2020
Ετήσιος
απολογισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
2020

Ετήσιος απολογισμός

03

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Ε. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Κ. ΚΑΤΟΥΦΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Σ. ΜΠΕΛΜΠΑ
ΤΑΜΙΑΣ
• Σ. ΘΕΙΑΔΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
• Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.
• Μ. ΓΙΟΥΤΣΟΥ
• Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Κ. ΠΕΤΡΑΤΖΑ
• Α. ΤΕΡΖΑΚΗ
• Ν. ΤΣΙΑΜΗΣ

Εισαγωγή

Μέρος Β΄ Απολογισμός Οργάνωση και Διοίκηση

Πίνακας περιεχομένων

03

Στρατηγικός σχεδιασμός

46

Υπόσχεση και Νόμος

05

Γενική Γραμματεία

48

Πρόεδρος Δ.Σ.

06

Τμ. Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

50

Γενικη Έφορος

08

Τμ. Συνεργασίας

52

Μουσείο Ελληνικού Οδηγισμού

54

Συνέργειες, Εκπροσωπήσεις

55

Έργο
Κλάδος Αστεριών

12

Υποστηρικτές, Χορηγοί & Δωρητές Κεντρικής Διοίκησης

56

Κλάδος Πουλιών

14

Διοικητική Διάρθρωση

57

Κλάδος Οδηγών

16

Κλάδος ΜΟ

18

Οδηγισμός και αναπηρία

20

Μέρος Γ΄ Απολογισμός Οικονομικά Στοιχεία
και Διαχείριση

Περιφερειακή Ανάπτυξη

21

Απολογισμός Τμήματος Οικονομικών-Έκθεση Ταμία

61

Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας

Απολογισμός Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας

62

22

Απολογισμός Επιτροπής Οδηγικό Πρατήριο 2020

63

Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας

24

Απολογισμός Επιτροπής Οικονομικής Αρωγής

64

Περιφέρειες Βορείου Τομέα Αττικής, Στερεάς Ελλάδας

26

Οικονομικές Καταστάσεις 2020

65

Έκθεση Ελεγκτών Λογιστών

72

Προϋπολογισμός 2021

73

Περιφέρειες Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Νήσων Αττικής,
Πελοποννήσου

28

Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων

30

Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Τομέα Αττικής,
Δυτικού Τομέα Αττικής

32

Περιφέρειες Κεντρικού Τομέα Αττικής, Νοτίου Αιγαίου

34

Περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής Αττικής

36

Αριθμητικά στοιχεία

38

Τμήμα Εκπαιδεύσεων

40

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

42

Ανάπτυξη Ενηλίκων Μελών-Εθελοντών

44

2020

Ετήσιος απολογισμός

05

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.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Όλοι ζήσαμε και ζούμε δύσκολους καιρούς απομόνωσης. Αυτό
έζησε το 2020 και ο Οδηγισμός, όμως επειδή βασίζεται στην
αλληλεπίδραση, την ομαδικότητα, την παρέα, τις κοινές δραστηριότητες και έχει μέλη δυνατά, αισιόδοξα, μαθημένα σε δυσκολίες, μπορεί και ξεπερνά αυτή την κατάσταση.
Επιτέλους ήρθε και η ώρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
για δεύτερη φορά καθυστερημένα λόγω της επιδημίας.
Σήμερα 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 η λογοδοσία
των πεπραγμένων του 2020, δηλαδή των ενεργειών που έκανε
το Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούσαν στο σωματείο μας.

Στον Τομέα Ανάπτυξης, με παρότρυνση της Γενικής Εφόρου, οι
Ομάδες ξεκίνησαν με συγκεντρώσεις εκτός εστίας, στη φύση,
και συνέχισαν διαδικτυακά. Οι Κλάδοι έχουν αναπτύξει ένα
δίκτυο προσωπικής επικοινωνίας με τα Στελέχη τους, ώστε
όλοι να αισθάνονται "κοντά" και να νοιώθουν ικανοί να κινούν
τις Ομάδες τους.
Επιπλέον οι Κλάδοι και οι Περιφέρειες οργάνωσαν διαδικτυακά, για όλη την επικράτεια, Περιφερειακές συναντήσεις Στελεχών, Εφόρων και Προέδρων Τοπ. Συμβουλίων με στόχο την
επικοινωνία, τον προβληματισμό και την αλληλεπίδραση.
Το προεδρείο του 13ου Συνεδρίου Αρχηγών οργάνωσε επιτυχημένη προσυνεδριακή συνάντηση με συμμετοχή 115 Αρχηγών,
όπου αποφασίστηκε η διαδικτυακή διεξαγωγή του Συνεδρίου
στην αρχή του 2021.
Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων συνεχίζει τις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις και, σε συμφωνία με το Δ.Σ., μείωσε λόγω των δύσκολων
συνθηκών το κόστος συμμετοχής σε αυτές, έτσι ώστε τα Στελέχη να μη χάσουν τις ευκαιρίες ενδυνάμωσης στο ρόλο τους
και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα προετοιμάστηκε για το Συνέδριο Εκπαιδευτών του Φεβρουαρίου. Επίσης,
το Τμήμα έχει δημιουργήσει συνεργασίες με φορείς που μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα πιστοποίησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Με τις συνθήκες της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν κανονικές κατασκηνώσεις, αλλά έγιναν αρκετές κατασκηνωτικές
δραστηριότητες κοντά στην πόλη κατοικίας τους, με συμμετοχή λιγότερων παιδιών.
Το Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού "Έσο Έτοιμος" κινητοποιήθηκε αμέσως, όταν χρειάστηκε
στην Θεσσαλία, στην Σάμο και στην Εύβοια. Εκτός αυτού, έγινε
διαδικτυακά ενημερωτική συνάντηση των Υπευθύνων Εκτάκτων Αναγκών κάθε Τοπ. Τμήματος.
Η συνεργασία με το WWF Ελλάς είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία Παιδαγωγικού Περιβαλλοντικού Προγράμματος (Green
Spaces-Οι νέοι σε δράση) και θα συνεχιστεί κυρίως σε επίπεδο
παραγωγής προγραμμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση και

ανάπτυξη πρωτοβουλιών παιδιών και νέων για το περιβάλλον.
Άρχισε συνεργασία με το Γραφείο προσέλκυσης εθελοντών αιμοδοτών του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας με στόχο την προώθηση της αιμοδοσίας από τα ενήλικα μέλη μας αλλά και τη
δημιουργία προγραμμάτων για ευαισθητοποίηση των παιδιών
και των νέων μας στο θεσμό αυτό, ώστε όταν ενηλικιωθούν να
συμμετέχουν και αυτοί ενεργά.
Στον Τομέα Οικονομικών είχαμε επίσης σημαντικές διαφοροποιήσεις λόγω των συνεπειών της πανδημίας.
Η Οικονομική Αρωγή δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει την
ετήσια Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά και τις άλλες δραστηριότητές της. Ωστόσο μας ετοίμασε ένα καταπληκτικό γούρι της
χρονιάς σε σχέδιο του Αλέκου Φασιανού, και τον ευχαριστούμε
θερμά για την παραχώρησή του.
Εκτός από την απώλεια των εσόδων της Οικονομικής Αρωγής
έχουμε υποστεί και μείωση των ενοικίων που εισπράττουμε.
Σε αντιστάθμισμα των απωλειών αυτών, αλλά και για οικονομική στήριξη των Τοπ. Τμημάτων μας, κυκλοφόρησε λαχνός.
Επίσης, καταθέσαμε αίτηση για οικονομική επιχορήγηση μέσω
προγράμματος του ΕΣΠΑ και αισιοδοξούμε.
Επί μεγάλο διάστημα του 2020 το Οδηγικό μας Πρατήριο δέχτηκε παραγγελίες μέσω e-shop και click away.
Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και φέτος δούλεψε συστηματικά, φροντίζοντας για την καλή κατάσταση και την άριστη διαχείριση των ακινήτων μας.
Επειδή αντίστοιχη ελάττωση των εσόδων αναμένεται και για
το 2021, θα δείτε ότι ο προϋπολογισμός που θα σας παρουσιάσει η Ταμίας μας είναι πάρα πολύ συγκρατημένος και ως προς
τα έσοδα και ως προς τα έξοδα.
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Ο Τομέας Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης ασχολήθηκε με
διάφορους τομείς, για τους οποίους εργάστηκαν όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πολλά άλλα μέλη του
ΣΕΟ.
Ο νέος τριετής Στρατηγικός Σχεδιασμός που σας παρουσιάστηκε στην Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου έχει αρχίσει
να δουλεύεται από τα μέλη του Διοικητικού, τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης και εθελοντές μας που ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση. Είναι πολλοί οι τομείς στους οποίους χρειάζονται άτομα με εμπειρία του Οδηγισμού αλλά και ειδικές
γνώσεις λόγω σπουδών ή επαγγέλματος. Όποιος επιθυμεί να
συμμετέχει, ας επικοινωνήσει στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
volonteers@seo,gr
Η επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει αναλάβει τις
Δημόσιες Σχέσεις και την Επικοινωνία του ΣΕΟ δουλεύει εντατικά, μεθοδικά και με ενθουσιασμό. Με ανοικτή πρόσκληση για
εκδήλωση ενδιαφέροντος συστάθηκε ομάδα εθελοντών που
ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media),
σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ολοκληρωμένη εικόνα
του ΣΕΟ, με ομοιομορφία και συνοχή. Στα Τοπ. Τμήματα δόθηκε επικοινωνιακό πακέτο με υλικό και οδηγίες αξιοποίησης.
Επίσης μελετήθηκε ο ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας του ΣΕΟ
και από τον Ιανουάριο αρχίζει η υλοποίησή του .
Μετά από πρόταση του ΑΝΤ1, πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα επεισοδίου της εκπομπής Η φωτογραφία της ζωής
μου γύρω από συγκεκριμένες οδηγικές δραστηριότητες που
επελέγησαν από το κανάλι, με μηνύματα πολιτισμού, ειρήνης,
εθελοντισμού, προσφοράς στην κοινωνία, παγκόσμιας φιλίας
και ζωής στη φύση.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων εκπροσώπησε διαδικτυακά το
ΣΕΟ στην ευρωπαϊκή συνάντηση EGM καθώς και στη διεθνή
συνάντηση που ήταν προπαρασκευαστική για το 37ο Παγκόσμιο Συνέδριο της WAGGGS, το οποίο έχει προγραμματιστεί
για το καλοκαίρι ‘21. Επίσης προώθησε στις Ομάδες μας, αφού
τα μετέφρασε, προγράμματα που στάλθηκαν από το Παγκόσμιο
Γραφείο.
Τον Ιανουάριο υπέβαλε στην WAGGGS υποψηφιότητα για το
Olave Award, καταθέτοντας το πρόγραμμα για τους πρόσφυγες
Μια Βαλίτσα Κόσμος και τον Ιούλιο το ΣΕΟ τιμήθηκε πράγματι με το OLAVE AWARD 2018-2020. Το πολύ σημαντικό αυτό
βραβείο απονέμεται στις οδηγικές οργανώσεις που εκπονούν
προγράμματα τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στους ανθρώπους της. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια
στο μέλη μας που έφτιαξαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το
παρουσίασαν σε σχολεία. Τους ευχαριστούμε θερμά.
Ακόμα μια σημαντική στιγμή του Ελληνικού Οδηγισμού είναι
η εκλογή της κυρίας Νανάς Γεντίμη στην θέση της Προέδρου
του Παγκόσμιου Συμβουλίου της IAG.
Το Μουσείο του Ελληνικού Οδηγισμού "Ειρήνη Καλλιγά" γιόρτασε με επιτυχία την 15η επέτειο από την ίδρυσή του, συνδυάζοντάς την με τον εορτασμό της Ημέρας Σκέψης.
Από την αρχή της πανδημίας το ΣΕΟ τήρησε πιστά τις κρατικές οδηγίες υγειονομικών κανόνων. Τα γραφεία εφοδιάστηκαν
αμέσως με όλα τα προβλεπόμενα μέσα προφύλαξης και παράλληλα ίσχυσε η εκ περιτροπής εργασία και η τηλεργασία των
υπαλλήλων.

