΜΑΖΙ… με ΣΥΝέργειες!

Στις 6-7 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η
Παγκρήτια Συνάντηση Ομάδων Συνεργασίας
στην Ιεράπετρα με τη συμμετοχή 70 περίπου
ατόμων. Στα πλαίσια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια, συζήτηση και παρουσιάσεις με στόχο την καταγραφή
ιδεών ΣΥΝέργειας μεταξύ του Οδηγισμού και
άλλων φορέων. Σε ομάδες δόμησαν τις ιδέες τους και "εκπαιδεύτηκαν" για το ρόλο, τις
δυνατότητες δράσης, τους τρόπους σωστής
λειτουργίας των Ομάδων. Την δεύτερη ημέρα
γιόρτασαν την ίδρυση της Ο.Σ. Ιεράπετρας και
συμμετείχαν μαζί με το Τ.Τ. Ιεράπετρας στο
Let’s Do it Greece, παροτρύνοντας τον κόσμο
να συμμετάσχει γεμίζοντας σακούλες από την
παραλία και τους δρόμους της πόλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη
του Τμήματος Συνεργασίας και παρουσία της
Προέδρου και Μελών του, τελούσε δε υπό την
αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας και της Περιφέρειας Κρήτης.

#MaziStoMellon

Το Περιφερειακό Συμβούλιο σχεδίασε και
είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης #MaziStoMellon
2018-2021 του Περιφερειακού Τμήματος. με
δράσεις Συνέργειας με Πανεπιστήμια, Φορείς
και εξωστρέφεια, με στόχο την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και την αλληλεπίδραση με
τους νέους του σήμερα.
Στην διάρκεια της χρονιάς δόθηκε ιδιαίτερη
σημασία σε μια πρώτη γνωριμία με τον νέο
Περιφερειακό Έφορο και στα σοβαρά προβλήματα των Τοπικών Τμημάτων και ειδικά

των Εστιών τους. Δόθηκαν οι κατάλληλες
κατευθύνσεις με την από κοινού προσπάθεια
Τοπικών Συμβουλίων αλλά και Κεντρικής Διοίκησης για να διευθετηθούν τα περισσότερα
από αυτά. Σε αυτό μας ώθησε η κυβερνητική
πολιτική για τις Δηλώσεις Ακίνητης Περιουσίας και τους συνεπακόλουθους φόρους
ώστε να υπάρχει μία ξεκάθαρη εικόνα για το
τί μας ανήκει, σε τί μπορούμε χωρίς προβλήματα να επέμβουμε και για το τί μπορούμε
χωρίς προβλήματα να χρησιμοποιούμε για τις
Ομάδες μας.
Με αρκετές δυσκολίες συμπληρώθηκαν τα
Τοπικά Συμβούλια ειδικότερα στην Κρήτη.
Αρκετοί προβληματισμοί και έλλειψη διαδόχου κατάστασης οδήγησε αρκετά από αυτά σε

καθυστερημένη τακτοποίηση της σύνθεσής
τους. Με το τέλος του έτους τα περισσότερα από αυτά διευθετήθηκαν και νέοι αξιόλογοι άνθρωποι με καλές προοπτικές εισήλθαν
στον Οδηγισμό ή επανέκαμψαν παλαιότερα
Στελέχη μας που επαναδραστηριοποιήθηκαν
για να συνδράμουν.
Ύστερα από αρκετές συνεννοήσεις και προσπάθειες αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε
επίσημα την όποια λειτουργία υπήρχε τεσσάρων (4) Τοπικών Τμημάτων στην Κρήτη (Χερσόνησσος, Κριτσά, Κίσσαμος, Αρμένοι) . Παρά
τις φιλότιμες προσπάθειες των εκεί λίγων
Στελεχών μας, αποδείχθηκε ότι δεν έχουν
ωριμάσει ακόμα οι συνθήκες ειδικά στους
Τοπικούς άρχοντες για να υπάρξει και να στηριχθεί καταλλήλως ο Οδηγισμός. Ελπίζουμε
πως σε σύντομο χρονικό διάστημα και όταν
βελτιωθεί η εκεί κατάσταση θα επιχειρήσουμε εκ νέου την επανασύστασή τους.
Στελέχη και παιδιά σε ικανοποιητικό αριθμό
μετείχαν στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις.
Σε συνεργασία με τους Κλάδους και το τμήμα Κατασκηνώσεων στόχος είναι τη φετινή
χρονιά ακόμα περισσότερα παιδιά να πάνε σε
Οδηγική κατασκήνωση στην Ελλάδα και στο
Εξωτερικό.
Μεγάλη προσπάθεια θα καταβληθεί ώστε
κάποιοι από τους Κλάδους να οργανώσουν
κατασκήνωση στην Κρήτη για την διευκόλυνση των εκεί Τοπικών Τμημάτων. Τέλος ιδιαίτερη σημασία δίνεται από την Περιφέρεια
στην εκπαίδευση των ενηλίκων μελών μας.
Το τρίπτυχο Εστία, Κατασκήνωση, Εκπαίδευση
παραμένει πρώτη προτεραιότητα για το Περιφερειακό Τμήμα.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2019

Ετήσιος απολογισμός
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ομάδες 2017

Ομάδες 2018

Ομάδες 2019

Πουλιά
Οδηγοί

164

597

1.078

1.296
141

125

610

1.138

1.358
628

1.135

ΟΜΕΑ Παιδιά

2.012

2.071

Μεγάλοι Οδηγοί
2.070

36

Αστέρια

1.352

2019
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Ενήλικα Μέλη 2017

Ενήλικα Μέλη 2018

Ενήλικα Μέλη 2019

Στελέχη ΟΜΕΑ
Μέλη Ομάδων Συνεργασίας

619

602

821

595

Βοηθοί Τοπ. Εφόρων και
Μέλη Επιτροπών

634

656

Κατασκηνωτές

632

Εκπαιδευτές

847

Μέλη Τοπικών Συμβουλίων

140

131

129

136

113
23

148

145

136

145

312
15

113

165

151

148

121

Μέλη Οικονομικής Αρωγής

202

309

Μέλη Γενικής Συνέλευσης

319

Μέλη Κεντρικής και
Περιφερειακής Διοίκησης

13

37

Στελέχη

806

2019
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ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
• Δήμητρα Χατζηδημητρίου (έως 4/4)
• Πόλυ Λαζαρίδου (από 9/4)
ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ (έως 4/4)
• Ελένη Κοσμίδου
• Ρεβέκα Λάμπρου
• Άννα Σιδηροπούλου
• Ολυμπία Τσαμασφύρα
ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ (έως 4/4)
• Αφροδίτη Ζαχαροπούλου
• Ελίζα Οικονομίδου
• Ελένη Παρθενοπούλου
• Αμαλία Πουλημένου
• Ελένη Χατζηιωάννου
ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ (από 5/5)
• Δήμητρα Γκέσουρα
• Νικολέτα Θάνου
• Ελένη Κέκη
• Έλενα Κούμουλου
• Σόφη Κώττη
• Κατερίνα Πορτελάνου
• Ευγενία Σαμαρά

Η αρχή του 2019 μας βρίσκει σε πλήρη συντονισμό και όραμα να ανταποκρινόμαστε στις
ανάγκες των μελών μας, σχηματίζοντας αναλυτικά Σχέδιο Δράσης της χρονιάς.
Έχουμε ξεκινήσει διαδικασία συντονισμού
των Βασικών Εκπαιδεύσεων με ορισμό Συντονιστή-μέλος του Τμήματος Εκπαιδεύσεων, έχει γίνει η πρώτη Εκπαίδευση των νέων
Αρχηγών Βασικής για να υπάρχει συμπόρευση
και χαρά στους ανθρώπους που το αναλαμβάνουν και έχουν συσταθεί τα Αρχηγεία για όλες
τις Περιφέρειες. Ταυτόχρονα η πλατφόρμα
Office365 αποτελεί αρωγό και συνεργάτη,
ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και ταυτόχρονα να αξιοποιούνται αποτελεσματικά και άμεσα τα δεδομένα (αλλαγές
στην αξιολόγηση της Βασικής, καταγραφή
σταδίων των Εκπαιδευομένων, κοινά αρχεία,
στατιστικά αποτελέσματα).
Μετά από ενδελεχή μελέτη ολοκληρώνεται
η αναθεώρηση των εγχειριδίων (Εκπαιδευομένων | Mελών Τοπικού | Εκπαιδευτή) και η
σύνταξη των νέων εγχειριδίων (Εισαγωγικό
| Ηγεσία | Ορίζοντες), καθώς και η παράδοση
και κοινοποίησή τους στα ενδιαφερόμενα κοινά, προκειμένου να αποτελούν επίκαιρο και
λειτουργικό εκπαιδευτικό εργαλείο.

Παράλληλα κατόπιν ανάγκης των Κλάδων
Πουλιών και Οδηγών ξεκινά ο σχεδιασμός
εκπαίδευσης ad hoc με θέμα την οργάνωση,
σχεδιασμό και υλοποίηση Εκπαίδευσης Πρώτων/Δεύτερων και Ενωμοταρχών/Υπενωμοταρχών με χρόνο υλοποίησης τον Σεπτέμβρη
του ίδιου έτους.
Τα μέλη του Τμήματος εργάζονται με συστηματικότητα για εύρεση και συντονισμό
Εκπαιδευτικών Συνεργατών, καθώς και για
προώθηση Εκπαιδευομένων, Εκπαιδευτών
και Υποψήφιων Εκπαιδευτών σε εκπαιδεύσεις προκειμένου να προχωρούν στην πρόοδό
τους. Ταυτόχρονα προσαρμόζεται ο Κανονισμός του Τμήματος βάσει των προτάσεων του
Συνεδρίου κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ. Επιπλέον διακρίνοντας την ανάγκη για πιο στενή επαφή με τους εκπαιδευτές σχεδιάζεται
newsletter του Τμήματος προς Εκπαιδευτές.
Τα μέσα του Μάρτη μας βρίσκουν να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων για την
υποτροφία Έφης Πιπινοπούλου, καθώς και
να έχει συσταθεί το Αρχηγείο της Τεχνικής
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και να ξεκινά την
προετοιμασία.

Με πολύ ενθουσιασμό συνεχίζουμε την πορεία του Τμήματος με σκοπό την εκπαίδευση
όλων των ενηλίκων μελών του ΣΕΟ, με στόχο
να ενισχυθούν με όλα τα απαραίτητα για το
ρόλο τους εφόδια, έτσι ώστε να μπορούν να
συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού του
Οδηγισμού.

2019

Οι τρεις ενότητες της Γενικής Εκπαίδευσης
προχώρησαν ως ακολούθως:

Συντονιστές της Βασικής Εκπαίδευσης από
τον Ιούνιο του 2019 ανέλαβαν οι κάτωθι:
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Από τον Σεπτέμβριο του 2019 ξεκίνησε η Εκπαιδευτική διαδικασία για την Εκπαίδευση περίπου 100 εκπαιδευομένων. Επίσης, με βάση
τον Κανονισμό, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα
της Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας αντιπαραβάλλοντας το 12μηνο με ένα 3ήμερο δια
ζώσης και 4 μήνες μετά παρακολούθηση από
τους εκπαιδευτές της δια ζώσης και 1 κατασκήνωση ώστε να ολοκληρωθεί το εγχειρίδιο
της Βασικής Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό
δόθηκε στους Εκπαιδευόμενους δυνατότητα
επιλογής της Εκπαιδευτικής διαδικασίας που
τούς διευκόλυνε καλύτερα για τον ίδιο σκοπό.
Η 1η Βασική Εκπαίδευση Ε.Δ. πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 στη Βίλα Ζωγράφου όπου εκπαιδεύτηκαν 17 Στελέχη και
Μέλη Τοπικών Συμβουλίων.
Μέχρι τον Δεκέμβριο στάλθηκαν σε 85 εκπαιδευόμενους βεβαιώσεις ολοκλήρωσης
Βασικής εκπαίδευσης και από προηγούμενες
χρονιές.

ΛΙΤΣΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ. (Ε15-7),
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ (Ε15-1),
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ (Ε15-8),
ΜΑΙΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ (Ε15-6),
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ (Ε15-2),
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΕΣΟΥΡΑ (Ε15-4),
ΛΙΤΣΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ (Ε15-5),
ΒΑΝΑ ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗ (Ε15-3).

Εκπαίδευση Ηγεσία:

Από τον Νοέμβριο του 2019 ξεκίνησαν:
• Ηγεσία-Φύση με Αρχηγό την Μαίρη Ελευθεριώτου και
• Ηγεσία Κοινωνία με Αρχηγό τον Γιάννη
Τσιμπούκη.

Υποτροφία Έφη Πιπινοπούλου

Τον Νοέμβριο του 2019 ολοκληρώθηκαν και
τα 2 σεμινάρια που παρακολούθησαν οι Εκπαιδευόμενες Ελίζα Οικονομίδου και Ιωάννα Τσαμπηρά με την δέσμευση να αξιοποιήσουν την
Εκπαιδευτική εμπειρία τους σε προγράμματα
του Τμήματος.

Συναντήσεις

Τον Οκτώβριο του 2019, σε μία προσπάθεια
ενεργοποίησης και εμπλοκής όλου του Εκπαιδευτικού δυναμικού του Τμήματος, οργανώθηκε Συνάντηση Εκπαιδευτών με στόχο την
αλληλεπίδραση, την ενημέρωση και την στοχοθέτηση της κοινής μας πορείας.
Το σύνολο των Εκπαιδευτών ενημερώθηκε με
το υλικό της συνάντησης ηλεκτρονικά.

Άλλες δραστηριότητες

Οργανώθηκε και εμπλουτίστηκε η σελίδα του
Τμήματος στο site του ΣΕΟ.
Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του Κανονισμού του Τμήματος ενσωματώνοντας τις αποφάσεις των 2 τελευταίων Συνεδρίων 2015 και
2018.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
2019
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ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
• Γκάρυ Δέδε
ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
• Γιώργος Αρβάλης
• Μαρία Γκελερή
• Ελένη Ευθυμίου
• Ειρήνη Κάππου (έως 04/19))
• Έλενα Καλογεροπούλου
• Αλεξάνδρα Λιόγκα
• Κατερίνα Παπαναστασίου
• Αντωνία (Τόνια) Πάτα
'• Αντζυ Τερζάκη
• Κωνσταντίνος Τσιάμης (έως 05/19)
• Δέσποινα Ψαρράκη (έως 05/19)
ΜΕΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ WAGGGS
• Kατερίνα Αγορογιάννη, Εκλεγμένο Μέλος
του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Wagggs
ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, WAGGS EUROPE REGION
• Τόνια Πάτα, Μέλος της Ομάδας Νεαρών
Γυναικών Παρουσίασης της Παγκόσμιας
Οργάνωσης.
• Ειρήνη Κάππου, Μέλος της Επιτροπής
Gender and Diversity, Wagggs Europe Region

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΓΕΣΙΑΣ WLDP (WLDP facilitators)
• Kατερίνα Αγορογιάννη
• Νεφέλη Θεμελή
• Σόφη Κώττη
• Έρη Παπαδοπούλου
ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΤΟ OLAVE BADEN POWEL
SOCIETY (OBPS)
• Αιμιλία Γερουλάνου
• Αλεξάνδρα Καλογερά
• Λένα Λεβίδη
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ WAGGGS
• Δώρα Γεωργιοπούλου
• Αλεξάνδρα Καλογερά
• Μαρία Κωνσταντινίδη
• Σόφη Κώττη
• Λένα Λεβίδη
• Κατερίνα Μπάσμπα
• Μανίνα Χατζηκωνσταντίνου

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ.