Σήμερα λήγει η τετραετής θητεία δύο μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου: της Μαρίνας Αλεξοπούλου και της Μαρίας Γιούτσου. Η Μαρίνα, ψύχραιμη και έμπειρη, κατάφερε ως Γενική
Έφορος να κρατήσει γερά σταθερό το τιμόνι της Ανάπτυξης.
Η Μαρία, έμπειρη και πάντα διαβασμένη, υπήρξε αρχικά άξια
Αναπληρώτρια Γενική, ενώ κατόπιν έδωσε τον καλλίτερο εαυτό της στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία.
Επίσης λήγει η μονοετής θητεία της Σόφης Μπέλμπα και για
αυτό, βάσει του καταστατικού, έχει το δικαίωμα να είναι πάλι
υποψήφια. Η Σόφη τους λίγους αυτούς μήνες υπήρξε πολύ βοηθητική και δραστήρια ως Γεν. Γραμματέας.
Τον περασμένο Νοέμβριο, μετά από τριετή θητεία, παραιτήθηκε για προσωπικούς της λόγους η Μαρία Αλεξοπούλου. Η
Μαρία ήταν πάντα θετική, αποτελεσματική και υπήρξε για ένα
χρόνο εξαιρετική Γεν. Γραμματέας.
Και οι τέσσερις στήριξαν ουσιαστικά και αποτελεσματικά το
Διοικητικό Συμβούλιο κατά το χρονικό διάστημα της θητείας
τους και τις ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
Τελειώνοντας τον απολογισμό του 2020, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη του Ελληνικού Οδηγισμού που δούλεψαν εθελοντικά για να παραχθεί αυτό το έργο. Ξεχωριστές
ευχαριστίες ανήκουν στους δωρητές και τους φίλους του ΣΕΟ
που μας στήριξαν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως θέλω να εκφράσω στους έμμισθους συνεργάτες στα γραφεία μας, που παρά τις δύσκολες συνθήκες
φέτος, δούλεψαν με προθυμία, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα.
Τέλος ευχαριστώ ξεχωριστά και προσωπικά το κάθε ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί όλοι έδωσαν τον καλλίτερο εαυτό τους δουλεύοντας συλλογικά με ομόνοια, σύμπνοια
και αγάπη για το καλό του Ελληνικού Οδηγισμού.

ΓΕΝΙΚΗ
ΕΦΟΡΟΣ
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2020...Μια χρονιά ορόσημο. Ξεκίνησε με δημιουργική διάθεση,
όραμα και καλά μελετημένο σχεδιασμό.
Το κεντρικό πρόγραμμα "Φυσικά και είμαι μέσα!" έδωσε στους
Κλάδους δύναμη, ιδέες και "τροφή" για ουσιαστική δουλειά κοντά στη Φύση.
Προγραμματίστηκαν και ξεκίνησαν συναντήσεις των Κλάδων
με σκοπό η συμμετοχή και η κοινή προσπάθεια όλων να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης και πρωτοπορίας σε κάθε επίπεδο!
Ο Μάρτιος όμως δεν ήταν μακριά…η πανδημία SARS-CoV-2
(covid-19), δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες, ανατρέποντας την ζωή και την καθημερινότητά μας. Έπρεπε να κερδίσουμε το στοίχημα, να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες και τρόπο προσέγγισης στο Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα κι έτσι
να κάνουμε όλους να νιώθουν όχι μόνο ικανοί αλλά και δυνατοί
και πρόθυμοι να "παίξουν" με τα νέα δεδομένα! Και τότε, το
μυαλό άρχισε να τρέχει και αφουγκραστήκαμε κάθε ανάγκη!
Νέα δεδομένα λοιπόν… άρα νέες κατευθύνσεις. Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη των ενηλίκων μελών μας εκπονήσαμε και
στείλαμε, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς
της πολιτείας, αναλυτικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας, που έφτασαν εγκαίρως στα Στελέχη, στα Τοπικά Τμήματα,
στους γονείς.
Μάθαμε νέους τρόπους και πλατφόρμες επικοινωνίας και
αποκτήσαμε διαδικτυακές γνώσεις που μέχρι τότε ελάχιστα
αξιοποιούσαμε. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν εργαλεία
βασισμένα στη λογική βήμα-βήμα, δηλαδή οδηγοί χρήσης ψηφιακών επικοινωνιακών εφαρμογών, και υλοποιήθηκαν
webinars για να επιτευχθεί η εξοικείωση με τα σύγχρονα εργαλεία. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκε υλικό και δημιουργήθηκαν οδηγοί για διαδικτυακές συγκεντρώσεις των Κλάδων,
καταγράφηκαν και κοινοποιήθηκαν γραμμές βοήθειας για στήριξη των μελών μας και του κοινωνικού συνόλου γύρω μας.
Δημιουργήθηκε έτσι μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Κυρίως
όμως, κάναμε το "Έσο έτοιμος" πράξη!

"Μένουμε σπίτι" διαμηνύσαμε όλοι και ανασυνταχθήκαμε ώστε
να φτάνουν σε εβδομαδιαία βάση, από όλους τους Κλάδους,
δραστηριότητες που έδωσαν ιδέες, έμπνευση και στήριξη στα
Στελέχη και τα παιδιά. Σε όλη τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας οι Κλάδοι, ανατρέποντας τον σχεδιασμό και τα προγράμματά τους, πέτυχαν να εντατικοποιήσουν την επικοινωνία τους
με τις Ομάδες και να ενισχύσουν τα Στελέχη.
Όλα εξ αποστάσεως… Παρότι οι συνθήκες επέβαλαν να αλλάξουν τα πάντα, είχαμε μόνον ένα δρόμο: να γίνουν όλα με άλλο
τρόπο. Οι Οδηγοί γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας
σταματήσει… Ξεκίνησαν, σε όλα τα επίπεδα, οι διαδικτυακές
συγκεντρώσεις, οι διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, οι διαδικτυακές συναντήσεις Κλάδων και Περιφερειών, τα διαδικτυακά
συμβούλια. Τίποτε δεν σταμάτησε να τρέχει, βρήκαμε τους
δρόμους…
Η πανδημία χτύπησε και την κατασκήνωση. Το όνειρο της χρονιάς κάθε Οδηγού εφέτος έπρεπε να γίνει αλλιώς. Πολλές
Ομάδες των Κλάδων Πουλιών, Οδηγών και Μεγάλων Οδηγών
ξεπέρασαν τις αγωνίες και τους προβληματισμούς, άδραξαν
την ευκαιρία και πραγματοποίησαν "κατασκηνωτικές δραστηριότητες", τηρώντας προσεκτικά τα νέα μέτρα. Η χαρά του
ύπνου κάτω από τα αστέρια και η ευφορία από το τραγούδι
γύρω από τον ιστό, έστω και με απόσταση και μάσκα, δεν χάθηκε.
Ξεκινώντας την οδηγική χρονιά, η ανάγκη μας να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, να μοιραστούμε τις νέες διαδικτυακές εμπειρίες και τους μέχρι τότε
προβληματισμούς, μας οδήγησαν σε 32 Συναντήσεις Στελεχών
των 4 Κλάδων και στις 8 Περιφέρειες και σε 2 Περιφερειακές
Συναντήσεις Προέδρων Τ.Σ. και Τοπικών Εφόρων.
Η κουλτούρα της μετα-covid εποχής, μας καθοδηγεί να συνειδητοποιήσουμε τα πολλαπλά ερεθίσματα που μας φέρνει το
διαδίκτυο και να τα αξιοποιήσουμε εποικοδομητικά. Με την
πεποίθηση ότι τα ενήλικα μέλη μας είναι το κεφάλαιό μας, μέλημά μας είναι η ανάπτυξη και η έμπρακτη στήριξή τους. Έτσι
το ΣΕΟ εξασφάλισε από την παγκόσμια εταιρεία εκπαίδευσης
Coursera, που συνεργάζεται με κορυφαία πανεπιστήμια και ορ-