Το ξεκίνημα του χρόνου μας βρήκε να διοργανώνουμε την Τεχνική Εκπαίδευση Διεθνές
Διαβατήριο η οποία γίνεται κάθε δύο χρόνια.
Συμμετείχαν 22 άτομα και είχαμε την χαρά να
έρθουν να μας μιλήσουν η Έφορος Διεθνών
Σχέσεων της Μαλαισίας Thammy Chong η
οποία βρισκόταν για ολιγοήμερες διακοπές
στην χώρα μας καθώς και η Κατερίνα Αγορογιάννη μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της
Wagggs.
Ευχαριστούμε θερμά την Άντζυ Τερζάκη, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων που ανέλαβε την Αρχηγία της Εκπαίδευσης καθώς και
όλο το υπόλοιπο Αρχηγείο. (Ιανουάριος 2019)

Μεταφράσαμε και επικοινωνήσαμε στις Ομάδες μας το Πακέτο της Παγκόσμιας Ημέρας
Σκέψης 2019 με κεντρικό άξονα "ΗΓΕΣΙΑ 110
ΧΡΟΝΙΑ" (Leadership) όπου 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, Δέσποινα
Ψαρράκη, Ειρήνη Κάππου, και την Αντωνία
Πάτα, καθώς και την Άντζυ Τερζάκη για την
προσαρμογή των γραφικών στην μετάφραση.
(Φεβρουάριος 2019)

2019
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
686 MΙΛΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

Έτσι ονομάστηκε η κατασκήνωση που διοργανώθηκε στην Κύπρο με 45 άτομα ως συμμετέχοντες από τα Τοπικά Τμήματα Ραφήνας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κομοτηνής, Ξάνθης και Κύπρου.
Ευχαριστούμε την Πόλυ Λαζαρίδου, Αρχηγό
της Αποστολής, για την άψογη προετοιμασία
και την συνεργασία που υπήρξε με το Τμήμα.
Το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό και ενθουσιάστηκαν όλοι όσοι συμμετείχαν. Μα το κυριότερο ήταν η συνεργασία με τις Κύπριες Οδηγούς οι οποίες έκαναν το παν για να πάει πολύ
καλά η κατασκήνωση με το καταπληκτικό της
Πρόγραμμα. (Ιούλιος 2019)

EΥΡΩΠΑΙΚ0 ΣΥΝΕΔΡΙΟ WAGGGS

Φέτος διοργανώθηκε στην όμορφη Κροατία
το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Περιοχής της
Wagggs .To ΣΕΟ εκπροσώπησαν η Γενική Έφορος Μαρίνα Αλεξοπούλου και το μέλος του
ΔΣ Έρη Παπαδοπούλου η οποία υπήρξε και μέλος του European Committee μέχρι το 2016. Η
συμμετοχή του ενός ατόμου καλύφθηκε από
την Wagggs ως Grant. Κατά την διάρκεια του
συνεδρίου συζητήθηκαν πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Περιοχή.
(Αύγουστος 2019)

ΑCADEMY 2019

Κάθε χρόνο και αλλού. Φέτος διοργανώθηκε
στην Σλοβενία και το ΣΕΟ εκπροσώπησαν η
Κατερίνα Παπαναστασίου, Στέλεχος του Κλάδου Οδηγών της Νέας Σμύρνης και μέλος
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, μαζί με τον
Παναγιώτη Παναγόπουλο, Βοηθό Εφόρου Κλάδου Πουλιών και Εκπαιδευτή. Η συμμετοχή
τους καλύφθηκε σε μεγάλο ποσοστό από την
Wagggs ως Grant. Κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να λάβουν μέρος σε πολύ ενδιαφέροντα
εργαστήρια και Fora. (Νοέμβριος 2019)

Juliette Low Seminar 2019

Κάθε δύο χρόνια διοργανώνεται αυτό το
τόσο σημαντικό σεμινάριο και φέτος έτρεξε
σε πολλά μέρη της γης (hubs) μα η δικιά μας
παρουσία ήταν στην Πολωνία. Το ΣΕΟ εκπροσώπησε η Ελένη Χατζηιωάννου, Εκπαιδεύτρια
και Πρόεδρος του Τ.Τ Ηρακλείου Κρήτης.
Η συμμετοχή καλύφθηκε μερικώς από την
Wagggs ως Grant. Εκεί μπήκαν για άλλη μια
φορά οι βάσεις για ένα project που πρέπει να
υλοποιηθεί στην Οργάνωσή μας από την συμμετέχουσα το οποίο και προχωρά.
(Νοέμβριος 2019)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΕΛΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
2019
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ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ

• Θεοδώρα Λουρίδα-Τ.Τ. Ηλιούπολης
• Λώρα Μπιτσάκη-Τ.Τ. Πειραιά
• Άνση Προγιοπούλου-Τ.Τ. Θεσσαλονίκης

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ

•
•
•
•

Μάγδα Ζαγουράκη-Τ.Τ. Κηφισιάς
Θεοδώρα Λουρίδα-Τ.Τ. Ηλιούπολης
Ελεάννα Μανδαλά-Τ.Τ. Καβάλας
Άνση Προγιοπούλου-Τ.Τ. Θεσσαλονίκης

ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝ

• Δανάη Μπίσυλλα-Τ.Τ. Παπάγου
• Σοφία Περάκη-Τ.Τ. Κηφισιάς
• Χρύσα Πωλαναγνωστάκη-Τ.Τ. Ηρακλείου

ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ
•
•
•
•

Κωνσταντίνος Καστόρας-Τ.Τ. Αγίας Παρασκευής
Δήμητρα Κατσούλη-Τ.Τ. Σπάτων
Χαρά Κυριλή-Τ.Τ. Αθήνας
Αναστάζια Τριγλιανού-Τ.Τ. Παπάγου

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

• Θεώνη Μανωλάκου-Τ.Τ. Κηφισιάς
• Ηλίας Πριόβολος-Τ.Τ. Τρίπολης
• Κωνσταντίνος Τσιάμης-Τ.Τ. Κηφισιάς

ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
• Νατάσα Λιόντου-Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 2019
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ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Ελένη Γεωργοπούλου (έως 30/3)
• Μαρία Αλεξοπούλου (από 1/4)
ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
• Νανώ Παπαϊωάννου: υπεύθυνη παρακολούθησης
Μητρώου και Διαχειρίστρια Έργου του νέου
Μητρώου
• Σοφία Θειάδου: υπεύθυνη παρακολούθησης
εκκρεμοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου
και αλληλογραφίας Πρωτοκόλλου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
• Δήμητρα Τσεσμελή

Στην διάρκεια του 2019, ολοκληρώθηκαν και
εγκρίθηκαν οι Κανονισμοί:
• Γενικής Γραμματείας
• Τμ. Ακίνητης Περιουσίας,
• Επιτροπής Φίλων του Οδηγισμού
• Προγράμματος Φίλων του Οδηγισμού και η
τροποποίηση του κανονισμού του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός των άλλων και για
θέματα ψηφοφοριών.
Κατατέθηκαν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών οι
τροποποιήσεις του Καταστατικού που υπερψηφίστηκαν στην Καταστατική Συνέλευση
της 31ης Μαρτίου, εγκρίθηκαν και ολοκληρώθηκε το καινούργιο Καταστατικό.
Επικαιροποιήθηκε το Ημερολόγιο Μηνιαίων
Εργασιών της Γενικής Γραμματείας.
Προχωρεί η μελέτη αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας των Κεντρικών Γραφείων.
Σε συνεργασία με την Γραμματέα της Ανάπτυξης Βάλια Μποβιάτση ξεκίνησε η κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων για τα
Προγράμματα της Ανάπτυξης, "Μια βαλίτσα
Κόσμος" και του "Πτυχίου Πολιτικής Προστασίας".
Με την υπεύθυνη της επιτροπής του Οδηγικού Πρατηρίου Κατερίνα Πορτελάνου και στο
πλαίσιο του φετινού Προγράμματος με θέμα
την Φύση, έγινε καταγραφή των παλαιότερων
οδηγικών ταυτοτήτων, οι οποίες και χρησιμοποιήθηκαν για την Οδηγική χρονιά 2019-2020
με στόχο τη μείωση πλαστικού και κόστους.

Σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο το 2019
πραγματοποιήθηκαν 26 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε ορισμένες από τις
οποίες παραβρέθηκαν και Έφοροι των Κλάδων και 4 συνεδριάσεις της Εκτελεστικής
Επιτροπής.
Οι άνθρωποι μας που εργάστηκαν το 2019 στο
ΣΕΟ:
• Η Δήμητρα Τσεσμελή στον Τομέα Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης.
• Η Βάλια Μποβιάτση στον Τομέα της Ανάπτυξης.
• Η Κατερίνα Πορτελάνου και η Χριστίνα Βασιλοπούλου στον τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης.
• Η Κατερίνα Πορτελάνου ως υπεύθυνη για το
Οδηγικό πρατήριο και τη λειτουργία του.
• Η Χριστίνα Βασιλοπούλου έως 19/11/2019
ως υπεύθυνη στο λογιστήριο.

Εξωτερικοί Συνεργάτες του ΣΕΟ
• Για θέματα Τεχνικής υποστήριξης μηχανοργάνωσης, ο κ. Νίκος Αθανασόπουλος η συνεργασία του οποίου έληξε τον Δεκέμβριου
του 2019 και ανέλαβε η εταιρεία WIZZ IT,
• Για την υποστήριξη του Λογιστηρίου, η εταιρεία ΜΗΦΟ,
• Για την υποστήριξη του ιστοτόπου του ΣΕΟ,
η εταιρεία Lighthouse,
• Για την υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου, η εταιρεία Digital Voice,
• Για Νομική Υποστήριξη, το δικηγορικό γραφείο ΖΚΚ και Συνεργάτες,
• Για Νομική Υποστήριξη σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η κα Μαρία
Ασημακοπούλου,
• Για θέματα Μάρκετινγκ και προβολής, η
εταιρεία Citrine,
• Για τη διενέργεια έρευνας σε εσωτερικό και
εξωτερικό κοινό, η εταιρία ΠΑΛΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΙΣ.
• Τέλος, η "φιλοξενία" των εφαρμογών του
ΣΕΟ (Μητρώο, Πρωτόκολλο κλπ.) μεταφέρθηκε στο papaki.gr με τη βοήθεια του κ. Νίκου Αθανασόπουλου.
Ευχαριστούμε πολύ τις Πόπη Ζέρβα, Ελένη
Κρίππα και Μαρία Λάμπρου για την εθελοντική τους προσφορά στα γραφεία του ΣΕΟ καθώς και την Μαρία Ζαχαριάδου για τον σχεδιασμό του σήματος των Φίλων του Οδηγισμού.
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ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΣ
• Ινώ Ζυγούρη
• Νικολέτα Θάνου
• Πηνελόπη Κατσάτου
• Αγγελική Κόκκαλη
• Ελένη Κρίππα
• Στάθης Ντιούδης
• Παναγιώτης Παναγόπουλος
• Κέλυ Πετρατζά
• Νίκη Τηλιακού
• Θεοδώρα Τσίπρα

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 2020-21
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
• Άνθη Ασημένια, Αθήνα, Αρχηγός
με Δίπλωμα & Εντολή
• Λουρίδα Θεοδώρα, Ηλιούπολη,
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
• Παπαγεωργίου Μέλπω, Αθήνα,
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ.
& Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
• Μπεβεράτου Ελένη, Κηφισιά,
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ.
& Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
• Γεωργοπούλου Δανάη, Ν. Σμύρνη,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Μπιτσάκη Φλώρα Αναστασία,
Ν. Σμύρνη, Αρχηγός με Δίπλωμα
& Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
• Αντωνοπούλου Σωσώ, Ανάκασα,
Εκπαιδεύτρια με Δίπλωμα
& Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
• Κέκη Ελένη, Παιανία, Αρχηγός
με Δίπλωμα & Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Στυλιανέση Κωνσταντίνα, Ελευσίνα, Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ.
& Εντολή
• Τσολιάκου Εύη, Μέγαρα, Αρχηγός
με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Παπανικολάου Λίτσα, Σαλαμίνα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• Μαργαρίτη Ματούλα, Νάξος,
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
• Σιμάτη Αντωνία, Κέρκυρα, Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ. & Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
• Λιόντου Αναστασία, Ιωάννινα,
Τοπική Έφορος με Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• Κοντολάτη Πένυ, Τρίκαλα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Ντέλλα Στέλλα, Λάρισα, Αρχηγός
με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Παπαδοπούλου Όλγα, Βόλος,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Χαραλάμπη Ηλιάνα, Πάτρα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
• Αντωνίου Παναγιώτα, Λουτράκι,
Τοπική Έφορος με Εντολή
• Καραβά Μιμίκα, Κόρινθος, Αρχηγός με Δίπλωμα Κατασκ. & Εντολή
• Μερεντίτη Χρυσούλα, Ξυλόκαστρο, Αρχηγός με Εντολή & Γεν.
Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Αφεντουλίδου Μαρία, Κιλκίς,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Μπολλέ Κλεμεντίνα, Θεσσαλονίκη, Αρχηγός με Εντολή
& Γεν. Εκπ/ση
• Προγιοπούλου Άνση, Θεσσαλονίκη, Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
• Μαχαιρίδου Ζαφειρούλα, Ξάνθη,
Αρχηγός με Δίπλωμα
Κατασκ. & Εντολή
ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ
1.1.2020- 31.12.2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Αγγελική Κόκκαλη (από 17/11)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
• Εταιρεία Citrine Marketing Communication

Η παρουσία μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ήταν και φέτος ενεργή με πολύ
καλά αποτελέσματα. Η ανταπόκριση του κοινού στις αναρτήσεις στο Facebook και στο
Instagram αυξάνεται συνεχώς.
Νέα υπεύθυνη για τα Social Media του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού είναι το μέλος μας,
Κωνσταντίνα Γκότση.
Κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς, στείλαμε
Δελτία Τύπου ενισχύοντας την παρουσία μας
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, οι τηλεοπτικοί
σταθμοί ΣΚΑΙ και ΕΤ1 υποστήριξαν την ετήσια
Εορταγορά μας και πολλά από τα προγράμματα του Σώματος.
Οργανώσαμε Συνέντευξη Τύπου, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, με θέμα το
"Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, Έσο έτοιμος για Σένα και τους Γύρω σου". Μας τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Γ.
Γ. Πολιτικής Προστασίας, της Περιφερειακής
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας καθώς και δημοσιογράφοι
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
Για το πρόγραμμα μίλησε ο Καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ).
Παράλληλα, φιλοξενηθήκαμε στην εκπομπή
Διαβουλεύσεις, στο Κανάλι της Βουλής, με συντονίστρια την δημοσιογράφο κυρία Ματρώνη Δικαιάκου. Μέσα από μια εκπομπή-αφιέρωμα, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την
ιστορία του Οδηγισμού, τις δράσεις και την
παρουσία μας στην κοινωνία του σήμερα ως

πρωτοπόρα και σύγχρονη οργάνωση καθώς
και το "Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας,
Έσο έτοιμος για Σένα και τους Γύρω σου".
Συμμετείχαμε στο Πρόγραμμα "ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ".
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν το
Σ.Ε.Ο. στην 2η θέση ανάμεσα στους φορείς με
τους περισσότερους τακτικούς εθελοντές.
Ακόμα, στο πεδίο δραστηριοποίησης "Εκπαίδευση", το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού κατάφερε να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία (4 αστέρια).
Μια ακόμα μεγάλη διάκριση ήρθε για το Σώμα
Ελληνικού Οδηγισμού Ο Οδηγισμός απέσπασε από τον θεσμό BRAVO Sustainability
Awards 2019 το Βραβείο στον Πυλώνα Bravo
Environment για το καινοτόμο πρόγραμμα που
σχεδίασε και υλοποιεί ένα χρόνο τώρα, με τίτλο "Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, Έσο
Έτοιμος για Σένα και τους Γύρω σου", σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών.
Το νέο Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων συστάθηκε, με Πρόεδρο το μέλος
μας Αγγελική Κόκκαλη και βασικό συνεργάτη
την εταιρεία Citrine Marketing Communication
με την οποία το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
ξεκίνησε συνεργασία σε μηνιαία βάση.

Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυρία
Νίκη Κεραμέως καθώς και στον Περιφερειάρχη Αττικής κύριο Γιώργο Πατούλη τραγούδησαν Αστέρια, Πουλιά, Οδηγοί και Μεγάλοι
Οδηγοί, συνοδευόμενοι από Στελέχη και Μέλη
του Δ.Σ. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με την Υπουργό και τον Περιφερειάρχη και να τους προσφέρουν δώρα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους δημοσιογράφους όλων των μέσων και ιδιαίτερα
τις κ.κ. Κατερίνα Δασκαλάκη και Πηνελόπη
Κατσάτου που στάθηκαν αρωγοί στο έργο μας.

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Λίλυ Μαντωνάκη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Κούλα Μπαζάκη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Ιφιγένεια Παπανδρέου
ΤΑΜΙΑΣ
• Κλαίρη Αγγελετοπούλου
ΜΕΛΗ
• Αντουανέτα Ηλιοπούλου
• Όλγα Σαββίδου
• Ριρή Σαραλιώτη
• Πόπη Φικιώρη

Στις 16 και 17 Φεβρουαρίου το Τμήμα Συνεργασίας με εκπροσώπους τις κυρίες Λίλυ Μαντωνάκη, Κλαίρη Αγγελετοπούλου, Αντουανέτα Ηλιοπούλου, Βικτωρία Βογιατζόγλου και
Ριρή Σαραλιώτη επισκέφτηκαν τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλια
του Μουσείου. Παράλληλα παρευρέθηκαν στο
μνημόσυνο της αγαπημένης Βιολέτας Παπαθανασίου που τόσα προσέφερε στον Οδηγισμό.
Στις 17 Μαρτίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας και
Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε μία συνάντηση όλων των Ομάδων με σύνθημα "ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ". To Τμήμα Συνεργασίας εκπροσωπήθηκε από τις κυρίες
Λίλυ Μαντωνάκη, Κλαίρη Αγγελετοπούλου
και Ριρή Σαραλιώτη. Οι Ομάδες ανανέωσαν
την Υπόσχεσή τους στο Αρχαίο Θέατρο της
Λάρισας.
Στις 6 και 7 Απριλίου διοργανώθηκε Συνάντηση Ομάδων Συνεργασίας του Περιφερειακού
Τμήματος Κρήτης και Ανατολικής Αττικής
από τον Έφορο Περιφέρειας κο Γιώργο Ζωχιό στην Ιεράπετρα, λόγω του ότι επρόκειτο
να λειτουργήσει μία νέα Ομάδα Συνεργασίας
στην Ιεράπετρα. Το Τμήμα Συνεργασίας εκπροσωπήθηκε από τις κυρίες Λίλυ Μαντωνάκη, Κλαίρη Αγγελετοπούλου, Ριρή Σαραλιώτη
και Πόπη Φικιώρη. Η Πρόεδρος κα Λίλυ Μαντωνάκη ενημέρωσε τις Ομάδες για την λειτουργία και τις υποχρεώσεις που έχουν στο
ΣΕΟ. Η Κρητική φιλοξενία ήταν εξαιρετική
καθ’όλη τη διάρκεια της Συνάντησης.
Στις 14 Απριλίου έγινε επίσκεψη στη Κέρκυρα, από τις κυρίες Λίλυ Μαντωνάκη και Κούλα
Μπαζάκη για την προετοιμασία της 36ης Πανελλήνιας Συνάντησης.

Στις 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία, η 9η Παναττική Συνάντηση Ομάδων
Συνεργασίας του λεκανοπεδίου Αττικής, στην
Παιανία. Το πρόγραμμα περιελάμβανε: Ξενάγηση στο λαογραφικό τμήμα του Μουσείου
Βορρέ, επίσκεψη στον ιερό ναό της Ζωοδόχου
Πηγής, γεύμα και κλείσιμο της Συνάντησης
στην οποία συμμετείχαν 14 Ομάδες Συνεργασίας με 142 μέλη.
Στις 19 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη Βορειοελλαδική Συνάντηση. Η Ομάδα
Συνεργασίας Κοζάνης και η υπεύθυνη Καίτη
Δεμιροπούλου ετοίμασαν μία εξαιρετική συνάντηση. Το πρόγραμμά τους περιελάμβανε
παρουσίαση της πόλης και της Ιστορίας της
Κοζάνης, μία εξαιρετική βόλτα στα αξιοθέατα
της Πόλης, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου και το υπέροχο λαογραφικό Μουσείο.
Το Τμήμα Συνεργασίας εκπροσωπήθηκε από
την κα Βικτωρία Βογιατζόγλου η οποία είχε
την ευκαιρία να παρουσιάσει τις τελευταίες
εξελίξεις στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και
να συζητήσει με τους συμμετέχοντες θέματα
ενδιαφέροντος των Ομάδων Συνεργασίας.
Στην συνάντηση συμμετείχαν οι Ομάδες Συνεργασίας Ιωαννίνων, Δράμας, Καβάλας, Φλώρινας, Θεσσαλονίκης και Κοζάνης με περίπου
80 μέλη. Η Συνάντηση ολοκληρώθηκε αργά το
απόγευμα με γεύμα και γλέντι σε παραδοσιακή ταβέρνα της Κοζάνης.
Από τις 18 έως 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 36η Πανελλήνια
Συνάντηση των Ομάδων Συνεργασίας στο
όμορφο νησί της Κέρκυρας με θέμα "Τα Φρούρια, Ενότητα, Δύναμη, Πολιτισμός". Η Συνάντηση έγινε στο Ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace
όπου η φιλοξενία και η τοποθεσία ήταν μαγευ-

τικές. Η διοργάνωση από την Ομάδα Συνεργασίας της Κέρκυρας ήταν άψογη από όλες τις
απόψεις. Συμμετείχαν 25 Ομάδες οι οποίες
έφυγαν ενθουσιασμένες από την φιλοξενία
της Ομάδας Συνεργασίας της Κέρκυρας. Την
Πανελλήνια Συνάντηση τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος του ΔΣ του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού κα Ελένη Γεωργοπούλου.
Έγιναν επισκέψεις και ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κέρκυρας, στην Παλιά
Πόλη, στο Αχίλλειο και προσκύνημα στον Πολιούχο του νησιού Άγιο Σπυρίδωνα.
Το πρόγραμμα πλαισίωσε η Μπαντίνα και το
Λύκειο Ελληνίδων.
Στις 4 Νοεμβρίου έγινε συνάντηση του Τμήματος Συνεργασίας με εκπροσώπους τις κυρίες Λίλυ Μαντωνάκη, Κούλα Μπαζάκη, Πόπη
Φικιώρη και Ιφιγένεια Παπανδρέου, με την
Ομάδα Συνεργασίας της Πάτρας προκειμένου
να συζητηθούν τα θέματα που αφορούν την
διοργάνωση της 37ης Πανελλήνιας Συνάντησης των Ομάδων Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 18 Μάϊου 2020 στην
Πάτρα.
Στις 10 Δεκεμβρίου το Τμήμα Συνεργασίας διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικο γεύμα στο Ξενοδοχείο St George Lycabettus με τη συμμετοχή
των Ομάδων Α’ Αθηνών, Κηφισιάς, Παιανίας,
Κορωπίου, Ελευσίνας, Γλυφάδας και μελών
της Οικονομικής Αρωγής.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
"ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ"
2019
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Επιτροπή Μουσείου Ελληνικού
Οδηγισμού "Ειρήνη Καλλιγά"
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Νανά Γεντίμη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Κατερίνα Βαρβιτσιώτη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ–ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
• Σόφη Λεβεντάκη
ΤΑΜΙΑΣ
• Κούλα Μπαζάκη
ΜΕΛΟΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Λένα Καραθανάση
ΜΕΛΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• Κατερίνα Οικονόμου
ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τμ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Λίλυ Μαντωνάκη
ΜΕΛΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
• Νίτσα Βαλταδώρου

Το Φεβρουάριο του 2019 το Μουσείο συμπλήρωσε το 14ο έτος λειτουργίας του. Mέλημα
της Επιτροπής με την συμπαράσταση της
Ομάδας Συνεργασίας Θεσσαλονίκης, είναι ο
εμπλουτισμός και η καλή λειτουργία του.
• Η Επιτροπή του Μουσείου και το Τμήμα Συνεργασίας, όπως κάθε χρόνο για να τιμήσουν
την επέτειο της ίδρυσής του, επισκέφθηκαν
το Μουσείο μαζί με φίλες, Οδηγούς και μη.
Η συνάντηση του 2019 ήταν αφιερωμένη στη
μνήμη της Βιολέτας Παπαθανασίου, η οποία
έφυγε ξαφνικά από κοντά μας και η οποία
ως οικοδέσποινα διοργάνωνε από το 2005
αυτές τις συναντήσεις και εκδηλώσεις ως
Υπεύθυνη της Ο.Σ. Θεσσαλονίκης.
• Στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Μουσείων (18-5-2019), η Ομάδα Συνεργασίας
Θεσσαλονίκης οργάνωσε εκδήλωση για να
τιμήσουν τις φίλες Oδηγούς που "έφυγαν"
μέσα στη χρονιά.
• Το Μουσείο εμπλουτίστηκε με υλικό προερχόμενο από μέλη του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού, σχετικό με τη συμμετοχή και
δράσεις τους στην Παγκόσμια Οργάνωση ή
στην Ευρωπαϊκή Περιοχή της WAGGGS και
από υλικό προερχόμενο από τον Οδηγισμό
που λειτούργησε στο παρελθόν στη Λυών
της Γαλλίας.
• Tο Μουσείο διαθέτει τη δική του σελίδα στο
facebook με μεγάλη επισκεψιμότητα. Τον
Οκτώβριο η σελίδα πλημμύρισε από φωτογραφίες με Οδηγικές παρελάσεις παλαιών
ετών.
• Το Μουσείο που λειτουργεί κάθε Σάββατο
10πμ-2μμ, δέχεται επισκέψεις όχι μόνο από
Οδηγούς από πολλά μέρη της Ελλάδος αλλά
και το εξωτερικό (Αγγλία- Γαλλία).

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 2019
2019
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Και φέτος έγινε σημαντική προσπάθεια για την ουσιαστική εκπροσώπηση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στις σημαντικότερες εκδηλώσεις, συναντήσεις και προσκλήσεις που λάβαμε από την πολιτεία και άλλους φορείς.
Κύριος στόχος μας ήταν η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων Μελών μας με σκοπό να δοθούν ευκαιρίες συμμετοχής,
μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας.

Συγκεκριμένα:
• Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
Φύλων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
• Αγώνας δρόμου "Race for the Cure", Πανελλήνιος Σύλλογος
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ"
• Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών, Παρουσίαση Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού " Έσο Έτοιμος για Σένα και τους Γύρω Σου"
• Δράση Let’s do it Greece
• Πολύγνωμη Βιβλιοθήκη Αθηνών, "We need Books"
• Κατάθεση στεφάνου και Παρέλαση 24ης Μαρτίου και 28ης
Οκτωβρίου 2019, Περιφέρεια Αττικής
• Επέτειος 12ης Οκτωβρίου 1944-Η Αθήνα Ελεύθερη, Περιφέρεια Αττικής
• Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, ΑΚΤΙΟΣ
• Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών
• Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Αττικής
• Be a fun, Special Olympics ΕΛΛΑΣ
• Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη
• Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, Βουλή των Ελλήνων
• HIGGS ACCELERATOR
• ΜΚΟ και 17 στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, HIGGS
• 16η Ημερίδα Εθελοντισμού, Πλατεία Συντάγματος
• Ορκωμοσία νέου Δημάρχου Αθηναίων, Δήμος Αθηναίων
• Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της
Δημοκρατίας
• Συνέδριο και Άσκηση ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2019, Πολιτική Προστασία
Περιφέρειας Αττικής
• Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
• Αθλητικός Όμιλος Ξιφασκίας Περσέας Αθηνών, 1ο Κύπελλο
Ελλάδος

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2019
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Πρόεδρος
Τζοβάνα Λαρίσση
Λογιστική-φοροτεχνική υποστήριξη
ΜΗΦΟ Α.Ε.
Βοηθός Λογιστή
Χριστίνα Βασιλοπούλου (έως 19/11)
Ο Τομέας Οικονομικών και Διαχείρισης του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού αποτελείται από:
•
•
•
•
•

το Τμήμα Οικονομικών
την Επιτροπή Οδηγικού Πρατηρίου
το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας
την Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής
την Επιτροπή Εξεύρεσης Πόρων

Τα μέλη του Τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης ανέλαβαν και
υλοποίησαν δράσεις με σκοπό να επιτυγχάνεται ο βασικός στόχος, που είναι η οικονομική αυτοχρηματοδότηση και οικονομική ανεξαρτησία της οργάνωσης.
Η παρακολούθηση των χρηματορροών ώστε οι ετήσιες δαπάνες να μην ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα, η καθιέρωση και διατήρηση αποθεματικού για κάλυψη προβλεπομένων και εκτάκτων
δαπανών, η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Οργάνωσης, η εξόφληση των υποχρεώσεων προς τρίτους εντός
του οικονομικού έτους, η αύξηση των εσόδων από τις κύριες πηγές εσόδων της Οργάνωσης, η εξεύρεση εναλλακτικών
μεθόδων χρηματοδότησης της Οργάνωσης από προγράμματα
και επιδοτήσεις, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας βάσει
καταρτισμένου πλάνου αξιοποίησης, καθώς και ο εξορθολογισμός της κατανομής των δαπανών με μειώσεις σε λειτουργικές δαπάνες, αποτέλεσαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την
πορεία του Τομέα μέσα στο 2019.

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΑΜΙΑ
2019
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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 λογιστηρίου, των
θεμάτων της Ακίνητης Περιουσίας, της Επιτροπής Οδηγικού
Πρατηρίου, των κινήσεων της Επιτροπής Εξεύρεσης πόρων
και των δραστηριοτήτων της Οικονομικής Αρωγής.
Γενικότερα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ανεξάρτητα από
το αν έχουν ή όχι εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της
οικονομικής διαχείρισης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού,
προκειμένου να γνωρίζουν την οικονομική του θέση.

Με σταθερό βηματισμό ο Τομέας για μία ακόμα χρονιά, λειτούργησε με συγκεκριμένο σχέδιο και αλληλουχία δράσεων
ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η οικονομική ανεξαρτησία και η οικονομική βιωσιμότητα του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού, σε ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη σημασία στα
οικονομικά δεδομένα της Οργάνωσης όπως αποτυπώνονται τα
τελευταία χρόνια με αρνητικά ή θετικά αποτελέσματα χρήσεως.

Ετήσιος απολογισμός

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 οικονομικών, κοινωνικών και νομοθετικών
αλλαγών η οικονομική ανεξαρτησία του ΣΕΟ είναι παράγοντας
κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητα της οργάνωσης και τη
συνέπειά της απέναντι στην επίτευξη των σκοπών της.
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, ως Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διαθέτει τα έσοδα στην εκπλήρωση των σκοπών του. Το σύνολο των μελών του, από τη θέση ευθύνης που
κατέχουν, καταβάλλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες προς
το σκοπό αυτό, καθώς θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα ισοδυναμεί με βελτίωση ή αποδυνάμωση της οικονομικής θέσης του
ΣΕΟ.