γανισμούς ανά τον κόσμο, τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ παρακολούθησης online μαθήματων. Προσφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο σε
όλα τα ενήλικα μέλη του ΣΕΟ η ευκαιρία συμμετοχής σε σεμινάρια και μάλιστα με δυνατότητα πιστοποίησης σε εκπαιδευτικά θέματα προσωπικού ή επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
Μένοντας πιστοί στην πεποίθηση αυτή αυξήσαμε τη συχνότητα της ευκαιρίας συμμετοχής των μελών μας σε webinars που
οργανώνουν η Παγκόσμια Οργάνωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας την δυνατότητα να ακουστεί κι εκεί η φωνή τους.
Η πανδημία και οι συνθήκες που επέβαλλε επηρέασαν φυσικά και τα Οδηγικά μας συνέδρια. Πολύωρες συζητήσεις και
προβληματισμοί, τεράστια αγωνία για την εξασφάλιση της
αποτελεσματικότητας, της πολυφωνίας, της αμεσότητας, της
διαφάνειας στις διαδικασίες των Συνεδρίων. Καταγράφηκαν
διαδικτυακές διαδικασίες-ουσιαστική παρακαταθήκη για το
μέλλον - που με δημοκρατικότητα θα εξασφαλίσουν τη σωστή
και αποτελεσματική οργάνωση των Συνεδρίων κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς.
Με διάθεση συμμετοχής και συναπόφασης, τον Δεκέμβριο υλοποιήθηκε προσυνεδριακή συνάντηση του Συνεδρίου Αρχηγών,
όπου όλοι οι Σύνεδροι-Αρχηγοί συζήτησαν, πρότειναν και ψήφισαν για διαδικτυακή μορφή του Συνεδρίου τους στις αρχές
του επόμενου έτους. Παράλληλα ξεκίνησαν και οι διαδικασίες
οργάνωσης του Διαδικτυακού Συνεδρίου Εκπαιδευτών τον ερχόμενο Ιανουάριο.
Υποστηρίζοντας τη θέση ότι η φωνή μας δυναμώνει όταν,
τα θέματα που μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν βαθιά,
τα μοιραζόμαστε με άλλους. Το ΣΕΟ επιδιώκει στρατηγικές
συνέργιες με φορείς που το πλαίσιο των αξιών και των δραστηριοτήτων τους είναι κοντά στις δικές μας και ταυτόχρονα
έχουν μια σημαντική αναγνώριση στην κοινωνία. Υλοποιώντας
αυτή τη σκέψη προχωρήσαμε σε δυναμική συνεργασία με το
WWF Ελλάς. Μια συνεργασία που έχει ξεκινήσει με την "Ώρα
της Γης", όπου τώρα πια ενσωματώνει και προτάσεις δράσεων του ΣΕΟ, συνεχίζεται και μας έδωσε την χαρά να δημιουργήσουμε το Πρόγραμμα "Green Spaces-Οι νέοι σε δράση". Το
"Green Spaces-Οι νέοι σε δράση" είναι ένα πρόγραμμα που δίνει
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την ευκαιρία στους νέους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν
μόνοι τους ένα βιώσιμο μέλλον για τον τόπο τους, όπως εκείνοι το οραματίζονται. Ένα πρόγραμμα διαχρονικό, που αφορά
το αστικό περιβάλλον και καλύπτει όλες τις ηλικίες σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και δίνει την ευκαιρία για συνέργειες
σε κάθε τόπο, με πρωτεργάτη το Τοπικό μας Τμήμα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε αρχικά από τις δυο
οργανώσεις και στη συνέχεια τροποποιήθηκε έτσι ώστε να
καλύπτει και τις συνθήκες της πανδημίας και ήδη έχει γίνει
αποδεκτό από πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα.
Αυτή η συνεργασία μας οδήγησε και σε Μνημόνιο Συνεργασίας
με το WWF Ελλάς σε περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις.
Στο πνεύμα αυτό ξεκίνησε και η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ). Στόχος μας είναι να αναγνωριστούν
και να στηριχθούν από τον αρμόδιο κρατικό φορέα οι δράσεις
της εθελοντικής αιμοδοσίας, που σε κάθε γωνιά του τόπου μας
συστηματικά οργανώνονται. Με τον πανελλήνιο κωδικό 14950
όλοι οι Οδηγοί και οι φίλοι που αιμοδοτούν μαζί μας καταγράφονται πανελλαδικά κάτω από την επωνυμία του ΣΕΟ και
έχουμε την αλληλεπίδραση με το ΕΚΕΑ σε εκπαιδευτικά και
αιμοδοτικά προγράμματα.
Επανενεργοποιήθηκε η παλιά συνεργασία με την Ελληνική
Ομάδα Διάσωσης Αττικής, που μπορεί να προσφέρει χρήσιμες
γνώσεις και εμπειρίες στα μέλη μας αλλά και να αναπτύξει
την αποτελεσματικότητά μας σε περιπτώσεις αντιμετώπισης
έκτακτης ανάγκης, μέσα από εκπαιδευτικές ανταλλαγές και
αλληλεπίδραση.

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού συμμετείχε και εφέτος στο
Greece Race for the Cure, τη διοργάνωση για την ενίσχυση του
αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Κάναμε ακόμα μια
φορά πράξη –με έναν διαφορετικό τρόπο - την προσφορά μας
σε ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό θέμα.
Τον Δεκέμβριο οι 4 Κλάδοι οργάνωσαν χριστουγεννιάτικες
εβδομαδιαίες διαγωνιστικές δραστηριότητες -"σκανταλιές"
για όλα τα ενήλικα μέλη μας, που μας έδωσαν τη χαρά να νιώσουμε κοντά, να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας και να
"βρισκόμαστε" με τους φίλους μας παίζοντας.
Το Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας, συνεχίζοντας την οργάνωσή
του σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, χρειάστηκε και αυτή
τη χρονιά να ανταποκριθεί σε σοβαρές έκτακτες ανάγκες στον
τόπο μας. Οι Περιφέρειες ήταν κάθε στιγμή δίπλα σε κάθε ΤΤ
για να επιλύσουν μικρά τρέχοντα αλλά και νέα θέματα που προκάλεσαν οι νέες συνθήκες και για να ανταποκριθούν σε κάθε
έκτακτη ανάγκη. Οι πλημμύρες και οι σεισμοί χτύπησαν πολλά
σημεία του τόπου μας, το ένα μετά το άλλο, με τραγικά μερικές φορές αποτελέσματα. Το ΣΕΟ, μέσω της οργάνωσης του
Δικτύου Πολιτικής Προστασίας του, ανταποκρίθηκε αθόρυβα
αλλά αποτελεσματικά όπου εμφανίστηκε ανάγκη. Επικοινώνησε, συνεργάστηκε και στήριξε τα μέλη μας σε ότι χρειάστηκαν
στον τόπο τους. Η ανταπόκριση, η συνέπεια, η αμεσότητα, η
επιμονή των μελών μας ήταν παραδειγματικές. Για άλλη μια
φορά η Οδηγική Υπόσχεση έγινε πράξη και παράδειγμα σε
όλους μας.