Με συστηματική δουλειά, μεγάλη προσπάθεια αλλά και συνέπεια των εθελοντών απέναντι στο έργο, τα παρακάτω αποτελούν τα βασικά επιτεύγματα για την οργάνωση την προηγούμενη χρονιά.
• Η συστηματική παρακολούθηση
των οικονομικών Χρηματορροών.
Σταθερά πλέον η παρακολούθηση της διαδικασίας
υλοποιείται με σύγχρονα εργαλεία ψηφιοποίησης.
1. Cash flow Application,
2. e-λογιστήριο με χρήση του λογιστικού προγράμματος της
εταιρίας Singular,
3. ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος,
4. πρόγραμμα "Διαύγεια"
με αποτέλεσμα οι ετήσιες δαπάνες να μην ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα αλλά και κυρίως οι υποχρεώσεις της Οργάνωσης
(Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος, Φόρος Εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ,
Ασφαλιστικά ταμεία, Προμηθευτές Οδηγικού Πρατηρίου, Μισθοδοσία), δεν μεταφέρονται στην επομένη οικονομική χρήση (έτος 2020).

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΑΜΙΑ
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• Τραπεζικό Αποθεματικό. Είναι πλέον γεγονός η διασφάλιση των ταμειακών διαθεσίμων 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
Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Προμηθευτές/
Αυξήσεις πρώτων υλών κλπ). Συγκεντρωτικά καταβλήθηκαν στο λογαριασμό του αποθεματικού 195.535,28€.
Το τρέχον αποθεματικό, όπως εμφανίζεται
στις καταστάσεις στις 31/12/2019, τεκμηριώνει τις σημαντικές προσπάθειες που
έγιναν σε αυτόν το τομέα και αναδεικνύει
τον εξορθολογισμό στην οικονομική διαχείριση.
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι, τα χρηματικά διαθέσιμα έχουν αυξηθεί σημαντικά
σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, η αξία τους
το 2019 ήταν 422.777,43 ευρώ ενώ το προηγούμενο έτος ανέρχονταν στο ποσό των
324.324,03 ευρώ.
• Μείωση των μακροπρόθεσμων κυρίως
δανειακών υποχρεώσεων. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν 85.364,10€
όπου το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης
αφορά τον τραπεζικό δανεισμό κατά
65.808,77 ευρώ τόσο από την τακτική πληρωμή των δόσεων στη τράπεζα, όσο και από
έκτακτη καταβολή μέρους του κεφαλαίου
ύψους 38.960,40€ για το μεγάλο δάνειο και
8.916,50 στο μικρό δάνειο.
Με την καταβολή αυτή στο κεφάλαιο των
δύο δανείων είχαμε ως αποτέλεσμα:
α) την ολική αποπληρωμή και κλείσιμο του

μικρού δανείου που σημαίνει εμπράκτως
την εξοικονόμηση των τόκων
β) οι δανειακές υποχρεώσεις (κεφάλαιο)
να καταλήξουν στο ποσό περίπου των
195.000,00€ στις 31/12/2019 ενώ θα ήταν
246.882,14€, χωρίς να συνυπολογίζονται οι
υποχρεώσεις από τόκους δανείων.
Συνεπώς βελτιώθηκε 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 1.600,00 ευρώ ενώ στους
πρώτους μήνες του έτους καταβάλαμε περίπου 2.100,00 ευρώ
• Ο Φόρος Εισοδήματος του 2019, καταβλητέος το 2020, ανέρχεται σε €88.706,15 προερχόμενος κυρίως από τη φορολόγηση Μισθωμάτων, μειωμένος κατά 18,13% έναντι
αυτού της προηγούμενης Χρήσης.
• Ολική Αποπληρωμή των ανελαστικών υποχρεώσεων για το 2019 προς τρίτους εντός
του οικονομικού έτους (2019) όπου συνοπτικά είναι:
1. Εφορία (Φόρος Εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ,
ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών)
2. Ασφαλιστικά ταμεία,
3. Προμηθευτές Οδηγικού Πρατηρίου
4. Μισθοδοσία
Στο σημείο αυτό και ιδιαίτερα για τους προμηθευτές του Οδηγικού Πρατηρίου είναι
ιδιαίτερα σημαντικό να επισημάνουμε ότι
εντός τους 2019 αποπληρώθηκαν και οι
υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

• Το πρόγραμμα ενίσχυσης των 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 2018-2019 αύξηση συνδρομών κατά 9.430,82 και ενώ η επιστροφή/
ανταπόδοση ήταν 2.502,00,00€, το όφελος
για την οργάνωση ήταν 5.512,50€. Ως εκ
τούτου εγκρίθηκε η συνέχιση του προγράμματος για την επόμενη Οδηγική χρονιά 20192020 (4η 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
λειτουργικών δαπανών οδήγησε στη διατήρησή τους σε σταθερά επίπεδα και σε
ορισμένες περιπτώσεις στη μείωσή τους.
Παράλληλα για το Οδηγικό Παιδαγωγικό
Πρόγραμμα (Πανελλήνια προγράμματα των
Κλάδων, συναντήσεις Κλάδων και Περιφερειών, συνέδρια, εκπαιδεύσεις, θεματικές
κατασκηνώσεις κ.ά.) εξασφαλίστηκε μια
σταθερή ετήσια αύξηση της χρηματοδότησης του ύψους 12% κάθε χρονιά. Παρόλα
αυτά, απαιτούνται περισσότεροι πόροι για
ουσιαστική ανάπτυξη, ποιοτική και ποσοτική.
• Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας. Με
συνέπεια, συστηματική δουλειά και ακολουθώντας πιστά στο καταρτισμένο πλάνο τα-

κτοποίησης και αξιοποίησης της Ακίνητης
Περιουσίας, έγιναν εντατικές προσπάθειες
με μεγάλο βαθμό επιτυχίας.
Ενδεικτικά, αναφέρεται η συντήρηση και
περαιτέρω αξιοποίηση του ακίνητου στο
Ρέθυμνο, σε συνεργασία με τη ΜΗΦΟ ολοκληρώθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό οι εργασίες για την ένταξη των ακινήτων μας στο
Κτηματολόγιο, ή τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που αφορούν το ακίνητο της Βάρης
με το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες για την κατοχύρωση της Εστίας μας με το Δήμο Ψυχικού-Φιλοθέης, η συστηματική προβολή του
Οδηγικού Κέντρου "Τα Κονάκια" κ.α.

η μεγάλη εικόνα και τα αποτελέσματα
Οι οικονομικές καταστάσεις του 2018 αποτυπώνουν ότι το ΣΕΟ διατηρεί μια σταθερή
πορεία για βελτίωση της οικονομικής θέσης
του.
Γενικά στα Αποτελέσματα της Χρήσης του
2019, αποτυπώνεται κυρίως
• η προσπάθεια της Διοίκησης για την εξυγίανση 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 χρηματοδότησης και σε ορισμένες περιπτώσεις μικρή αύξηση
• αύξηση της χρηματοδότησης του Οδηγικού
Προγράμματος (Τ.Τ., Ο.Σ., Εκπαιδεύσεις, Κατασκηνώσεις, Συναντήσεις Κ.Δ., Αρωγή κλπ)
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και παράλληλα
• μείωση των ελαστικών λειτουργικών υποχρεώσεων,
• μείωση των μηνιαίων οικονομικών υποχρεώσεων με ορθολογική κατανομή τους μέσα
στο έτος,
οπότε και αντανακλάται η ομαλοποίηση στα
οικονομικά του Σωματείου.
Βασική επιδίωξη του ΔΣ αυτή τη χρονιά, αλλά
και τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε η αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των ανελαστικών δαπανών και των κυρίων εσόδων,
η οποία τη φετινή χρονιά επετεύχθη, κυρίως
με τον εξορθολογισμό των δαπανών, τη διαρκή παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, αλλά και άλλες ενέργειες για μείωση και τακτοποίηση των υποχρεώσεων και
διεύρυνση των πηγών εσόδων.
Ακολούθως, αναλύονται συνοπτικά τα κυριότερα σημεία που αφορούν στην οικονομική
κατάσταση του ΣΕΟ, ενώ περαιτέρω ανάλυση
παρατίθεται σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις.
1. Δάνεια
Η μεγάλη δανειακή σύμβαση του ΣΕΟ με την
τράπεζα ALPHA BANK εξυπηρετείται κανονικά, και το μικρότερο δάνειο των φωτοβολταΐκών έχει οριστικά αποπληρωθεί. Επιπρόσθετα με τη στοχευμένη και συστηματική δουλειά
των μελών του Τομέα εξασφαλίστηκε με την
ολοκλήρωση της χρήσης και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, κεφάλαιο για μερική αποπληρωμή των συγκεκριμένων συμβάσεων

2. Φόροι
Ο ΕΝΦΙΑ που βεβαιώθηκε για το 2019, εξοφλήθηκε κανονικά ενώ αξιοσημείωτο είναι,
ότι η αποπληρωμή του έγινε δύο μήνες πριν
την τελευταία δόση χωρίς να επηρεάσει την
ρευστότητα της οργάνωσης.
Ο φόρος εισοδήματος, μαζί με την προκαταβολή του επομένου έτους, καταβλήθηκε κανονικά εντός του έτους.
3. Επιχορηγήσεις-χορηγίες
Παρά το γεγονός ότι η επιχορήγηση από το
Υπουργείο Παιδείας δεν πιστώθηκε εντός
του οικονομικού έτους 2018 είναι αξιοσημείωτο ότι για μια ακόμα χρονιά, αρκετά Τοπικά
Τμήματα επεδίωξαν και έλαβαν επιχορηγήσεις από Δήμους και Περιφέρειες πρακτική
που εκτιμάται ότι πρέπει να ακολουθηθεί και
στο μέλλον. Γενικότερα τα έσοδα από Δωρεές ανήλθαν στο ποσό των €26.821,00 έναντι
€19.607,50 το 2018.
4. Μαγαζάκι
Το Μαγαζάκι λειτούργησε αποδοτικά για το
ΣΕΟ, ικανοποιώντας τις τακτικές αλλά και
έκτακτες ανάγκες των μελών σε είδη, κινούμενο σε περίπου ίδια επίπεδα τζίρου. Ολοκλήρωσε την εξόφληση των οφειλών έναντι
προμηθευτών του παρελθόντων χρήσεων
ενώ παράλληλα φρόντισε για την αποπληρωμή κατά 100% των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν στο τρέχον έτος.
5. Ετήσιες Συνδρομές - Ταυτότητες
Η ανταπόκριση στο αίτημα του Τομέα για
έγκυρη και έγκαιρη καταβολή των συνδρομών των μελών ήταν θεαματική ως αποτέ-

λεσμα συστηματικής δουλειάς και συνέπειας
των Τοπικών Τμημάτων, των Περιφερειακών
Τμημάτων, των Τμημάτων της Κεντρικής Διοίκησης και των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
Η συστηματική προσπάθεια της Οργάνωσης
για Ανάπτυξη, αποτυπώνεται και στα αριθμητικά δεδομένα με ποσοστιαία διατήρηση των
εσόδων από συνδρομές, παρά τις δύσκολες
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
99% αυτών των συναλλαγών.
6. Απεικόνιση συναλλαγών
Διαχρονικά, αλλά και ιδιαίτερα σε μια εποχή
σημαντικών αλλαγών στο φορολογικό περιβάλλον, όπου οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι
γίνονται πλέον πιο άμεσα, οι οικονομικές συναλλαγές του ΣΕΟ, πρέπει να διέπονται από
διαφάνεια.
Το οργανωτικό σχήμα που καθορίσαμε πριν 3
χρόνια (το Σεπτέμβριο του 2017), μαζί με του
Βοηθούς των Περιφερειακών Εφόρων σε θέματα Οικονομικών και Διαχείρισης απέδωσε
για ακόμη μια χρονιά. Έτσι λοιπόν, τα μέλη του
Τομέα σε άμεση συνεργασία με τα οχτώ αυτά
μέλη των περιφερειακών συμβουλίων καθώς
και μέσω αυτών με τους Ταμίες των Τοπικών
Τμημάτων, εργάσθηκαν αποδοτικά και με συνέπεια ώστε να αποτυπωθεί το σημαντικό
ποσοστό των χρημάτων που δίδεται για το
Οδηγικό Πρόγραμμα, όπως αυτό καταγράφεται 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 καταστάσεων και εντύπων εγκαίρως.

η αποστολή μας
Με γνώμονα τη στήριξη της Ανάπτυξης και
του Οδηγικού Προγράμματος, παρά τις αντιξοότητες και την εν γένει οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει η χώρα μας, το ΔΣ συνεχίζει να επιδιώκει, με υπευθυνότητα και
στόχευση, την οικονομική ανάπτυξη του ΣΕΟ.
Η προσπάθεια για την οικονομική ανάπτυξη
είναι κοινή και σε όλα τα επίπεδα: Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό. Ευχαριστούμε
θερμά όσους με συναίσθηση ευθύνης και συνέπεια τη στήριξαν.

ΤΜΗΜΑ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
• Καίτη Κατσούρη
ΜΕΛΗ
• Νατάσα Αθανασοπούλου
• Μαγδαληνή Λιόγρη
• Σίσσυ Μπαφούνη
• Ειρήνη Παπαγεωργίου
• Κέλλυ Πετρατζά
• Θεόδωρος Σταυράκης (από 9/18)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΗΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"
• Βασιλεία Καραϊσκου
• Σοφία Παπαγιαννοπούλου
• Λίτσα Σκούντρα
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

τών. Η κατασκηνωτική περίοδος έληξε με επιτυχία. Ήταν μια
πολύ καλή χρονιά για "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ". Από την αρχή του 2019,
(1.1.2019 έως τις 11.9.2019), φιλοξενήσαμε 1290 άτομα.

Επιτροπή Διαχείρισης

Αγορές: Αγοράσθηκαν καστανιές για τις ανάγκες των κατασκηνώσεων, 10 Walkie Talkie για την καλλίτερη ενδοσυννεννόηση
την περίοδο των κατασκηνώσεων.

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

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 αφορούσαν ακίνητα
που είναι προς αξιοποίησή τους.
• Να συνεχίσει τον έλεγχο εγγραφής των ιδιόκτητων ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, καθώς και τις απαιτούμενες
ενέργειες για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων.