Νιώθοντας δυνατοί και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί
κάθε καινούργια πρόκληση, προχωρούμε στην επόμενη χρονιά
στηρίζοντας τα παιδιά και τους νέους μας στον αγώνα τους να
δημιουργήσουν το δικό τους καλύτερο μέλλον.
Μαρίνα Αλεξοπούλου
Γενική Έφορος

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
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ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
• Κωνσταντίνα Καρυδάκη
ΒΟΗΘΟΙ
• Κατερίνα Γολεμάτη
• Κατερίνα Βαρελά
• Κωστής Βομπίρης
• Ελένη Κοντού
• Βασιλική Μαλιάτση
• Χρήστος Λυκούσης
• Αγγελική Σταμάτη

Ο Κλάδος Αστεριών ξεκίνησε τον Ιανουάριο
του 2020 με όραμα και ενθουσιασμό για ένα
διαφορετικό ταξίδι, στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων, που διήρκεσε όλο τον
χρόνο!
11-12 Ιανουαρίου 2020 Πάρνηθα
Συνάντηση Εκπαιδευτών, Κατασκηνωτών και
Συνεργατών.
Στο φιλόξενο βουνό της Πάρνηθας, με τις
μοναδικές διαδρομές του, την ιστορία του, τη
μυθολογία του, τη χλωρίδα και την πανίδα του,
υποδεχτήκαμε το 2020 και ξεκινήσαμε όλοι
μαζί ένα ταξίδι μαγικό, σε μία μοναδική εορταστική χρονιά! Πραγματοποιώντας αναδρομή
στην μαγική ιστορία του Κλάδου Αστεριών,
πώς ξεκινήσαμε... πού βρισκόμαστε… και πού
θέλουμε να φτάσουμε τον Κλάδο Αστεριών
στο μέλλον!

"Φυσικά και είμαι μέσα!" στη Φύση…

Στον άξονα Ζωή στη Φύση, με μεγάλη χαρά
αποστείλαμε το πρώτο πακέτο δραστηριοτήτων βάσει του Συνθήματος χρονιάς,
"Φυσικά και είμαι μέσα!" στη Φύση… το
Αστέρι… Εξερευνά… Μαθαίνει… Ζει… Προστατεύει… τον Πλανήτη Φύση! Θα εξερευνήσουν,
θα μάθουν, θα ζήσουν και θα προστατέψουν τη
φύση, αυτήν που σε κάθε εποχή κρύβει μοναδικές ομορφιές, την ευτυχία, τη γαλήνη και
τόσα άλλα συναισθήματα που μας προσφέρει
και μας κάνει τους πιο "πλούσιους" ανθρώπους στον κόσμο! Τα ζώα του δάσους: Στο
δεύτερο ταξίδι τα Αστέρια γνωρίσανε οκτώ
(8) ζώα του δάσους και τις συνήθειές τους.
Οι δραστηριότητες έδωσαν τη δυνατότητα οι
ανάγκες και οι επιθυμίες του κάθε Γαλαξία να

αξιοποιηθούν σε συγκεντρώσεις στην Εστία,
στον περίπατο, στο Μεγάλο Παιχνίδι Φύσης,
στην εκδρομή. Ο Στρατηγικός σχεδιασμός
του Κλάδου διαμορφώθηκε με τρόπο που να
αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες που βιώσαμε
και βιώνουμε στη χώρα μας. Για τον καθέναν
από εμάς οι συνθήκες ήταν και είναι διαφορετικές, όμως είναι μια ευκαιρία για όλους μας
να ξεπεράσουμε τους δισταγμούς και να μετατρέψουμε συνειδητά τις δυσκολίες σε ευκαιρίες. Ο Κλάδος Αστεριών, ακολουθώντας
πιστά, το Μένουμε Σπίτι δημιούργησε έξι (6)
θεματικά βίντεο δραστηριοτήτων που απευθυνόταν στα Αστέρια και σε παιδιά ηλικίας
5 έως 7 ετών και είχαν στόχο να δώσουν την
ευκαιρία στους γονείς να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους μαζί με τα παιδιά τους.
Θεματικά βίντεο:
"Αστέρια ας αρχίσει το παιχνίδι!", "Παιδιά μια
νέα μέρα ξεκινά με παιχνίδια και άλλα πολλά!",
"Διακοπές στην κουζίνα!", "Διακοπές στο λαχανόκηπο-μπαλκόνι!", "Πασχαλινές δημιουργίες",
"ήρθε το καλοκαιράκι, γεμάτο με χρώματα
αρώματα και παιδικά χαμόγελα".
Ο Κλάδος Αστεριών γιόρτασε την Παγκόσμια
Ημέρα Φιλίας, δημιουργώντας το τραγούδι
της φιλίας για τα Αστέρια.
Ταξιδεύοντας πίσω στο χρόνο!

Αστρικά Έτη 1990-2020

Στα πλαίσια του εορτασμού των 30 χρόνων,
η νέα Οδηγική χρονιά ξεκίνησε με το Μεγάλο
Παιχνίδι ανοίγματος Οδηγικής χρονιάς. Ένα
επετειακό ολοκληρωμένο Μεγάλο Παιχνίδι,
γεμάτο φαντασία, που απευθυνόταν τόσο σε
παλαιά όσο και σε νέα Στελέχη, έχοντας ως
στόχο τα Αστέρια και τα παιδιά να ταξιδέψουν
στο κόσμο της φαντασίας με έναν διαφορετικό διαδραστικό τρόπο. Μέσα από το
Μεγάλο Παιχνίδι να γυρίσουν πίσω στο χρόνο
και να γνωρίσουν παιχνίδια που έχουν παιχτεί
κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων του Κλάδου.
Επιπλέον στόχος ήταν η καλλιέργεια επιθυμίας στα παιδιά, ώστε να θελήσουν να ενταχθούν στους Γαλαξίες και να επιτύχουμε νέα
εισροή παιδιών.
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"Αγαπώ-Φροντίζω-ΦωτογραφiΖΩ
τη Φύση!"

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων του
Κλάδου Αστεριών, ο Κλάδος διοργάνωσε, με
ανοιχτή πρόσκληση, Διαγωνισμό Φωτογραφίας
με τίτλο "Αγαπώ-Φροντίζω-ΦωτογραφiΖΩ τη
Φύση!", ο οποίος απευθυνόταν σε όλα τα παιδιά
ηλικίας 5-7 ετών που αγαπούν τη Φύση!
"Αυτό το λουλούδι, που κοιτάζοντάς το στο
φως, μου μίλησε και παρά τον κοινό νου μου
το κατανόησα. Μια αλυσίδα από ατέλειωτους
γαλαξίες συνεργάστηκαν, διασταύρωσαν κάτω
στη Γη φωταψίες-το σύμπαν ολόκληρο πήρε
μέρος στη γένεση αυτού του λουλουδιού. Κι
αυτό που ακούω, είναι οι φωνές των μαστόρων
μέσα του". Νικηφόρος Βρεττάκος Το φθινόπωρο του 2020 ήταν διαφορετικό. Πήραν τη
φωτογραφική τους μηχανή και ξεκίνησαν ένα
διαφορετικό φωτογραφικό ταξίδι στις ομορφιές της Φύσης!

Μένουμε ασφαλείς
και συνεχίζουμε ON LINE!

Τον Οκτώβριο ο Κλάδος Αστεριών πήρε μέρος
σε δύο (2) διαδικτυακές Περιφερειακές Συναντήσεις, από τις οποίες δημιουργήθηκε η
επιθυμία των Στελεχών να συνεχιστούν οι
διαδικτυακές αυτές Συναντήσεις.
22/11/2020
Στην πρώτη διαδικτυακή Συνάντηση του
Κλάδου Αστεριών, παρουσιάστηκε στα
Στελέχη μας το νέο Πτυχίο του Κλάδου. Το
Πτυχίο Φαντασίας, το οποίο συνοδεύεται και
από τραγούδι. Το Πτυχίο είναι αφιερωμένο
στην ιδρύτρια του Κλάδου Αστεριών, ΆνναΜαρία Θεολόγου.

"Χέρι.Χέρι και Αστρικά Νέα"

Συνεχίζουν και κυκλοφορούν τα περιοδικά
του Κλάδου Αστεριών "Αστρικά Νέα" και
"Χέρι.Χέρι". Τα τεύχη Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου ήταν επετειακά αφιερωμένα στα 30 Χρόνια του Κλάδου Αστεριών.
Το Χέρι.Χέρι συνεχίζει, και απευθύνεται εκτός
από τα Αστέρια και στους γονείς, προτείνοντάς τους δραστηριότητες και παιχνίδια που
μπορούν να κάνουν μαζί με τα παιδιά τους.
Κλείνοντας το 2020 ο Κλάδος Αστεριών
ετοιμάζεται δυναμικά να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις που θα φέρει το 2021!

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΟΥΛΙΩΝ
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ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ
• Αφροδίτη Νιφόρου
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
• Δημήτρης Καραβάς
• Δήμητρα Κοκκόση
• Έλενα Κουβαρά
• Παναγιώτης Παναγόπουλος (έως 28/2)
• Μαρία Τσάκαλου
• Ηλιάνα Χαραλάμπη (από 3/10)

"Την άνοιξη αν δε τη βρεις, τη φτιάχνεις", ανέφερε μεταξύ άλλων ο Οδυσσέας Ελύτης στο ποίημά του "Εκ του πλησίον". Έτσι
λοιπόν ο Κλάδος Πουλιών, στο πλαίσιο του συνθήματος χρονιάς "Φυσικά και είμαι μέσα", έστειλε στα Σμήνη μια πρόταση
για Συγκέντρωση βασισμένη στο "Πτυχίο Κηπουρικής", ελπίζοντας ότι θα είναι η αρχή για εξωτερικές δράσεις, κοντά στη
Φύση.
Η συνέχεια ανέτρεψε κάθε προγραμματισμό, στόχο και προσδοκία και μας οδήγησε σε νέους, δύσκολους δρόμους, τόσο
στην προσωπική όσο και στην οδηγική μας ζωή.
Η ανάγκη προσαρμογής των προγραμμάτων μας, η διατήρηση
της επικοινωνίας με τα Πουλιά καθώς και η προσπάθεια ενίσχυσης των Στελεχών μας καθόρισαν την περαιτέρω πορεία
μας. Έτσι λοιπόν, κατά τους δυόμισι περίπου μήνες που διήρκησε η πρώτη περίοδος περιορισμού της κίνησης, στέλναμε
ιδέες και προτάσεις για ποικίλες δραστηριότητες τις οποίες
μπορούσαν να υλοποιήσουν τα Πουλιά στο σπίτι τους. Στην
προσπάθειά μας αυτή συνέδραμαν με ιδέες τα Αρχηγεία πολλών Σμηνών αλλά και φίλοι του Οδηγισμού, όπως ο μάγειρας
Γιάννης Μπουροδήμος και η μουσικός Αγγελική Τουμπανάκη.
Δυστυχώς οι ιδιαίτερες συνθήκες και οι οδηγίες από την Πολιτεία δεν μας επέτρεψαν να απολαύσουμε τη ζωή στη φύση,
όπως μοναδικά γνωρίζουμε.