Επιτροπή Πανελλήνιου Οδηγικού Κέντρου
"ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"

Με επιτυχία λειτούργησε η Επιτροπή του Οδηγικού Κέντρου
"ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ" κατά την διάρκεια των Καλοκαιρινών Κατασκηνώσεων. Στο Οδηγικό Κέντρο "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ" πραγματοποιήθηκαν 27 κατασκηνώσεις, 2 διήμερα και 3 εκδρομές τριήμερες.
(ΣΕΠ 20 κατασκηνώσεις – ΣΕΟ 7 κατασκηνώσεις). Φέτος το
Κέντρο λειτούργησε με την επιτροπή του Οδηγικού Κέντρου.
Ανταποκριθήκαμε στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους κατασκηνωτές επαρκώς, με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο, γεγονός
που αποδεικνύεται με τις αξιολογήσεις που συμπλήρωσαν. Η
απόφαση να λειτουργήσει το Κεντρικό Αρχηγείο για πρώτη
φορά φέτος με την επιτροπή, λόγω του μεγάλου αριθμού κατασκηνωτών που είχαμε, μας βοήθησε στο να καλύψουμε άμεσα
όλα τα προβλήματα που προέκυπταν. Δημιουργήθηκε πίσω από
το "ΚΟΝΑΚΙ" 7ο πλατώ λόγω του μεγάλου αριθμού κατασκηνω-

Πάγιες εργασίες: απεντόμωση, μυοκτονία, απολύμανση, ψεκασμός, συντήρηση αποχετεύσεων, χλωρίωση δεξαμενών, χημική
και μικροβιολογική ανάλυση νερού.
Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων:
• Ολοκληρώθηκε η επισκευή του ακινήτου στο Ρέθυμνο, έχοντας ως αποτέλεσμα την ενοικίαση μέρους του 1ου ορόφου,
(συνολικά τα 2/3 του ακινήτου είναι νοικιασμένα), φέροντας
ένα σεβαστό εισόδημα προς το ΣΕΟ.
• Πετύχαμε τη μείωση στο τιμολόγιο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα
να καταθέτουμε στη ΔΕΗ ετησίως για το κτίριο που δεν χρησιμοποιείται μόνο 45€ (ΤΑΠ).
• Τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητες που αφορούν το ακίνητο της
Βάρης με το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.
• Ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες για την κατοχύρωση της Εστίας μας με το Δήμο Ψυχικού-Φιλοθέης.
• Σε συνεργασία με τη ΜΗΦΟ ολοκληρώθηκαν στο μεγαλύτερο
βαθμό οι εργασίες για την ένταξη των ακινήτων μας στο Κτηματολόγιο.
• Επισκευάστηκαν τα φωτοβολαταϊκά στο ακίνητό μας στη
Βάρη (ΑΚΤΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ).
• Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αποδοχή δωρεάςστη
Δράμα, εκ μέρους της κας Παρμενίδου εις μνήμη της μητέρας της, η οποία υπήρξε και μέλος του ΣΕΟ Δράμας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
"ΜΑΓΑΖΑΚΙ" 2019
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Το 2019, μια δύσκολη Οδηγική χρονιά, καταφέραμε να κρατήσουμε τις πωλήσεις στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη
χρονιά.
Οι βασικοί μας στόχοι που ήταν : α. να κρατήσουμε τις τιμές
σταθερές, β. να έχουμε την ποιότητα των ειδών μας σε ικανοποιητικό βαθμό και γ. να έχουμε επάρκεια των βασικών ειδών
της στολής, επιτεύχθηκαν.
Για άλλη μια χρονιά, καταφέραμε να έχουμε όλους τους προμηθευτές μας εξοφλημένους.
Εμπλουτίσαμε την συλλογή των ειδών μας με πάνινη τσάντα με
έγχρωμο το λογότυπό μας και δώρα με ασήμι.
Εξυπηρετήσαμε 2.000 περίπου παραγγελίες σε όλα τα Τοπικά
μας Τμήματα, σε επαρχεία και Αττική και συνεχίσαμε να έχουμε την υπηρεσία του e-shop
Τα μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν σε όλες τις συναντήσεις
και δράσεις Κλάδων και του Τμήματος Συνεργασίας : στην Πανελλήνια Συνάντηση του Κλάδου Οδηγών στην ΕΛΕΥΣΙΝΑ, στην
Εορταγορά του ΣΕΟ και στην Πανελλήνια Συνάντηση του Τμήματος Συνεργασίας στην ΚΕΡΚΥΡΑ, δίνοντας την δυνατότητα
στα μέλη μας να δουν από κοντά τα είδη μας.
Εκτός από τα μέλη της η Επιτροπή είχε την βοήθεια και συμπαράσταση πολλών άλλων μελών, Κέλλυ Πετρατζά, Μαγδαληνή
Λιόγρη, Bάνα Καπαραλιώτη, Κωνσταντίνο Τσιάμη και τους ευχαριστούμε.
Για την νέα χρονιά, βασικός μας στόχος είναι να αποκτήσουμε
πάλι κατασκηνωτικά είδη και είδη εκδρομής.
Συνεχίζουμε να εξυπηρετούμε τα μέλη μας σε όλα τα Τοπικά
Τμήματα, σε όλη την Ελλάδα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• Κατερίνα Πορτελάνου

Μέλη της Επιτροπής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• Ρίκα Καραγιάννη
ΜΕΛΗ
• Λίλυ Ακογιούνογλου (από 1/3)
• Νέλλη Αλεξοπούλου
• Ουρανία Γεωργαλλίδη (έως 6/5)
• Νίκη Καλλιστράτου
• Αλεξάνδρα Καλογερά
• Κική Κατούφα
• Μίκα Κοντέλλη
• Ρένα Μαριόλη
• Δήμητρα Σπανού
• Αΐντα Στρατούρη
Το 2019 η Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής, στην προσπάθειά
της να ενισχύσει ακόμη περισσότερο οικονομικά τα προγράμματα του ΣΕΟ αποφάσισε να πραγματοποιεί μία εκδήλωση
κάθε μήνα.
Έτσι:
• Στις 17 Ιανουαρίου επισκέφθηκε το Ισλαμικό Μουσείο. Η ξενάγηση είχε επιτυχία και η συμμετοχή των φίλων μας ήταν
ικανοποιητική.
• Στις 23 Ιανουαρίου έγινε το καθιερωμένο "κόψιμο πίτας". Είχαμε μεγάλη συμμετοχή, ωραία μουσική, ωραία ατμόσφαιρα
και πολύ κέφι.
• Στις 19 Φεβρουαρίου περάσαμε ένα ευχάριστο απόγευμα με
επιτραπέζια παιχνίδια στο Ξενοδοχείο "Αμαλία".
• Στις 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε μεσημεριανό αποκριάτικο γλέντι στην Ελένη Ροδά με μεγάλη επιτυχία.
• Στις 13 Απριλίου είχαμε προγραμματίσει ημερήσια εκδρομή
στην Πάρνηθα, η οποία δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε διότι δεν είχαμε συμμετοχές.

• Στις 16 Μαΐου πήγαμε βόλτα στη Λίμνη Βουλιαγμένης και περάσαμε ωραία.
• Στις 11 Ιουνίου το καθιερωμένο δείπνο στο Μουσείο Μπενάκη έδωσε την ευκαιρία στους πιστούς φίλους του Οδηγισμού
να περάσουν μία ευχάριστη βραδιά με συντροφιά τραγουδιών
της παρέας και ωραίο φαγητό.
• Στις 18 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε το Βιομηχανικό Μουσείο
στο Λαύριο. Το Μουσείο είχε μεγάλο ενδιαφέρον αλλά δεν
είχαμε συμμετοχές και γι’ αυτό αρνητικό αποτέλεσμα.
• Στις 23-24 Νοεμβρίου έγινε η Εορταγορά στη Σχολή Μωραΐτη. Υπήρξαν διάφορες καινούργιες δραστηριότητες όπως τιμώμενη περιοχή, διαγωνισμός με θέμα την κατασκευή και το
στολισμό του χριστουγεννιάτικου δένδρου από ανακυκλώσιμα υλικά, παρουσίαση του βιβλίου "Ο Μικρός τουρίστας-Μια
βαλίτσα ταξιδεύει" από την κα Ελευθερία Γκρίμπα και άλλα
με αποτέλεσμα να ευχαριστηθούν πολύ οι φίλοι μας επισκέπτες.
Η Επιτροπή ευχαριστεί θερμά το Τ.Τ. Ηλιούπολης για τα δύο
Σμήνη του που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και δημιούργησαν
μια χαρούμενη νότα και ζωντάνια στην Εορταγορά μας.
• Στις 17 Δεκεμβρίου επισκεφθήκαμε το Μουσείο Βασίλη και
Ελίζας Γουλανδρή. Είχαμε ικανοποιητική συμμετοχή, καταπληκτική ξενάγηση και όλοι οι φίλοι μας έφυγαν ευχαριστημένοι.
Το Γούρι της Χρονιάς φιλοτέχνησε το μέλος της Επιτροπής
Οικονομικής Αρωγής, Δήμητρα Σπανού.
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Το Γενικό Σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε €5.685.436,27
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
2019 είναι θετικό, ανερχόμενο σε €195.668,80 ευρώ και μετά
φόρου επίσης θετικό σε €106.962,65.

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 2019, το Απόθεμα του Μαγαζιού ανέρχεται σε €78.051,88,
μειωμένο κατά 4%, σε σχέση με το αντίστοιχο της Χρήσης του
2018.
Οι Απαιτήσεις εμφανίζονται σε ύψος €175.087,29 ευρώ. Ειδικότερα ο λογαριασμός Χρεώστες Διάφοροι ανέρχεται σε
€134.790,45, εμφανίζοντας αύξηση 8,31%, σε σχέση με το 2018.
Διευκρινίζεται ότι ο λογαριασμός συμπεριλαμβάνει προκαταβολή του Φόρου Εισοδήματος €102.929,52.
Τα Διαθέσιμα του ΣΕΟ διαμορφώνονται σε €422.777,43 αυξημένα κατά €98.453,40.

Ίδια Κεφάλαια

• Η Περιουσία του ΣΕΟ αυξήθηκε, λόγω κερδών χρήσης.
• Η Χρήση του 2019 άφησε θετικό Υπόλοιπο Αποτελέσματος,
ύψους €106.962.65

Υποχρεώσεις

• Στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, ύψους
€113.695,11, παραμένουν κυρίως οι Εγγυήσεις των Μισθώσεων. Η μείωση των υποχρεώσεων αυτών, σε σχέση με το
2018, οφείλεται στη μείωση του λογαριασμού 48 ("Λογαριασμοί συνδέσμου με υποκαταστήματα").
• Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του ΣΕΟ καταλήγουν σε
€185.581,60, μειωμένες κατά €16.530,95 έναντι του 2018.

Αναλυτικότερα:

• Το σύνολο των Υποχρεώσεων σε Προμηθευτές ανέρχεται σε
€18.066,70, αυξημένο ποσοστιαία κατά 28% έναντι του 2018,
επειδή το μεγαλύτερο μέρος αυτών εξοφλήθηκε μέσα στο
2020, όπως η Ευρωπαϊκή Πίστη ποσό €1.727,66 και ο Παλμός
ποσό €5.518,00 μετά από εντατικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν προς αυτόν τον σκοπό.
• Το υπόλοιπο των Τραπεζικών Δανείων, για το 2019, καταλήγει σε ύψος €195.000,00 εμφανίζοντας, μείωση 25%, έναντι
του αντίστοιχου € 258.845,55 του 2018. Το σύνολο του Δανείου, ποσού €195.000,00 (το οποίο εμφανίζεται στον λογαριασμό Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις με ποσό €177.055,08,
ενώ με ποσό €17.944,92 εμφανίζεται στις Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση και αφορά το
μεγάλο Δάνειο της ALPHA BANK ενώ το μικρό Δάνειο για τα
Φωτοβολταϊκά εξοφλήθηκε εντός του έτους.
• Οι Υποχρεώσεις από Φόρους καταλήγουν σε €104.466,07 μειωμένες κατά 15,77% από τις αντίστοιχες του 2018 κυρίως
λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
από το 29% στο 24%.
• Οι Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ) καταλήγουν σε €3.823,37 μειωμένες ελαφρώς, έναντι αυτών της
προηγούμενης Χρήσης 2018 κατά 15,47%.
• Οι Υποχρεώσεις σε Πιστωτές καταλήγουν σε €39.020,35, εμφανίζοντας ποσοστιαία μείωση 5,64%, σε σχέση με αυτές του
2018.
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Το 2019, το Σύνολο των Εξόδων (κόστος εσόδων) ανέρχεται
σε ύψος €444.511,58 ελαφρά αυξημένο κατά 2,92% έναντι του
αντίστοιχου για το 2018, ενώ το σύνολο των Εσόδων ανέρχεται σε €675.433,14, αυξημένο κατά 18,82% σε σχέση με αντίστοιχο ποσό του 2018.
Το μικτό αποτέλεσμα ανέρχεται σε κέρδη €230.921.56 , στο
οποίο προσθέτουμε τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης (το μεγαλύτερο μέρος αφορά έσοδα ενοικίων) €383.090,38. Αν αφαιρέσουμε τα έξοδα διοίκησης 405.124,60, τους τόκους 12.201,95 ,
τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα 1.016,59 το καθαρό
αποτέλεσμα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων είναι €195.668,80
αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018 κατά 131,82%.

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

• Τα Ακαθάριστα Έσοδα από τις Πωλήσεις του Μαγαζιού (τζίρος), για το 2019, ανήλθαν στο ποσό των €65.207,42 εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με το 2018, κατά € 1.189,05 ποσοστό 1,79%. Τα αποθέματα τέλους χρήσης διαμορφώθηκαν σε
€78.051,88 μειωμένα κατά €3.355,32 σε σχέση με αυτά του
2018.
• Τα Οργανικά Έξοδα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τις Αμοιβές
και τα Έξοδα Προσωπικού και Τρίτων, για το 2018, ανέρχονται στο ποσό των €429.169,33, ενώ το μικτό κόστος για το
μαγαζάκι ανέρχεται στο ποσό των €56.575,03, οπότε το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των €485.744,36 αυξημένο
κατά 10,72%, σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2018.
• Τα Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος για τα Τοπικά Τμήματα
ανέρχονται στο ποσό των €200.439,32 και τα Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος για την Κεντρική Διοίκηση, τα οποία συμπεριλαμβάνουν Συναντήσεις, Συνέδρια, Εκπαιδεύσεις, Κατασκηνώσεις κ.α. ανέρχονται στο ποσό των €175.712,99.

Διάθεση Αποτελεσμάτων

Ο Φόρος Εισοδήματος του 2019, καταβλητέος το 2020, ανέρχεται σε €88.706,15 προερχόμενος κυρίως από τη φορολόγηση Μισθωμάτων, μειωμένος κατά 18,13% έναντι αυτού της
προηγούμενης Χρήσης.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
2019
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Το σύνολο των Εσόδων της ΚΔ, για το 2019
ήταν €812.633,70. Tο σύνολο των Εξόδων
ανήλθε σε €661.457,35. Τόσο τα Έξοδα, όσο
και τα Έσοδα της ΚΔ για τη Χρήση του 2019
συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των Εκπαιδεύσεων, των Κατασκηνώσεων, των Συναντήσεων και άλλων Δράσεων, των Εκδηλώσεων της
Αρωγής, της Λαχειοφόρου και των εισπραττόμενων μισθωμάτων.

Έσοδα

Τα Έσοδα από Ετήσιες Συνδρομές, κατέληξαν
σε ύψος €163.370,68 αυξημένα κατά €9.430,82
έναντι των αντίστοιχων για το 2018.
Αναλυτικότερα:
• Συνδρομές Τοπικών Τμημάτων €123.808,68
(€122.574,86 για το 2018)
• Συνδρομές
Μελών
ΓΣ
€11.745,00
(€11.302,50 για το 2018)
• Συνδρομές Ομάδων Συνεργασίας και
άλλων
ενηλίκων
μελών
€27.832,00
(€20.062,50 για το 2018)
Τα Έσοδα από Δράσεις Οδηγικού Προγράμματος της Ανάπτυξης: Συναντήσεις Εκδηλώσεις,
Δράσεις ανήλθαν στα €183.903,10.
Αναλυτικά:
• Έσοδα από Συναντήσεις-Συνέδρια-Λοιπές
εκδηλώσεις €85.787,21
• Έσοδα από Εκπαιδεύσεις €5.428,00
• Έσοδα από Κατασκηνώσεις €92.687,89
Στα Έσοδα παρεπομένων ασχολιών καταχωρήθηκε το εισόδημα από εκμίσθωση Ακίνητων.
Το 2019, τα Εισπραχθέντα και Εισπρακτέα
Μισθώματα ανήλθαν συνολικά σε €382.033,17
αυξημένα κατά €8.991,63 σε σχέση με τα αντί-

στοιχα του 2018.
Τα έσοδα από Δωρεές ανήλθαν στο ποσό των
€26.821,00.