Πτυχίο
Κηπουρού
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Με σύμμαχο τον καλό καιρό και έχοντας στο νου μας τόσο την
ανάγκη των Πουλιών όσο και των Στελεχών να βρεθούν κοντά στη φύση, δημιουργήθηκε ένα πακέτο δραστηριοτήτων με
θέμα το νερό, το οποίο εστάλη με την έναρξη της οδηγικής
χρονιάς. Σκοπός του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν τα Πουλιά σημαντικές πληροφορίες για το νερό, αλλά και τον κίνδυνο
που διατρέχει λόγω αυξημένης περιβαλλοντικής ρύπανσης,
ώστε να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε ζητήματα περιβαλλοντικά και προστασίας του πλανήτη, αποκτώντας θετικές στάσεις
και οικολογική συνείδηση.
Στον Οδηγισμό έχουμε μάθει ότι το πλατύ χαμόγελο και το μεράκι είναι η απάντηση σε κάθε δύσκολη συνθήκη. Δεδομένου
ότι οι συγκεντρώσεις μας δεν ήταν πια ίδιες και είχαν χάσει
πολύ από τον αυθορμητισμό τους, ετοιμάσαμε και στείλαμε
μια πρόταση με παιχνίδια που δεν περιείχαν φυσική επαφή.
Στόχος μας ήταν να δώσουμε μια ιδέα για το πώς μπορούν να
προσαρμοστούν υπάρχοντα παιχνίδια με τρόπο που να πληρούν
τις προϋποθέσεις που θέτει η Πολιτεία.
Ο καταιγιστικός ρυθμός της εξέλιξης της πανδημίας μας οδήγησε στη δημιουργία ενός Πρακτικού Οδηγού Διαδικτυακών
Συγκεντρώσεων, στον οποίο περιλαμβάνονταν προτάσεις για
συγκεντρώσεις αλλά και εργαλεία για διαδικτυακά παιχνίδια.
Ο Οδηγός αυτός δημιουργήθηκε χάρη στη συμβολή και την
υπερπροσπάθεια πολλών Στελεχών του Κλάδου μας.
Κι ενώ ο χρόνος για τα Χριστούγεννα μετρούσε αντίστροφα
και τα Πουλιά ήταν πάλι μακριά μας δοκιμάσαμε, αυτές τις
ιδιαίτερες γιορτές, να τις περάσουμε μαζί με έναν διαφορετικό τρόπο. Για τον λόγο αυτόν ετοιμάσαμε ένα πακέτο δραστηριοτήτων για κάθε μία ημέρα από την 1η Δεκεμβρίου έως
τα Χριστούγεννα. Σκοπός μας ήταν η δημιουργική απασχόληση
παιδιών και γονιών κατά τη διάρκεια αυτών των ασυνήθιστων
γιορτών.
Τέλος, σταθερή παρέα μας υπήρξαν τα Περιοδικά του Κλάδου,
καθώς κατά τη διάρκεια της χρονιάς κυκλοφόρησαν 10 τεύχη
Γοργοχελίδονου και 10 τεύχη από τα Νέα της Κουκουβάγιας.

ΚΛΑΔΟΣ
ΟΔΗΓΩΝ
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ΈΦΟΡΟΣ ΚΛΆΔΟΥ ΟΔΗΓΏΝ
• Γιώργος Αρβάλης
ΒΟΗΘΟΊ
• Αλέξανδρος Κόρδας
• Νίκη Κωσταρέλη
• Λίνα Μαρμαρά
• Άντζυ Τερζάκη
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
• 10 Κατασκηνωτικές Δραστηριότητες
• 101 Οδηγοί
• 37 Στελέχη

"ΦΥΣΗκα και είμαι μέσα!"

Το Πρόγραμμα Χρονιάς "ΦΥΣΗκα και είμαι
μέσα!" είχε ως στόχο οι Οδηγοί να ανταποκριθούν σε προκλήσεις, ως Ενωμοτία ή Ομάδα, ,
ώστε να βιώσουν, να προσφέρουν και να ευαισθητοποιήσουν τους άλλους για να καταλάβουν τη σημαντικότητα της Φύσης!

Δράσεις για τους Οδηγούς
#menoumespiti

Τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια της 1ης καθολικής απαγόρευσης, ο Κλάδος Οδηγών σε συνεργασία με τους άλλους Κλάδους, έστελνε
εβδομαδιαίως προτεινόμενες δράσεις στα
παιδιά, μέσω του προγράμματος Δράσεις για
τους Οδηγούς #menoumespiti, ώστε να περνούν δημιουργικά το χρόνο τους. Παράλληλα
αποστείλαμε και στα Στελέχη το έντυπο Μένουμε Σπίτι και τώρα τι κάνουμε; Δράσεις
για Στελέχη με ιδέες για το πώς να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την κατάσταση. Αυτό το
πακέτο είχε αρκετά μεγάλη ανταπόκριση στα
παιδιά και στα Στελέχη, σύμφωνα με το υλικό
που συλλέξαμε.

30-Day Challenge

Στη διάρκεια της 2ης καθολικής απαγόρευσης, ο Κλάδος ετοίμασε και έστειλε σε όλους
τους Οδηγούς/Ναυτοδηγούς ένα διαφορετικό ημερολόγιο, το οποίο είχε 30 διαφορετικές προκλήσεις, μία πρόκληση ανά ημέρα, η
πλειονότητα των οποίων δεν απαιτούσαν τη
χρήση υπολογιστή. Με χαρά είδαμε ότι πολλοί Οδηγοί ανταποκρίθηκαν σε αυτό, κυρίως
σε προκλήσεις που δεν αφορούσαν τη χρήση
υπολογιστή.

Webinars: e-μαστε online

Ο Κλάδος Οδηγών στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων των ενηλίκων μελών του, σχεδίασε και πραγματοποίησε τον
Απρίλιο μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια
(webinars) με τίτλο "e-μαστε online!". Στόχος
των webinars ήταν να εξοικειωθούν όλα τα
Στελέχη με ψηφιακές εφαρμογές και εργαλεία που θα είναι χρήσιμα στην "νέα καθημερινότητα" καθώς και στη ζωή στην Ομάδα.

Διαδικτυακή Συνάντηση Συνεργατών

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε τον Μάιο η
Διαδικτυακή Συνάντηση Συνεργατών του Κλάδου Οδηγών. Μέσα σε λίγες ώρες είχαμε την
ευκαιρία να γνωριστούμε, να παρουσιάσουμε
την επικρατούσα κατάσταση και όλοι μαζί να
προβληματιστούμε και να οραματιστούμε τα
επόμενα βήματα. Στο τέλος, οι Συνεργάτες
επέλεξαν σε ποιες επιτροπές θα ήθελαν να
συμμετάσχουν στην επόμενη χρονιά.

LinkedIn Learning

Ο Κλάδος Οδηγών σε συνεργασία με το
ReGeneration έδωσε τη δυνατότητα σε 54
ενήλικα Στελέχη του να αξιοποιήσουν την
πλατφόρμα εκπαίδευσης LinkedIn Learning,
μέσα από την οποία ξεκλειδώθηκε ένας πλούτος γνώσης, βοηθώντας όλα τα Στελέχη να
ενισχύσουν τις δεξιότητές τους ή ακόμα και
να επανεκπαιδευτούν σε τομείς του ενδιαφέροντός τους.
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Κατασκηνωτικές Δραστηριότητες

Το καλοκαίρι του 2020, με ιδιαίτερη μέριμνα
για την ασφάλεια των παιδιών και των ενήλικων Στελεχών λόγω του covid-19, διοργανώθηκαν 10 Κατασκηνωτικές Δραστηριότητες
με τη συμμετοχή 101 Οδηγών/Ναυτοδηγών
από 14 Ομάδες και 37 Στελεχών, σε Αγιόκαμπο Ιστιαίας, Χάνια Πηλίου, Καλαμάτα, Άγιο
Στέφανο Κλειδού Χίου, Αλεποχώρι Αττικής,
Μέγαρα και Νέα Μάκρη Αττικής (Κονάκια). Οι
Οδηγοί και τα Στελέχη, σε συνεργασία πάντα
με τον Κλάδο Οδηγών, είχαν την ευκαιρία να
ζήσουν, έστω και για λίγες μέρες, τη ζωή στη
φύση και μακριά από το αστικό περιβάλλον,
κάτι τόσο απαραίτητο για όλους.