Έξοδα

Οι Αμοιβές και τα Έξοδα Προσωπικού είναι
μειωμένες σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά
του 2018
• Αμοιβές προσωπικού €92.765,89 σε σχέση
με το έτος 2018 ποσού €102.077,77
Οι Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων αυξήθηκαν
κατά €12.694,33 σε σχέση με τα αντίστοιχα
του 2018, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων
δαπάνες για τη λογιστική, μηχανογραφική,
έρευνα δημοσκόπησης και νομική υποστήριξη, καθώς και την έρευνα δημοσκόπησης, σε
€38.644,97.
Οι Παροχές Τρίτων για το 2019 εμφανίζονται
αυξημένες κατά €24.611,28, έναντι των αντίστοιχων του 2018. Η αύξηση αυτή οφείλεται
κυρίως στην συντήρηση του ακινήτου του Ρεθύμνου.
Αναλυτικά, οι κυριότερες παροχές συνολικού
ποσού €49.766,06 έχουν ως εξής:
• ΔΕΗ -Ύδρευση € 7.773.40 έναντι €7.628,06
• Τηλεφωνία €4.308,44 έναντι ποσού της
χρήσης 2018 € 3.606,49
• Ταχυδρομικά €3.997,23 έναντι ποσού της
χρήσης 2018 €3.315,69
• Ασφάλιστρα €8.985,48 έναντι ποσού της
χρήσης 2018 €9.076,91
• Leasing φωτοτυπικού €767,60 έναντι ποσού της χρήσης 2018 €669,24
• Επισκευές και συντηρήσεις €23.933,91 έναντι ποσού της χρήσης 2018 €858,39

Το σύνολο των Φόρων και Τελών, προς το Δημόσιο ή σε τρίτους, αυξήθηκε κατά 5,72%, σε
σχέση με αυτό της προηγούμενης Χρήσης.
Αναλυτικά, οι κυριότεροι φόροι συνολικού ποσού €97.643,03 έχουν ως εξής:
• ΦΠΑ €26.086,83 έναντι ποσού της χρήσης
2018 € 18.137,76
• Χαρτόσημο μισθωμάτων €3.960,00 έναντι
ποσού της χρήσης 2018 € 3.997,82
• Δημοτικά Τέλη €2.859,94 έναντι ποσού της
χρήσης 2018 €5.459,17
• ΕΝΦΙΑ €64.736,26 έναντι ποσού της χρήσης
2018 € 64.764,84.
Μέσα στο 2019, τα Διάφορα Έξοδα διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Έξοδα Μεταφορών και ταξιδίων €791,21
έναντι ποσού της χρήσης 2018 €904,57
• Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης €1.678,07
έναντι ποσού της χρήσης 2018 € 965,08
• Συνδρομές στην Οργάνωση €2.778,42 έναντι ποσού της χρήσης 2018 €6.339,33
• Δωρεές επιχορηγήσεις €820,75 έναντι ποσού της χρήσης 2018 €2.249,26
• Έντυπα, Γραφική Ύλη €7.054,29 έναντι ποσού της χρήσης 2018 €5.914,21
• Υλικά Άμεσης Ανάλωσης €1.744,14 έναντι
ποσού της χρήσης 2018 € 539,16
• Διάφορα €5.909,39 έναντι ποσού της χρήσης 2018 €9.756,41
ΣΥΝΟΛΟ € 21.369,11

Στα Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος Κ.Δ. περιλαμβάνονται:
• Έξοδα Εκπαιδεύσεων €2.197,70 έναντι ποσού της χρήσης 2018 €9.204,72
• Έξοδα Κατασκηνώσεων €92.143,38 έναντι
ποσού της χρήσης 2018 €85.667,09
• Έξοδα Συναντήσεων, Συνεδρίων και άλλων
Δράσεων €81.371,91 έναντι ποσού της χρήσης 2018 €90.111,07
ΣΥΝΟΛΟ €175.712,99
Οι Τόκοι και Συναφή Έξοδα ανήλθαν σε
€12.260,49 έναντι ποσού χρήσης 2018
€13.696,58 ,μειωμένοι κατά 10,49% έναντι
των αντίστοιχων του 2018, λόγω της μείωσης
των Τραπεζικών Δανείων του ΣΕΟ.
Οι Αποσβέσεις Παγίων ανέρχονται σε
€104.935,54

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2019
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ΧΡΕΩΣΗ
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως
- Εμπορεύματα
2. Αγορές Χρήσεως
- Εμπορεύματα
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα τέλους χρήσεως
- Εμπορεύματα
Αγορές και διαφορά (+/-) αποθεμάτων
4. Οργανικά έξοδα
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων
- Παροχές τρίτων
- Φόροι – Τέλη (πλην των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)
- Διάφορα έξοδα
- Έξοδα μεταφορών
- Έξοδα ταξιδίων
- Έξοδα προβολής και διαφημίσεως
- Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων
- Συνδρομές-Εισφορές
- Δωρεές-Επιχορηγήσεις
- Έντυπα και γραφική ύλη
- Υλικά άμεσης αναλώσεως
- Έξοδα δημοσιεύσεων
- Διάφορα
- Έξοδα Λαχειοφόρου
- Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος Τ.Τ.-Ο.Σ.
- Έξοδα Οδηγικού Προγράμματος
Κ.Δ.(Εκπ/σεις,Κατ/σεις,Συναντήσεις,Αρωγή κ.α.)
- Τόκοι και συναφή έξοδα
- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

Συνολικό κόστος
ΜΕΙΟΝ:
78.10 Ιδιόχρηση ή καταστροφή αποθεμάτων
Συνολικό κόστος εσόδων
80.00 Κέρδη Εκμεταλλεύσεως

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2018

81.407,20

81.407,20

74.579,38

74.579,38

53.920,15

53.920,15
135.327,35

56.014,34

56.014,34
130.593,72

78.051,88

78.051,88
57.275,47

81.407,20

92.765,89
38.644,97
49.766,06

102.077,77
25.950,64
25.154,78

97.643,03

92.359,59

279,21
512,00
1.678,07
592,84
2.778,42
820,75
7.054,29
1.744,14
5.909,39
11.784,24
200.439,32

405,15
499,42
965,08
0,00
6.339,33
2.249,26
5.914,21
539,16
192,79
9.563,62
375,45
199.235,62

175.712,99
12.260,49

184.982,88
13.696,58

104.935,54

700,44

805.321,64
862.597,11
700,44
861.896,67
196.685,39
1.058.582,06

105.123,48

1.890,64

81.407,20
49.186,52

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2019
ΠΙΣΤΩΣΗ
1. Πωλήσεις
70
- Εμπορευμάτων
72
- Λοιπών αποθεμάτων
73
- Υπηρεσιών (έσοδα από παροχή
υπηρεσιών)

74
74
74
74
74
74
74
75
76

2. Λοιπά οργανικά έσοδα
- Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα
πωλήσεων (Επιδοτήσεις)
- Δωρεές/ Ενισχύσεις
- Συνδρομές
- Έσοδα Οδηγ Προγράμματος ΤΤ & ΟΣ
- Έσοδα Διάφορα
- Έσοδα Οδηγ Προγράμματος Κ.Δ.
- Έσοδα Λαχειοφόρου (Κ.Δ & Τ.Τ.)
- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών(ενοίκια)
- Έσοδα κεφαλαίων

65.207,42

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2018

66.396,47
65.207,42

15.100,00
26.821,00
163.370,68
180.740,94
1.057,21
183.903,10
40.290,00
382.033,17
58,54

993.374,64

66.396,47

16.120,00
19.607,50
153.939,86
153.048,07
886,38
159.361,12
0,00
373.041,54
11,04

876.015,51

775.624,81
824.811,33
1.890,64
822.920,69
119.491,29
942.411,98

1.058.582,06

942.411,98

ΑΘΗΝΑ ,19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.ΑΒ 281010 - 28/04/2006

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΡΙΣΣΗ
Α.Δ.Τ. ΑΟ 000181 - 21/02/2019

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ " ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ

Α.Δ.Τ.ΚΑ 359030/2010-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0009565 Α ΤΑΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 090061862
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2019

Ετήσιος απολογισμός

61

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2019 ευρώ
Αξία
Κτήσεως

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

Αποσβέσεις

Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.
Αξία

Α.

725,33

725,32

0,01

725,33

725,32

0,01

4.480.865,48
3.826.444,37

3.311.127,61

4.480.865,48
515.316,76

4.480.865,47
3.826.444,36

3.206.454,12

4.480.865,47
619.990,24

6.192,31
117.397,84
8.430.900,00
8.431.625,33

4.510,80
110.246,33
3.425.884,74
3.426.610,06

1.681,51
7.151,51
5.005.015,26
5.005.015,27

6.192,31
117.135,74
8.430.637,88
8.431.363,21

4.510,80
109.984,28
3.320.949,20
3.321.674,52

1.681,51
7.151,46
5.109.688,68
5.109.688,69

Σύνολο πάγιου ενεργητικού
(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα

3.504,40
3.504,40

3.504,40
3.504,40

5.008.519,67

5.113.193,09

78.051,88

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες
στην επόμενη χρήση
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών
και πιστώσεων

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

81.407,20

37.500,37

33.479,66

134.790,45

124.445,02

3.796,47
176.087,29

559,67
158.484,35

130.297,39
292.480,04
422.777,43

119.669,98
204.654,05
324.324,03

676.916,60

564.215,58

5.685.436,27

5.677.408,67

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

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

ΜΕΙΟΝ:

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

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

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

568.473,02
431.889,83
136.583,19
373.927,92
510.511,11
377.334,28
133.176,83

58,54

11,04
12.201,95
196.685,39

13.696,58

1,25
0,02
0,00
1,27
420,47
597,39

1.017,86

Σύνολο υποχρεώσεων
(ΓΙ+ΓΙΙ)

-1.016,59
195.668,80

266.332,29

266.332,29

7.893.075,05

7.893.075,05

106.962,65
-3.060.225,51
-2.953.262,86

-23.943,11
-3.036.282,40
-3.060.225,51

5.206.144,48

5.099.181,83

177.055,08
113.695,11
290.750,19

242.863,85
133.250,44
376.114,29

18.066,70
0,00
2.260,19
104.466,07
3.823,37

14.041,69
112,97
2.070,31
124.030,40
4.523,06

17.944,92
39.020,35
185.581,60

15.981,70
41.352,42
202.112,55

476.331,79

578.226,84

2.960,00

0,00

5.685.436,27

5.677.408,67

Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επομένων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ+Δ)

Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2019
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως
(+/-)
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών/Ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος

13.685,54
119.491,29

16,10
0,00
0,00
16,10
16.703,81
18.399,83

35.103,64

104.935,54
104.935,54

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2018
675.433,14
444.511,58
230.921,56
383.090,38
614.011,94
405.124,60
208.887,34

12.260,49

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων
με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσεως
2018 Ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 )
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2019

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

Γ.

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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2019 Ευρώ

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2018 ευρώ

Αναπόσβ.
Αξία

-35.087,54
84.403,75

105.123,48
0,00

105.123,48

195.668,80

0,00
84.403,75

ΑΘΗΝΑ , 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

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

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.ΑΒ 281010 - 28/04/2006

ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΡΙΣΣΗ
Α.Δ.Τ. ΑΟ 000181 - 21/02/2019

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ
Α.Δ.Τ.ΚΑ 359030/2010-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0009565 Α ΤΑΞΗΣ

Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσεως
2018

195.668,80

84.403,75

-3.060.225,51
-2.864.556,71

-3.036.282,40
-2.951.878,65

88.706,15
-2.953.262,86

108.346,86
-3.060.225,51

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΕΛΠ/ΚΑΧ 2019 ΕΛΠ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ: 090061862
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε ευρώ

2019

Ετήσιος απολογισμός

62

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

2019

2018

4.996.182,24
1.681,51
7.151,51
5.005.015,26

5.100.855,71
1.681,51
7.151,46
5.109.688,68

0,01
0,01

0,01
0,01

3.504,40
3.504,40
5.008.519,67

3.504,40
3.504,40
5.113.193,09

78.051,88
78.051,88

81.407,20
81.407,20

37.500,37
138.586,92
422.777,43
598.864,72
676.916,60
5.685.436,27

33.479,66
125.004,69
324.324,03
482.808,38
564.215,58
5.677.408,67

266.332,29
266.332,29

266.332,29
266.332,29

7.893.075,05
7.893.075,05

7.893.075,05
7.893.075,05

-2.953.262,86
-2.953.262,86
5.206.144,48

-3.060.225,51
-3.060.225,51
5.099.181,83

177.055,08
113.695,11
290.750,19

242.863,85
133.250,44
376.114,29

0,00
17.944,92
18.066,70
88.706,15
15.759,92
3.823,37
41.280,54
2.960,00
188.541,60

112,97
15.981,70
14.041,69
108.346,86
15.683,54
4.523,06
43.422,73
0,00
202.112,55

479.291,79

578.226,84

5.685.436,27

5.677.408,67

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

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

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.ΑΒ 281010 - 28/04/2006

ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΡΙΣΣΗ
Α.Δ.Τ. ΑΟ 000181 - 21/02/2019

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ
Α.Δ.Τ.ΚΑ 359030/2010-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0009565 Α ΤΑΞΗΣ

ΑΦΜ: 090061862
Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Σημείωση
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

2019
675.433,14
444.511,58
230.921,56
383.090,38
614.011,94
405.124,60
0,00
1.017,86
1,27
207.870,75
58,54
12.260,49
195.668,80
88.706,15
106.962,65

2018
568.473,02
431.889,83
136.583,19
373.927,92
510.511,11
377.334,28
0,00
35.103,64
16,10
98.089,29
11,04
13.696,58
84.403,75
108.346,86
-23.943,11

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

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

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ.ΑΒ 281010 - 28/04/2006

ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΡΙΣΣΗ
Α.Δ.Τ. ΑΟ 000181 - 21/02/2019

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ
Α.Δ.Τ.ΚΑ 359030/2010-ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0009565 Α ΤΑΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2019

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

3. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος

"ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ "

κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2019-31/12/2019

2019
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ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4308/2014

α)

Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο

Ξενοφώντος 10 , Σύνταγμα, Αθήνα ΤΚ 10557

κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές

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

(ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με

1. Το Σωματείο λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία

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

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

κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

4308/2014.

β)

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία

Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική

ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι

με το νόμο 4308/2014.

αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

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

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον

Το Σωματείο ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον

μόνιμου χαρακτήρα.

αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες

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

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με

λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως

ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη

κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
6. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες

οικονομική ζωή τους.
2. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον

και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ

αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες

αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια
αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν
την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου.
7. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος
κτήσης.
8. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες

(2)

Μεταφορικά μέσα

12%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

απομείωσης.
9. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά
στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία
μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2019
10. Οι

χρηματοοικονομικές

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

αρχικά

και

επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.
11. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και

3.826.444,36

6.192,31

την κυριότητά τους,
(β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και

Αξία κτήσης

(γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και

Κόστος κτήσης
01.01.2017
Προσθήκες 2018
(31.12.2018)

θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και
εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής.
Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της
ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του
δουλευμένου.
13. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής
του δουλευμένου.
14. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών,
αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:
α)

Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της

καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της
συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β)

Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των

λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
15. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.
Γ) ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Eνσώματα, (παρ. 8 άρθρου 29)
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη
συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων.
Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

Μειώσεις 2018
(31.12.2018)
Κόστος κτήσης
31.12.2018
Προσθήκες 2019
(31.12.2019)
Μειώσεις 2019
(31.12.2019)
Κόστος κτήσης
31.12.2019

Σύνολο παγίων

Μηχανολογικός και
λοιπός μηχανολογικός
εξοπλισμός

Αξία κτήσης

(α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με

Λοιπά άυλα

Κτήρια

12. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν:

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Γη

4.480.865,47

απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
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Επενδυτικά ακίνητα και λοιπός εξοπλισμός

επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να

Μεταφορικά μέσα

2019

116.685,74

725,33

8.430.913,21

450,00

450,00
0,00

4.480.865,47

3.826.444,36

0,01

0,01

6.192,31

0,00

117.135,74

725,33

262,10

262,12
0,00

4.480.865,48

3.826.444,37

6.192,31

3.101.780,63

4.510,80

0,00

117.397,84

725,33

8.431.625,33

109.534,29

725,32

3.216.551,04

Αποσβέσεις

0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2017
Αποσβέσεις 2018

104.673,49

449,99

105.123,48

Μειώσεις αποσβεσμένων
2018
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2018

0,00
0,00

Αποσβέσεις 2019

3.206.454,12

4.510,80

0,00

104.673,49

109.984,28

725,32

262,05

3.321.674,52
104.935,54

Μειώσεις αποσβεσμένων
2019
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2019
Λογιστική αξία
31.12.2018
Λογιστική αξία
31.12.2019

8.431.363,21

0,00
0,00

3.311.127,61

4.510,80

0,00

110.246,33

725,32

3.426.610,06

4.480.865,47

619.990,24

1.681,51

0,00

7.151,46

0,01

5.109.688,69

4.480.865,48

515.316,76

1.681,51

0,00

7.151,51

0,01

5.005.015,27

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις
(ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

ΑΘΗΝΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται

2019
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ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ «ΜΗΦΟ Α.Ε.»