Camp On Challenge

Λόγω του ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι κατασκηνώσεις το 2020, και έλειψαν πολύ έντονα σε Οδηγούς και Στελέχη, ο Κλάδος Οδηγών
οργάνωσε το πρώτο Instagram Campaign,
προκειμένου να δώσει με κάποιο τρόπο την
αίσθηση της κατασκήνωσης στα μέλη του Κλάδου. Χρησιμοποιώντας το Μέσο Κοινωνικής
Δικτύωσης Instagram, και συγκεκριμένα την
εφαρμογή Instagram Stories, δημιουργήσαμε 8
διαφορετικές προκλήσεις, οπού οι Οδηγοί και
τα Στελέχη μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν
μεταξύ τους και με τον Κλάδο, απαντώντας
κάθε φορά σε πράγματα που αφορούσαν την
Κατασκήνωση. Το αποτέλεσμα ήταν συναρπαστικό, καθότι συμμετείχαν περισσότεροι από
120 Οδηγοί και Στελέχη και μπόρεσαν να μοιραστούν μεταξύ τους κατασκηνωτικές εμπειρίες, ώστε να νιώσουν έστω και για λίγο πως
βρίσκονται σε κατασκήνωση.

Οδηγός για Διαδικτυακές
Συγκεντρώσεις

Το Νοέμβριο, ο Κλάδος Οδηγών παρουσίασε
ένα νέο βοήθημα με τίτλο "Οδηγός για Διαδικτυακές Συγκεντρώσεις", το οποίο παρέχει
στα Στελέχη εναλλακτικούς τρόπους και ιδέες για το πώς το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του Κλάδου μπορεί να εφαρμοστεί
και να συνεχιστεί εξ αποστάσεως, χωρίς να
απαιτείται η φυσική παρουσία Στελεχών και
Οδηγών, όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Tips για ONline Εκπαίδευση
Ενωμοταρχών-Υπενωμοταρχών

Με στόχο την πραγματοποίηση των Εκπαιδεύσεων Ενωμοταρχών-Υπενωμοταρχών ακόμα
και εξ αποστάσεως, ο Κλάδος Οδηγών ετοίμασε ένα σύντομο εγχειρίδιο με τίτλο "Tips για
ONline Εκπαίδευση Ενωμοταρχών-Υπενωμοταρχών".

ΚΛΑΔΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
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ΈΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
• Τσίγκου Δέσποινα (έως 31/10)
• Κλέμον Μπόλλε (από 31/10)
ΒΟΗΘΟΊ ΕΦΌΡΟΥ (Έως 31/10)
• Βελιανίτη Ματούλα
• Δήμητρα Δανδόλου
• Μαίρη Ελευθεριώτου
• Βάσια Θηβαίου
• Έλενα Κουμούλου
• Βένη Μπεγνή
• Κλέμον Μπόλλε
• Νανώ Παπαϊωάννου
• Έλενα Σιδέρη
• Τζίνα Χριστοδούλου
ΒΟΗΘΟΊ ΕΦΌΡΟΥ (από 12/12)
• Μαίρη Ελευθεριώτου
• Έλενα Κουμούλου
• Όλγα Παπαδοπούλου

"ΦΥ+ΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ": ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ

Το 2020 ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών συνέχισε και ολοκλήρωσε
το εκπαιδευτικό υλικό με ΘΕΜΑ:"ΦΥ+ΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ": ΤΕΣΣΕΡΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ
Η Φύση, με την ευρύτερή της έννοια, αναφέρεται στο φαινόμενο του φυσικού κόσμου και της ζωής γενικότερα. Οτιδήποτε
κάνουμε σαν άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά μας, αλλά
και ο χώρος στον οποίο κινούμαστε αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της "φύσης" μας με την ευρύτερη έννοια του όρου.
Ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτήν
ακριβώς τη σχέση του ανθρώπου-της φύσης του αλλά και της
αλληλεπίδρασής του με το φυσικό του περιβάλλον, το περιβάλλον μέσα στο οποίον κινείται, μεγαλουργεί ή καταστρέφει.
Έτσι ο Κλάδος, σε συνεργασία με τα στελέχη του και τις Ομάδες/Πληρώματα, διαμόρφωσαν τέσσερα εκπαιδευτικά πακέτα
δυναμικών δράσεων με θέμα τη Φύση:
• Φύση και εξοικείωση-επιβίωση
• Φύση και επαγγέλματα
• Φύση και ακτιβισμός
• Φύση και δραστηριότητες
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ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Από τον Φεβρουάριο του 2020 η πανδημία του κοροναϊού
ήρθε για να μείνει. Έτσι αναπάντεχα οι εξωτερικές δραστηριότητες των ανθρώπων παγκοσμίως περιορίστηκαν. Ο Κλάδος
Μεγάλων Οδηγών δραστηριοποιήθηκε ηλεκτρονικά και εξ’
αποστάσεως. Κύριο μέλημά μας να διατηρηθεί η επαφή και η
αλληλεπίδραση, η δράση και η αντίδραση. Έγιναν κατάλληλες
προσαρμογές στο εκπαιδευτικό υλικό και διαδικτυακές συναντήσεις Στελεχών του Κλάδου για όλες τις περιφέρειες.
Οι συναντήσεις μας είχαν δύο στόχους. Ο πρώτος, η στήριξη
των Στελεχών μας και η αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Σε αυτές
τις συναντήσεις σημαντική βοήθεια μας παρείχε ο εξωτερικός συνεργάτης του Κλάδου Σπύρος Κασσιμάτης, Σύμβουλος
Ψυχικής Υγείας. Ο επόμενος στόχος των συναντήσεων με τα
Στελέχη μας ήταν η παροχή αδιάκοπης ενημέρωσης πάνω στα
θέματα της πανδημίας και λειτουργίας και, επάνω σε αυτήν τη
βάση, τη στήριξή τους στην προσπάθεια υλοποίησης των κατασκηνωτικών τριημέρων του καλοκαιριού.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΤΡΙΗΜΕΡΑ

Εν μέσω πανδημίας τα Στελέχη μας τόλμησαν, με υπευθυνότητα και προσοχή, να πραγματοποιήσουν κατασκηνωτικά τριήμερα Ομάδων Μεγάλων Οδηγών και Πληρωμάτων, σε χώρους
σχετικά κοντά στους τόπους των ομάδων και με λίγα παιδιά
το κάθε ένα. Συνολικά, συμμετείχαν 27 Στελέχη και 71 ΜΟ/ΝΟ.
Στόχος μας, το ξανασμίξιμο, η χαρά της οδηγικής παρέας και
του οδηγικού παιδαγωγικού προγράμματος, αλλά και η προσφορά. Με πολύ κέφι και τηρώντας τα μέτρα για την υγεία
και την ασφάλεια, Στελέχη και παιδιά ταξίδεψαν, έζησαν κοντά
στη φύση και τη θάλασσα, χάρηκαν μεταξύ τους, πρόσφεραν
απλόχερα! Μπράβο σε όλους!
Τηρουμένων των αναλογιών, η οδηγική χρονιά έκλεισε ικανοποιητικά και με την ευχή να είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας
και να ξανανταμώσουμε τον Σεπτέμβριο με όρεξη!
Με την έναρξη της νέας οδηγικής χρονιάς ο στόχος του Κλάδου ήταν, σε πρώτη φάση να ξεκινήσουν όλες οι Ομάδες και
τα Πληρώματα τις συγκεντρώσεις με φυσική παρουσία και,

σε δεύτερο χρόνο, να ετοιμαστούμε για την περίπτωση νέου
απαγορευτικού με την πραγματοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων διαδικτυακών συγκεντρώσεων με βάση το υπάρχον
αλλά και το νέο εκπαιδευτικό υλικό για τον Κλάδο.
Η ανάληψη των καθηκόντων της Εφόρου Κλάδου ΜΟ από την
Κλέμον συνέπεσε χρονικά με την ανακοίνωση ενός νέου και
παρατεταμένου γενικού απαγορευτικού. Για μία ακόμη φορά,
Στελέχη, Μεγάλοι Οδηγοί και Ναυτοδηγοί, παρά τις δυσοίωνες προοπτικές και την ψυχική κόπωση, στάθηκαν στο ύψος
των περιστάσεων και συνέχισαν τις συγκεντρώσεις τους ηλεκτρονικά, ξεκινώντας από την εκπαίδευση της Ομάδας ή του
Πληρώματος τους. Επίσης, στα μέσα Νοεμβρίου 2020, κοινοποιήθηκε σε όλους το πρόγραμμα 16 ημερών ακτιβισμού της
WAGGGS, που αφορούσε στην εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών (σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) και
δουλεύτηκε από πολλές Ομάδες με επιτυχία.
Η νέα ΄Έφορος, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, επικεντρώθηκε στη συνέχιση της στενής επαφής του Κλάδου με τα μέλη
του. Σχεδόν άμεσα ξεκίνησε η λειτουργία της "Κόκκινης Γραμμής" με τροποποιημένο ερωτηματολόγιο λόγω της πανδημίας και η νέα Έφορος επωφελήθηκε των ραγδαίων εξελίξεων
στην τεχνολογία και επισκέφθηκε διαδικτυακά Ομάδες και
Πληρώματα κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεών τους. Γενικότερα, η έμφαση δόθηκε στην επικοινωνία και στην επαφή με
όλα ανεξαρτήτως τα μέλη του Κλάδου. Σημαντική είναι και η
συνεισφορά των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
Το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά με πρωτόγνωρες προκλήσεις για όλο τον πλανήτη. Εμείς οι Μεγάλοι Οδηγοί και οι Ναυτοδηγοί, με προσαρμοστικότητα και αισιοδοξία, κέφι και ορμή,
ανταποκρινόμαστε στην πρόκληση με τον βλέμμα στον ορίζοντα αλλά και στον συνάνθρωπο.

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

Δυστυχώς, οι Ομάδες λειτούργησαν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, εφόσον αποφασίστηκε η παύση των συγκεντρώσεων
λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν λόγω κορωνοϊού. Τα περισσότερα σχολεία αναγκάστηκαν και αυτά με τη
σειρά τους να σταματήσουν τη λειτουργία τους για ένα χρονικό
διάστημα και, αργότερα, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτείας, να δέχονται παιδιά και νέους χωρίς υποκείμενα νοσήματα, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης.
Αν και οι περισσότερες Οδηγικές Ομάδες του ΣΕΟ είχαν ξεκινήσει τις διαδικτυακές τους συγκεντρώσεις, για τις δικές μας
Ομάδες ήταν κάτι δύσκολο στην πραγματοποίηση του.

Η Οδηγική χρονιά ξεκίνησε με κέφι και δημιουργική διάθεση.
Προτεραιότητα είχε η συγκρότηση των Αρχηγείων και στη συνέχεια η επικοινωνία με τα σχολεία όπου λειτουργούν οι Ομάδες μας.
Κάποιοι από τους στόχους που είχαμε θέσει, ήταν η προσωπική ανάπτυξη των Οδηγών των Ομάδων μέσω της αυτοδιοίκησης-στο βαθμό βέβαια που είναι εφικτό-ως τρόπου εκπαίδευσης και ανάπτυξης της ατομικής πρωτοβουλίας, η συμμετοχή
Στελεχών μας στην Εκπαίδευση "Ενσωμάτωση ΑμεΑ στον Οδηγισμό" και τέλος, η πραγματοποίηση της καλοκαιρινής κατασκήνωσης.
Για την εφετινή χρονιά ωστόσο υπήρχε και η προσμονή του
εορτασμού των 70 χρόνων των Ειδικών Ομάδων, κάτι που περιμέναμε με ανυπομονησία.

Τον Σεπτέμβριο, μετά από συνάντηση των Αρχηγών των Ομάδων, αποφασίστηκε να ξεκινήσουν οι διαδικτυακές συγκεντρώσεις. Τίποτα δεν ήταν εύκολο, αλλά τίποτα ακατόρθωτο.
Η ιδέα αυτή αγκαλιάστηκε από τους διευθυντές των σχολείων
και, μετά από επικοινωνία με τους γονείς, δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες στους νέους των Ομάδων μας και μπήκαν και
αυτοί σιγά-σιγά σε μια νέα πραγματικότητα. Οι Οδηγοί των
Ομάδων μας είναι ενθουσιασμένοι και ακολουθούν τις απαραίτητες οδηγίες προκειμένου να χαρούν την Οδηγική παρέα που
τόσο πολύ τους έχει λείψει.
Προς το παρόν οι Ομάδες της Θεοτόκου και η Ομάδα από το
ΚΕΠΕΑ Ορίζοντες έχουν ξεκινήσει τις διαδικτυακές τους συγκεντρώσεις και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες Ομάδες.
Σε αναμονή λοιπόν…. για ουσιαστικές δια ζώσης συγκεντρώσεις και για τον εορτασμό των 70+ χρόνων. Άλλωστε εμείς οι
Οδηγοί, έχουμε μάθει να ξεπερνούμε τις δυσκολίες και να κοιτάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ,
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Καρίνα Δημοπούλου
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Κλέμον Μπόλλε, Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Μαρίνα Μητσόγλου, Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Θοδωρής Κεμανίδης, Τ.Τ. Κιλκίς
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Κική Καναροπούλου, Τ.Τ. Κιλκίς

ΔΥΝΑΜΗ

10 Τοπικά Τμήματα
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
• Συνάντηση με τους Τοπικούς Εφόρους της Περιφέρειας
• Συνάντηση με τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων της Περιφέρειας

Οι δυσκολίες οδηγούν στην προσαρμογή των Συγκεντρώσεων με εφευρετικότητα, φαντασία και χρήση
του Διαδικτύου.
Οι ομάδες των Τοπικών Τμημάτων της Περιφέρειας κλήθηκαν
να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της εξ αποστάσεως επικοινωνίας και τα περισσότερα Στελέχη, έχοντας τη
στήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου ηθικά και πρακτικά,
κατόρθωσαν με οδηγό την ευελιξία, τη φαντασία και φυσικά
τη θετική τους διάθεση να ανταποκριθούν και να πραγματοποιήσουν Διαδικτυακές Συγκεντρώσεις με χρώμα οδηγικό,
διατηρώντας την επαφή με τα παιδιά των ομάδων και στις δυο
περιόδους που ίσχυε η απαγόρευση κυκλοφορίας.
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Συναντήσεις αλλιώτικες από τις συνηθισμένες

Βασικός στόχος του Περιφερειακού Συμβουλίου τη χρονιά
που πέρασε υπήρξε η πραγματοποίηση Συναντήσεων με όλα
τα τοπικά τμήματα της Περιφέρειας. Οι ειδικές υγειονομικές
συνθήκες που αντιμετώπισε η χώρα, έκανε τη δια ζώσης επικοινωνία αδύνατη αλλά ο στόχος της συνάντησης με όλους
τους Τοπικούς Εφόρους της Περιφέρειας επιτεύχθηκε τον
Μάιο με τη συνδρομή της τεχνολογίας. Δόθηκε έτσι σε όλους
μας η ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα, να ανταλλάξουμε
σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα αλλά και προβληματισμούς, να
μοιραστούμε δυσκολίες και να αναζητήσουμε τρόπους αντιμετώπισής τους μέσα σε ένα κλίμα που ακόμη και μέσα από την
οθόνη ενός υπολογιστή μπορεί να είναι ζεστό και φιλικό.
Συναντήσεις όμως πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Οκτώβριο
και με κάθε ένα Τοπικό Συμβούλιο της Περιφέρειάς μας ξεχωριστά, και πάλι διαδικτυακά, με στόχο την καλύτερη γνωριμία,
την ενημέρωση κάθε είδους, την επαφή με τα θέματα του κάθε
Τοπικού Τμήματος, την ανταλλαγή ιδεών για δράσεις που θα
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με τα συγκεκριμένα δεδομένα της εποχής αλλά και την ηθική στήριξη των μελών, που
ήταν πολύ σημαντική την περίοδο αυτή.

Και με το βλέμμα στραμμένο εκεί που ανατέλλει
η ελπίδα συνεχίζουμε.

Παρά τις εφετινές δυσκολίες, συνεχίστηκαν με επιτυχία δράσεις κοινωνικής προσφοράς που έχουν γίνει θεσμός στα τοπικά τμήματα, ενώ ο εορτασμός των 15 χρόνων από την ίδρυση
του Μουσείου Ελληνικού Οδηγισμού "Ειρήνη Καλλιγά", στη
Θεσσαλονίκη έδωσε χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον.
Αρκετά Στελέχη της Περιφέρειας προχώρησαν στην εκπαίδευσή τους και πολλά νέα Στελέχη που εντάχθηκαν το 2020 στις
ομάδες μας ξεκίνησαν το ταξίδι της οδηγικής εκπαίδευσης
με την αισιοδοξία ότι η μέρα που θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί,
Στελέχη και παιδιά, δια ζώσης δε θα αργήσει να έρθει και θα
είμαστε έτοιμοι να την υποδεχτούμε με χαρά, αλλά και περισσότερη γνώση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
• Θεοχαρίτσα Μπουχλαριώτου, Τ.Τ. Φαρσάλων
• Χρύσα Κωσταρά, Τ.Τ. Σκιάθου
• Γιαννούλα Κοκολιού, Τ.Τ. Σκιάθου
• Όλγα Παπαδοπούλου, Τ.Τ. Βόλου
• Πένυ Κοντολάτη, Τ.Τ. Τρικάλων
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Βασιλεία Καραΐσκου, ΣΕΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Παναγιώτα Χατζηδημητριάδου, Τ.Τ. Καρδίτσας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• 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