στον ισολογισμό.
3. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)
Ο μέσος όρος προσωπικού του σωματείου κατά την περίοδο 2019 ανήλθε σε 4
απασχολούμενους.
4.

Υποχρεώσεις

Οι εμπορικές και λοιπές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται
στον κατωτέρω πίνακα:
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος
μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής
ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έσοδα επόμενων χρήσεων

2019

2018

177.055,08

242.863,85

113.695,11

133.250,44

290.750,19

376.114,29

0,00

112,97

17.944,92

15.981,70

18.066,70
88.706,15
15.759,92

14.041,69
108.346,86
15.683,54

3.823,37

4.523,06

41.280,54

43.422,73

2.960,00

0,00

Σύνολο

188.541,60

202.112,55

Σύνολο υποχρεώσεων

479.291,79

578.226,84

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΡΙΣΣΗ
Α.Δ.Τ.ΑΒ 281010-28/4//2006 Α.Δ.Τ.ΑΟ 000181-21/02/2019

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ.ΛΑΜΠΡΗΣ
Α.Δ.Τ.ΚΑ 359030/2010
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0009565 Α ΤΑΞΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ–ΛΟΓΙΣΤΩΝ
2019
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ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
"ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ"
Ελέγξαμε, τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις καθώς, και το σχετικό Προσάρτημα του
Σ.Ε.Ο. της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει την Διοίκηση
και το Λογιστήριο. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στην διαμόρφωση και την διατύπωση
γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων,
εδραιωμένης στον διενεργηθέντα έλεγχο. Ο
έλεγχος μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του
ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις
ανακρίβειες και παραλήψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική
βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις. Ο έλεγχος
επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των
λογιστικών αρχών που ακολούθησε το λογιστήριο κατά την χρήση, των εκτιμήσεων της
Διοίκησης και γενικότερα των δεδομένων
στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την
συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του
Διοικητικού συμβούλιου με τις οικονομικές
καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την
διαμόρφωση της γνώμη μας. Από τον έλεγχο
μας προέκυψαν τα κατώτερα θέματα:

1. Όπως το 2018 έτσι και το 2019 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 προ φόρων εις το ποσό των 195.668,80
ευρώ έναντι των 84.403,75 ευρώ για την
προηγούμενη χρήση.
2. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του σωματείου διατηρούνται στα ίδια περίπου επίπεδα με την περσινή χρήση, προσαυξημένα
με την δωρεά της Δράμας. Πληροφοριακά,
η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο
ποσό των 5.005.015,27 ευρώ. Επιπλέον η
τήρηση του μητρώου παγίων που ακολουθείτο από το παρελθόν ήταν υποτυπώδης
. Επίσης έχει αναφερθεί το ανωτέρω στη
διοίκηση αλλά επειδή ο οργανισμός λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια και έχει στην
ιδιοκτησία του πάρα πολλά ακίνητα σε όλη
τη χώρα, η διενέργεια φυσικής απογραφής
και η μετέπειτα αποτύπωση στο Μητρώο
Παγίων και καταχώρηση των σχετικών διορθώσεων στα βιβλία μας είναι μία πολύ
επίπονη, χρονοβόρος και κοστοβόρα εργασία η οποία έχει παραταθεί για τις επόμενες χρήσεις.
3. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι, τα χρηματικά διαθέσιμα έχουν αυξηθεί σημαντικά
σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, η αξία
τους το 2019 ήταν 422.777,43 ευρώ ενώ
το προηγούμενο έτος ανέρχονταν στο ποσό
των 324.324,03 ευρώ.

4. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η αξία των τελικών αποθεμάτων μειώθηκε σε σχέση με
τις αντίστοιχες αξίες των περσινών. Ειδικότερα, η αξία τους το 2018 ήταν 81.407,20
ευρώ ενώ φέτος ανέρχονται στο ποσό των
78.051,88 ευρώ ,δηλαδή μειώθηκαν κατά
3.355,32 ευρώ. Παρόλα αυτά διατηρείται
παλιό stock , το οποίο θα πρέπει να μεριμνηθεί και να προωθηθεί στην αγορά άμεσα
καθώς με την πρόοδο των ετών θα φθείρεται και θα πρέπει να καταστραφεί αυξάνοντας την ζημία από την λειτουργία του
καταστήματος.
5. Επίσης αυξήθηκαν οι απαιτήσεις πελατών
και εντοπίζουμε ότι συνεχίζει η αδυναμία
είσπραξης λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης από τους πελάτες για
το 2018 ανερχόντουσαν εις το ποσό των
33.479,66 ευρώ ενώ φέτος η αξία τους είναι 37.500,37 ευρώ. Γενικότερα οι απαιτήσεις αυξήθηκαν από την χρήση του 2018
στο 2019 κατά το ποσό των 17.602,94 ευρώ
και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε προς είσπραξη απαιτήσεις την επόμενη
χρήση 2020, όπως η επιστροφή προκαταβολής χρήσης 2018 ποσού 5.417,34 μέσα στην
χρήση 2020.
6. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται εις το ποσό των 290.750,19 ευρώ
έναντι 376.114,29 ευρώ , δηλαδή μείωση
σε σχέση με το 2018 ποσού 85.364,10 ευρώ
το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης αφορά
τον τραπεζικού δανεισμού κατά 65.808,77
ευρώ , εκ των οποίων το μέρος του μικρού
δανείου εξοφλήθηκε ολοσχερώς.

7. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται εις το ποσό των 185.581,60 ευρώ
έναντι των 202.112,55 ευρώ της χρήσεως
2018, ποσό το οποίο προέρχεται από τις
υποχρεώσεις του σώματος έναντι των
προμηθευτών και πιστωτών, των τραπεζών, δημοσίου. Αναλυτικά, το ύψος του
κύριου φόρου είναι 88.706,15 ευρώ έναντι
108.346,86 ευρώ της προηγούμενης χρήσης
λόγω μείωσης του συντελεστή φορολογίας
εισοδήματος και αυτό έχει αποτυπωθεί με
γενική μείωση των υποχρεώσεων του σωματείου στην χρήση 2019. Πληροφοριακά
το τελικό πληρωτέο ποσό της δήλωσης
είναι 87.922,48 ευρώ, στο οποίο εμπεριέχεται η προκαταβολή φόρου 88.706,15 ευρώ
και τέλος χαρτοσήμου ενοικίων 13.439,70
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)
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2020

2019

ΕΣΟΔΑ

2020

2019

ΕΞΟΔΑ

Ακίνητη Περιουσία (Ενοίκια)

372.000,00

367.000,00

Β. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Συνδρομές

170.000,00

170.000,00

Μισθοδοσία και αμοιβές τρίτων

135.500,00

142.110,00

Μαγαζάκι

70.000,00

70.000,00

Μισθοδοσία Υπαλλήλων

61.000,00

56.000,00

Έσοδα Αγ. Ανδρέα

20.000,00

15.000,00

Αμοιβές Τρίτων

35.000,00

45.000,00

Αρωγή/Εκδηλώσεις

36.000,00

45.000,00

ΙΚΑ

30.000,00

34.000,00

Δωρεές Χορηγίες Επιχορηγήσεις

27.000,00

27.000,00

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

7.000,00

7.000,00

Λοιπά

10.000,00

10.000,00

Φόροι τρίτων

2.500,00

110,00

705.000,00

704.000,00

32.100,00

33.350,00

ΣΥΝΟΛΟ

Λειτουργικά έξοδα
ΔΕΗ

6.500,00

6.200,00

Σταθερή κινητή τηλεφωνία

5.500,00

5.500,00

ΕΥΔΑΠ

200,00

200,00

ΕΛΤΑ Courier Μεταφορικά

1.500,00

1.500,00
2.500,00

Φωτοτυπικά συντήρηση αναλώσιμα

2.500,00

Υλικά καθαριότητας

3.000,00

3.000,00

Γραφική ύλη-Είδη Γραφείου

1.500,00

1.500,00

Αναλώσιμα

500,00

500,00

Ασφάλεια κτιρίου

700,00

700,00

3.000,00

5.000,00

Κοινόχρηστα

5.200,00

6.000,00

Μηχανογράφηση

2.000,00

750,00

Φόροι

210.000,00

192.000,00

Φόρος Εισοδήματος

125.000,00

125.000,00

85.000,00

67.000,00

Συντήρηση Κτιρίου

Φόρος Κεφαλαίου (ΕΝΦΙΑ)
Φόροι διάφοροι προηγούμενων ετών

0,00

0,00

Τράπεζες Δάνεια

21.700,00

31.500,00

Δάνεια

12.000,00

18.300,00

Τόκοι Δανείων

8.500,00

12.000,00

Τραπεζικά έξοδα

1.200,00

1.200,00

11.500,00

10.100,00

1.500,00

1.500,00

Υποχρεώσεις από Συνδρομές Μελών
Κατασκευή ταυτοτήτων
Ασφάλεια μελών
Υποχρεώσεις
Δημοτικά Τέλη
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

10.000,00

8.600,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

410.800,00

414.060,00
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2020

2019

ΕΞΟΔΑ
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ
Οδηγικό Πρόγραμμα-Γενική Εφορεία

2020

2019

ΕΞΟΔΑ
Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ
41.200,00

40.600,00

Γενική Συνέλευση

3.000,00

Κλάδος Αστεριών

6.000,00

6.000,00

Δαπάνες οργάνωσης Γενικής Συνέλευσης

3.000,00

3.740,00

Κλάδος Πουλιών

6.000,00

6.000,00

Άλλες Υποχρεώσεις ΣΕΟ

169.000,00

171.600,00

Κλάδος Οδηγών

6.000,00

6.000,00

Μαγαζάκι Προμηθευτές

58.000,00

58.000,00

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

6.000,00

6.000,00

Μαγαζάκι Προμηθευτές παρελθόντων ετών

Αναπτύξεως-Γενικής Εφόρου

1.500,00

1.400,00

Διάφορα

Εκπαίδευση

3.700,00

3.200,00

Γενική Γραμματεία

8.000,00

5.000,00

Επιτροπή Κατασκηνώσεων

1.000,00

1.000,00

Παρακρατήσεις Τοπικών κ.α. (Ανταποδοτικά)

7.000,00

12.000,00

Περιοδείες ΕΠ

8.000,00

8.000,00

Μείωση κεφαλαίου δανείου σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο

50.000,00

45.000,00

Διάφορα (Συνέδρια, Προσφυγικές Απρόβλεπτα κλπ)

3.000,00

3.000,00

10.000,00

8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ

294.200,00

289.940,00

ΕΣΟΔΑ

705.000,00

704.000,00

ΕΞΟΔΑ

705.000,00

704.000,00

Διεθνείς Σχέσεις
Συνδρομή στο Παγκόσμιο Γραφείο

2.500,00

2.600,00

Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Περιοχή

2.500,00

2.600,00

Συμμετοχή σε Συναντήσεις-Συνέδρια-Σεμινάρια

5.000,00

2.800,00

Δημόσιες Σχέσεις-Εκδόσεις-Επικοινωνία

25.000,00

20.000,00

Έντυπα προβολής, Εκδόσεις, banners

25.000,00

20.000,00

Εξοδα Κίνησης

13.000,00

14.000,00

Διοικητικό Συμβούλιο

3.000,00

3.000,00

Κλάδος Αστεριών

1.200,00

1.400,00

Κλάδος Πουλιών

1.200,00

1.400,00

Κλάδος Οδηγών

1.200,00

1.400,00

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

1.200,00

1.400,00

Εκπαιδεύσεων

1.200,00

1.700,00

Αναπτύξεως

4.000,00

3.700,00

23.000,00

20.000,00

ΔΕΚΟ/Τηλεφωνία

3.500,00

4.000,00

Εξοδα Κίνησης

3.500,00

4.000,00

Εξοδα Συντήρησης

16.000,00

12.000,00

Δικαστικά Συμβολαιογραφικά

Οδηγικά Κέντρα

10.000,00

12.000,00

Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας

5.000,00

7.500,00

Λοιπές Νομικές Υποθέσεις

3.000,00

3.000,00

Συμβολαιογραφικά

2.000,00

1.500,00

3.740,00

1.000,00

1.600,00

45.000,00

50.000,00

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΙ & ΔΩΡΗΤΕΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
2019

Ετήσιος απολογισμός

70

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

• ABOUT YOU
• ALGINO-ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
& ΣΙΑ ΕΕ
• ART RINGS
• ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΛΕΞ. ΠΙΤΤΑΣ
Α.Ε.Β.Ε.
• ATHENS KIDS-ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
• BARILLA
• BLUE STAR FERRIES
• CINEMAX
• CAVA LINOSΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
• FREZYDERM ABEE
• HELLENIC SEAWAYS
• HIDE & SEEK-BAR-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
• HILTON-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
• IDER
• KAIZER SHOP
• KAFEA TERRA
• LA GIOVANNI DI
• LE GRECHE ΠΑΓΩΤΑ
• LEMONDE INSTITUTE OF
HOTEL AND TOURISM STUDIES
• LECOTEX ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΙΚΗ
• MALATESTAS BIKES
• MISKO-BARILLA-SANITAS
(ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ)
• MOLLIA
• MY FABRIC OF LIFE
• NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ
• PHYSIONEW THERAPY
• P.C. PODIMATAS
AUDIOVISUAL S.A.
• PPG HELLAS
• PLAISIO
• PERFUME SOAP
• ROUGE PARFUMERIES/
BEAUTRIP
• ROUSSETOS SA-ΔΑΠΕΔΑ
• SANDRINE

•
•
•
•
•
•
•

SOLO GELATO ΠΑΓΩΤΑ
SPOROS ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
SPYRIDOULA'S HOME
STARBUCKS ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΗΕ CRAFTY MONGOOSE
VILLA OLGA
YOUTH & NATURE

• ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΓΙΑΣΤΡΩΦ
• Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & Γ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑ ΟΕ
• ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
• ΑΘΜΟΝΟΝ-ΟΡΟΣΗΜΟΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ
• ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ
• ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΞΕΝΙΑ ΛΙΑΝΟΥ
• ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΓΙΑΝΝΑ ΜΟΥΡΙΔΟΥ
• ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
• ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥ
• ΒΙΚΟΣ ΝΕΡΟ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
• ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΛΕΡΟΥ
• ΓΕΡΜΑΝΟΣ
• ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ
• ΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
• ΘΕΑΤΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ
• ΕΦΗ ΔΕΔΕ
• ΖΑΓΟΡΙ ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ
• ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΝΔΡΙΑΣ
• ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΤΑ ΓΙΟΥΛΙΑ
• ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΦΥΣΙΣ
• ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΒΛΑΧΑ
• ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΥΚΛΑΣ
"ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ"
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
• ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ SALAAMALECUM
• ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
• ΕΨΑ
• ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ-ANIMANIA
• ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤHΡΙΟ

• ΔΩΔΩΝΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΒΜΜ
• IΟΝ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
• ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
• KABA VINIFERA
• ΚΑΠΕΛΑ-ALL ABOUT HATS
• ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ
• ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
BIKE SALE & ACADEMY
• ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ
• ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΔΙΟΥ
• ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΔΑΝΑΗ Ν.
ΣΜΥΡΝΗ
• ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ SALONE DI
CAPELLI
• ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΗ
• ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ILIAS
• ΚΤΗΜΑΤΑ ΜΟΣΧΟΥΤΑ
• ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ CARNICERO
• ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑ
• ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
• ΝΗΡΕΥΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ
• ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΑΕΒΕ
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IRO
APΡARTMENTS ΧΙΟΣ
• ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ERANUTS.COM
• ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
• ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΑΤΗΤΗΡΙ
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ &
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
• ΛΗΔΑ ΡΑΪΣΗ GLASS ART
• ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ
• ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. ΑΕΕ
• ΣΤΕΡΓΙΟΥ
• ΤΟ ΒΑΖΑΚΙ
• ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ
• ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΓΓΑ-

• ΒΟΥΛΗ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, Ματρώνη
Δικαιάκου
• ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
• ΕΡΤ
• ΣΚΑΙ

• Δήμος ΛουτρακίουΠεραχώρας-Αγίων Θεοδώρων
• Δήμος Νέας Σμύρνης
• Δήμο Ψυχικού
• Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης
• Ν.Π.Δ.Δ, Πολιτισμού,
Αθλητισμού, Κοινωνικής
Πολιτικής & Προσχολικής
Αγωγής Δήμου Ελευσίνας
• Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Ελευσίνας
• Δασαρχείο Ιστιαίας
• Σχολή Μωραΐτη
• Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
• Μουσείο Μπενάκη
• Μουσείο Γουλανδρή
• Μουσείο Ψευδαισθήσεων
• Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό
Εκπαιδευτικό Μουσείο
Λαυρίου
• Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
• Ίδρυμα Αβέρωφ
• Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Ελλάδος
• Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία
Ελλάδας
• Κυνηγετικός Σύλλογος Ιστιαίας
• Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Ιστιαίας
• Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Γουβών

ΦΟΡΕΙΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ

ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΑΒΕΕ
• ΥΔΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ
• ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΛΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
• ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ.
• ΦΛΩΡΑ
• ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΡΤΟΣ & ΤΕΧΝΗ
• ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΕΣΟΥΔΗ
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ PHOTOALEXIS
• ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΑΤΟΛΑΣ-GALERIE F
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ–
ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,
ΚΑΒΑΛΑ
• ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
"ΒΑΣΑΚΗ"
• "ΚΤΗΜΑ ΕΡΕΙΚΗ" ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΚΑΣ,
ΛΕΥΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
• "ΟΙΚΟΠΕΡΙΗΓΗΤΗΣ" ΛΙΜΝΗΣ
ΚΕΡΚΙΝΗΣ
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "MORFI HOTEL",
ΚΕΡΚΙΝΗ
• ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
"ΕΥΑ ΜΑΡΙ", ΣΕΡΡΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων
• Περιφερειακή Ενότητας
Δυτικής Αττικής
• Περιφέρεια Αττικής
• Δήμος Αθηναίων
• Δήμος Ελευσίνας

•
•
•
•
•
•
•
•

Α΄ Ομάδα Συνεργασίας Αθήνας
Τοπικό Τμήμα Κηφισιάς
Ματίνα Βιδάλη
Στάθης Γερογιάννης
Πόπη Γεωργιάδη
Bianca Γιαννηκαπάνη
Έφη Γκαράνη
Γεώργιος Γκαράνης

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημήτριος Αθανασίου Γκέρτσος
Ελευθερία Γκρίμπα
κ. Δημήτρη Γραμμένο
Καίτη Δημαρά
Δάφνη Ηλιάδη Παπαπαναγιώτου
Πελίας & Άβα Ιωαννίδη
Μπεγκόνια Καλλιγά
Ειρήνη Καμπούρη
Δημήτριος Νικολάου
Καστρινάκης
Κωνσταντίνο Κιντή
Γεωργία Κοκκίνη
Στάμος Κουλουριώτης
Καίτη Κυριακοπούλου
Σόφη Κώττη
Σόφη Λεβεντάκη
Κυριάκος & Μόη Οικονόμου
Ρίτα Πανουργιά
Ιωάννης Παπαδάτος και αδέλφια
Δημήτρης Παπαχαραλάμπους
Ρένα Παρμενίδου
Aristea Pialopoulos
Αθανάσιος Πιπιλής
Αναστασία Προκοπίου
Χριστίνα Ρούσση
Αλέξης Ρούσσης
Οικογένεια Ιωάννας Σακελλαρίου
Μαρινέλα Σαμούρκα
Γεώργιος Σελίμης
Ντόρα Σταματοπούλου
Οικογένεια Κωνσταντίνου
Τρούγκου
Αλέξης Χαϊμαλάς
Ειρήνη Χωριατοπούλου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
& ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΕΦΟΡΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Ε. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Κ. ΚΑΤΟΥΦΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ
• ΤΖ. ΛΑΡΙΣΣΗ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
• Γ. ΔΕΔΕ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.
• Μ. ΓΙΟΥΤΣΟΥ
• Σ. ΘΕΙΑΔΟΥ
• Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
• Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τμ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
• Κ. ΚΑΤΣΟΥΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τμ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Λ. ΜΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΓΑΖΑΚΙ
• Κ. ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (έως 15/7)
• Π. ΚΑΖΑΝΕΛΗΣ
• Κ. ΓΚΟΤΣΗ (από 16/7)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τμ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
και ΔΗΜΟΣΙΩΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ (από 17/11)
• Α. ΚΟΚΚΑΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
• Ν. ΓΕΝΤΙΜΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΑΡΩΓΗΣ
• Ρ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
• Α. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗ (έως 4/4)
• Κ. ΚΑΡΥΔΑΚΗ (από 9/4)
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ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝ
• Δ. ΜΠΙΣΥΛΛΑ (έως 4/4)
• Α. ΝΙΦΟΡΟΥ (από 5/5)
ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ
• Κ. ΜΑΚΟΥ (έως 4/4)
• Γ. ΑΡΒΑΛΗΣ (από 9/4)
ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
• Γ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ (έως 4/4)
• Δ. ΤΣΙΓΚΟΥ (από 10/5)
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
• Δ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (έως 4/4)
• Π. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ (από 9/4)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Έφοροι Περιφέρειας, Πρόεδροι & Έφοροι Τοπικών Τμημάτων,
Πρόεδροι & Αρχηγοί Τοπικών Ομάδων 31ης Δεκεμβρίου 2019
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Σταματία Μαργαρίτη
Αθήνα
• Ν. Τσιάμης
• Β. Φρέσκας
Βύρωνας
• Μ. Καρύδης
• Μ. Γκοτζομάνη
Ζωγράφου
• Κ. Παπασπύρου
• Α. Πρίντεζη
*Ηλιούπολη
• Α. Κασιμάτη
• Δ. Βεργιάδης
*Καρέας
• Ν. Κυπραίου
• Φ. Παπανικολάου
Ν. Φιλαδέλφεια
• Α. Καραβίτη
• Δ. Χατζηδημητρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Κωνσταντίνος
Μητσόπουλος (έως 12/4)
• Βάνα Καπαραλιώτη (από 10/5)
Γλυφάδα
• Ι. Σκαλτσά
• Α. Ανουσάκη
*Νέα Σμύρνη
• Ε. Μπιρλιράκη
• Δ. Γεωργοπούλου

Παλαιό Φάληρο
• Β. Κορωνάκη
• Ν. Αθανασοπούλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Γιώργος Αρβάλης (έως 15/11)
• Σόφη Μπέλμπα (από 1/12)
Αγ. Παρασκευή
• Β. Τσιαμπά
• Α. Φράγκου
*Ηράκλειο Αττικής
• Χ. Μαρινοπούλου
• Μ. Καλογεροπούλου
Καλογρέζα
• Θ. Κούτρα
• Π. Μιμήκου
*Κηφισιά
• Μ. Λιάνου
• Α. Παρασχούδη
Μαρούσι
• Μ. Μοναστηριώτου
• Β. Παπανικολάου
Παπάγου
• Σ. Παρλαβάντζα
• Σ. Γιαννατσή
Φιλοθέη
• Δ. Λύτρας
• Ε. Κούμουλου
Χαλάνδρι
• Ν. Χρυσοπούλου
• Ι. Παναγιωτίδη
Ψυχικό Τ.Ο.
• Α. Μαμαλούκου
• Α. Λιόγκα
**Χολαργός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Κωνσταντίνος
Μητσόπουλος (έως 12/4)
• Βάνα Καπαραλιώτη (από 10/5)
Ανάκασα
• Σ. Σπύρου
• Λ. Μουρελάτος
Περιστέρι
• Ξ. Παπαχριστοπούλου
• Κ. Καΐρη
**Λόφος Αξιωματικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Άννα Πετρέα
Πειραιάς
• Ν. Παπαδονικολάκη
• Λ. Μπιτσάκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Άννα Πετρέα
Σαλαμίνα
• Ε. Νεοφύτου
• Χ. Γκολφινοπούλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Άννα Πετρέα
*Ελευσίνα
• Σ. Σαμπάνη
• Μ. Μανώλακα
*Μέγαρα
• Β. Παπανούση
• Μ. Οικονόμου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Γιώργος Ζωχιός (έως 10/4)
• Γιώργης Θεοδωράτος
(από 10/5)
Αχαρνές
• Ε. Καλογράνη
• Β. Μπαλή
Βούλα
• Χ. Πετροδασκαλάκη
• Χ. Αλειφέρη
Θρακομακεδόνες
• Κ. Λαυρέντη
• Κ. Λιόλιου
Κερατέα
• Ε. Ορφανίδου
• Β. Πολιτη
Κορωπί
• Μ. Μίχα
• Β. Θηβαίου
Παιανία
• Κ. Νικολογιάννη
• Ν. Δερμούση

Ραφήνα
• Τ. Λεγάκη
• Μ. Φιλιππάκης
Σπάτα

Ρόδος
• Α. Χατζηδημητρίου
• Σ. Κακαρίκου

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
*Ζάκυνθος
• Σ. Ξένος
• Σ. Λούντζη
*Κέρκυρα
• Γ. Δαφνής
• Σ. Δεσύλλα

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Κωνσταντίνος
Μητσόπουλος (έως 12/4)
• Βάνα Καπαραλιώτη (από 10/5)
*Βαθύ Σάμου
• Μ. Παπαγιαννοπούλου
• Ζ. Φλέσσια
*Καρλόβασι Σάμου
• Α.Μ. Τσιγαδά
• Ι. Ξάνθος
*Μυτιλήνη
• Μ. Τραντάλη
• Σ. Ασβεστά
*Χίος
• Π. Βαποράκη
• Α. Γαλανούδη
**Λήμνος
**Βροντάδος Χίου

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Σταματία Μαργαρίτη
Κως
• Σ. Μακρής
• Κ. Κατσαρού
*Λέρος
• Σ. Καρπαθίου
• Σ. Μπουράκη
Νάξος
• Μ. Μαγγιώρου
• Ρ. Μαργαρίτη

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΡΗΤΗ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Γιώργος Ζωχιός (έως 10/4)
• Γιώργης Θεοδωράτος
(από 10/5)
*Αγ. Νικόλαος
• Α. Πολυχρονάκη
• Ξ. Μαρκοπούλου
*Ηράκλειο
• Ε. Χατζηϊωάννου
• Χ. Πωλαναγνωστάκη
Ιεράπετρα
• Ε. Κωνσταντουράκη
• Ε. Κοντοπόδη
Νεάπολη
• Μ. Σιφάκη-Τζανάκη
• Κ. Τερζάκη
Σητεία
• Μ. Βασιλάκη
• Β. Παπακωνσταντίνου
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Χανιά
• Ε. Κοματσουλάκη
• Κ. Φορτσάκη
Ρέθυμνο

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
*Ιωάννινα
• Α. Ιωάννου
• Α. Λιόντου
Μέτσοβο
• Γ. Μπλέτσος
• Μ. Γαλανίδου
Πρέβεζα
• Α. Κόρρου
• Θ. Κατσικοβόρδου

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη
*Αγριά
• Γ. Τσιακατήρη
• Ε. Κασσαβέτη
*Βόλος
• Κ. Τριανταφύλλου
• Κ. Παπούκα
*Καλαμπάκα
• Β. Γκαραγκάνη
• Η. Κλητήρης
*Καρδίτσα
• Μ. Βασδέκη
• Ι. Καλφοπούλου
*Λάρισα
• Μ. Ρουσοπούλου
• Κ. Χατζούλη

*Νέα Ιωνία Μαγν.
• Ε. Σεϊδου
• Ε. Κλεάνθη
*Σκιάθος
• Κ. Φωτοπούλου
• Α. Σεβλιανού
*Τρίκαλα
• Χ. Κατσάκη
• Μ. Ζιόμπορα
*Φάρσαλα
• Θ. Μπουχλαριώτου
• Α. Μπαρουτιάδη

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
και ΘΡΑΚΗ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Καρίνα Δημοπούλου
*Δράμα
• Κ. Τσιόγκα
• Κ. Ποιμενίδου
Καβάλα
• Α. Κολοζώφ
• Φ. Μάνθου
Κομοτηνή
• Ε. Γεράκη
• Α. Χριστοφορίδου
*Ξάνθη
• Ζ. Ηλιάδου
• Λ. Ράπτης
Ορεστιάδα
• Ε. Σπανοπούλου
• Λ. Τοψίδου
**Αλεξανδρούπολη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Καρίνα Δημοπούλου
*Θεσσαλονίκη
• Δ. Αναγνωστίδου
• Ε. Φουτζίτζογλου
*Κιλκίς
• Σ. Καρβουνίδου
• Κ. Χατζησταύρου
Νάουσα
• Ν. Τσέλιου
• Γ. Ζαρομυτίδου
Σέρρες
• Κ. Καραντώνη
• Α.Μ. Μπογιαντζή
Σιδηρόκαστρο
• Κ. Καραντωνίου
• Μ. Παρέτσιου

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη
*Κοζάνη
• Α. Καραμπόζα
• Λ. Παπακώστα
**Φλώρινα

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Γιώργος Αρβάλης (έως 15/11)
• Σόφη Μπέλμπα (από 1/12)
Άμφισσα
• Α. Σεγδίτσα
• Γ. Δασκαλοπούλου
Ιστιαία
• Α. Καλέμη
• Ε. Καμπούρη
Λαμία
• Θ. Τζοβανάκη
• Λ. Λιάπη
Χαλκίδα
• Ι. Αποστόλου
• Σ. Λειβαδίτου

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
*Πάτρα
• Ν. Λαλιώτη
• Τ. Σταματοπούλου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
• Άννα Πετρέα
*Καλαμάτα
• Ν. Ψηλάκη
• Ε. Καλογεροπούλου
Κόρινθος
• Σ. Ωρολογά
• Δ. Καραβάς
*Λουτράκι
• Ε. Σακελλαρίου
• Π. Αντωνίου
Μεθώνη
• Δ. Ψαλλίδας
• Ι. Τσιτσοπούλου
Μελιγαλάς
• Α. Ηλιακοπούλου
• Α. Κίντζου
*Ξυλόκαστρο
• Ε. Γατσοπούλου
• Μ. Τσάτσαρη
Σπάρτη
• Κ. Ρουσέτου
• Ε. Σουλτάνη
Τρίπολη
• Μ. Τσιώλη
• Α. Γκιτάκου
**Κυνουρία
**Βλαχόπουλο

ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΟΔΗΓΙΣΜΟΣ
Αλεξάνδρεια Αιγύπτου
• Μ. Κάβουρα
• Ε. Μανικάρου
Εδιμβούργο Σκωτίας
• Ε. Τρακόσα
• Π. Καρανάσιου

* Τακτικά Τοπικά Τμήματα
**Τοπικά Τμήματα αδρανή
Τα ανωτέρω ισχύουν με
στοιχεία που ελήφθησαν
έως 28/2/20

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