Αλλά-Ζω-Συνεχί-ΖΩ

Το 2020 ήταν μία χρονιά διαφορετική, που δοκίμασε τις
αντοχές μας, που μάς ώθησε να αλλάξουμε πολλές συνήθειες
αλλά και να συνεχίσουμε με αμείωτη διάθεση, τόλμη και
φαντασία να δημιουργούμε και να ζούμε οδηγικές στιγμές.
• Το Φεβρουάριο το 100% των Τοπικών Τμημάτων γιόρτασαν
την Ημέρα Σκέψης ξετυλίγοντας τα "Ζωντανά Νήματα", αλληλεπιδρώντας με τις τοπικές κοινωνίες, υφαίνοντας το πολύχρωμο χαλί της διαφορετικότητας και πλέκοντας βραχιολάκια φιλίας.
• Από το Μάρτιο αλλάξαμε τρόπο συγκεντρώσεων. Υιοθετήσαμε το σύνθημα "Μένουμε σπίτι" και ξεκινήσαμε σταδιακά
τις διαδικτυακές συγκεντρώσεις. Στις 28/3 γιορτάσαμε τη
μέρα της Γης στέλνοντας το μήνυμα ότι η Φύση μετράει, με
βιντεάκια που έφτιαξαν όλες οι ομάδες και τα μοιράστηκαν
στο Διαδίκτυο.
• Τον Απρίλιο, ενόψει του Πάσχα, τα μέλη όλων των ομάδων
επιδόθηκαν σε πασχαλινές κατασκευές και συνταγές που τις
μοιράστηκαν διαδικτυακά, ενώ τα Τοπικά τμήματα Ν. Ιωνίας
και Βόλου έραψαν και διέθεσαν μάσκες σε ιδρύματα. ενώ το
ΤΤ Λάρισας μοίρασε χαρά σε Αστυνομία και Πυροσβεστική,
προσφέροντας χειροποίητες λαμπάδες.
• Τους επόμενους μήνες, με την άρση της απαγόρευσης, όλες
οι ομάδες ξεχύθηκαν στη Φύση δουλεύοντας το σύνθημα
χρονιάς (Φυσικά και είμαι μέσα), "έκαναν τη διαφορά ξοδεύοντας 3 λεπτά από το χρόνο τους" συμμετέχοντας στη
δράση του let’s do it και κάποιες (Αγριά, Ν.Ιωνία και Λάρισα)
τόλμησαν να γνωρίσουν την εμπειρία των Κατασκηνωτικών
Δραστηριοτήτων με τις νέες υγειονομικές συνθήκες.
• Το Σεπτέμβριο όλα τα Τοπικά Τμήματα, σε μία συγκινητική
προσπάθεια, στάθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις δίπλα
στους πληγέντες από την κακοκαιρία, προσφέροντας υλικά
αγαθά αλλά και προσωπική εργασία στους πλημμυροπαθείς
των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και του Μουζακίου, θέτοντας
σε εφαρμογή το δίκτυο Πολιτικής Προστασίας.
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• Τον Οκτώβριο καταφέραμε να κάνουμε πράξη το
"Αλλά-Ζω-Συνεχί-Ζω στη Φύση", ένα εκπαιδευτικό διήμερο
τεχνικών γνώσεων στα Χάνια Πηλίου για τα Στελέχη της
Περιφέρειας που δεν είχαν ολοκληρώσει την Γενική τους
Εκπαίδευση.
• Ενόψει των Χριστουγέννων τα Τοπικά Τμήματα Βόλου, Νέας
Ιωνίας, Τρικάλων και Λάρισας μοίρασαν χαρά κι ελπίδα στους
γιατρούς των Νοσοκομείων, προσφέροντας κάρτες με ευχές
των παιδιών των ομάδων.
• Μπορεί οι συνθήκες να άλλαξαν αλλά συνεχίσαμε έστω και
εξ αποστάσεως να εκπαιδευόμαστε, πραγματοποιώντας την
πρώτη διαδικτυακή εκπαίδευση τριών ομάδων Μεγάλων
Οδηγών (Αγριάς, Βόλου και Φαρσάλων) αλλά και άλλων
ομάδων.
Μπορεί να αλλάξαμε τον τρόπο αλλά συνεχίσαμε να δίνουμε
δυναμικά το παρών σε όλες τις διαδικτυακές συναντήσεις
των Κλάδων, στην προσυνεδριακή συνάντηση των Αρχηγών
και στην Συνάντηση του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας. Το
σύνολο σχεδόν των Ομάδων δραστηριοποιείται και συναντιέται διαδικτυακά ενώ η πλειονότητα των ομάδων των
Οδηγών συμμετέχει στο πρόγραμμα του Κλάδου "Φορτίζω στη
Φύση".
Μπορεί να αλλάξαμε τον τρόπο αλλά συνεχίσαμε όλοι, με
αστείρευτη διάθεση, εφευρετικότητα, μεράκι και φαντασία, να
μοιραζόμαστε οδηγικές στιγμές, να προσφέρουμε στον τόπο
μας, να μοιράζουμε ελπίδα, χαρά και χαμόγελα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2020
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Σόφη Μπέλμπα (εως 31/10)
• Βάσια Θηβαίου (από 31/10)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Δ/ΣΗΣ (έως 31/10)
• Λίνα Μαρμαρά, Τ.Τ. Χαλκίδας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
• Αναστασία Δεμερτζή, Τ.Τ. Αγίας Παρασκευής

ΔΥΝΑΜΗ

13 Τοπικά Τμήματα
13 Γαλαξίες Αστεριών
13 Σμήνη Πουλιών
13 Ομάδες Οδηγών
10 Ομάδες ΜΟ /ΝΟ

Μείναμε Σπίτι, βρήκαμε τρόπο να είμαστε κοντά

Η πανδημία και η εξέλιξή της τραυμάτισε δυστυχώς την ουσιαστική επικοινωνία, και ανέβαλε όλες τις δράσεις Ομάδων και
Τμημάτων. Το 2020 ήταν μια χρονιά δοκιμασίας για όλους, που
όπως εξελίχθηκε δεν έμοιαζε με καμία προηγούμενη. Παρόλα
αυτά θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία σε όλα τα Τοπικά Τμήματα, σε όλες τις ομάδες, αλλά ιδιαιτέρως στα Στελέχη μας,
που κράτησαν ψηλά τη σημαία του Οδηγισμού, είτε μέσω του
Διαδικτύου είτε με συγκεντρώσεις περιορισμένης συμμετοχής, όπως υπαγόρευαν τα μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας, που συνεχώς εναλλάσσονταν. Ήταν μια χρονιά των Στελεχών και της δυναμικής τους, μια χρονιά που όλοι προσπάθησαν
να ανταποκριθούν από το σπίτι.
Παρόλες τις δυσκολίες ήταν μία αξιομνημόνευτη χρονιά, μια
χρονιά συνεχούς προσπάθειας, κατά τη διάρκεια της οποίας
εξαιρετικά πρωτότυπες ιδέες και προτάσεις αναδείχθηκαν,
με φαντασία, με τόλμη και δυναμική, μέσα από τις οθόνες μας.
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Έσο Έτοιμος στην Χαλκίδα

Τον Αύγουστο, για ακόμη μια φορά, πλημμύρες έπληξαν την
περιοχή της Χαλκίδας. Το τοπικό Τμήμα της Χαλκίδας με την
ομάδα Πολιτικής Προστασίας του ΣΕΟ, έσπευσαν με κάθε τρόπο και μέσο δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν. Σε
πολύ λίγο χρόνο, Στελέχη, Ομάδες Μεγάλων Οδηγών από τη
Στερεά Ελλάδα και την Αττική, βρέθηκαν εκεί για να προσφέρουν τη βοήθειά τους όπου υπήρξε ανάγκη.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ,
ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Άννα Πετρέα (εως 31/8)
• Νάνσυ Ψυλάκη (από 31/10)
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ (έως 31/8)
• 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 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Στέλλα Δούρου, Τ.Τ. Ξυλοκάστρου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Ελένη Κοντού
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
• Πετρούλα Γραμμένου, Τ.Τ. Καλαμάτα
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ (από 12/12)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Στέλλα Δούρου, Τ.Τ. Ξυλοκάστρου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Βένη Μπεγνή, Τ.Τ. Σαλαμίνας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
• Πετρούλα Γραμμένου, Τ.Τ. Καλαμάτα

ΔΥΝΑΜΗ

11 Τοπικά Τμήματα
10 Γαλαξίες
11 Σμήνη
11 Ομάδες Οδηγών
9 Ομάδες Μεγάλων Οδηγών/ΝΟ

Από πολύ μικρή ηλικία, τα παιδιά που έρχονται κοντά μας όχι
μόνον αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους μέσα από δικές
τους επιθυμίες και δράσεις κάθε είδους αλλά παράλληλα αποκτούν το αίσθημα της ευθύνης και της κοινωνικής προσφοράς.
Τα Τ. Τμήματα κατόρθωσαν να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους,
να παρέχουν το οδηγικό παιδαγωγικό πρόγραμμα και να συμμετέχουν σε δράσεις με στόχο την ανθρωπιά, τον πολιτισμό,
την προσωπική ανάπτυξη, την προσφορά, την φιλία και την
αλληλεγγύη.
Τ.Τ Καλαμάτας: Άνοιγμα χρονιάς με ΜΠΦ από όλες τις ομάδες,
με πολύ ωραίο πρόγραμμα και συμμετοχή γονέων, στο πάρκο
του ΟΣΕ. Διήμερο Κλάδου Οδηγών και Ν/Ο. Χριστουγεννιάτικη
εορταγορά. Επίσκεψη Ειδικής Ομάδας στο γηροκομείο, όπου
στόλισαν δέντρο, είπαν τα κάλαντα, τραγούδησαν και κράτησαν συντροφιά στους ηλικιωμένους. Κοπή Πίτας από το Τ. Συμβούλιο σε ξενοδοχείο της πόλης. Συμμετοχή στην περιφορά
πολιούχου Καλαμάτας Υπαπαντή του Σωτήρος. Αποκριάτικο
παιδικό πάρτυ στην Λέσχη της Αεροπορίας από το Τ. Συμβούλιο. Εκδρομή με φίλους από την Ομάδα Συνεργασίας. Υιοθέτηση χώρου πρασίνου από την Ειδική Ομάδα, φροντίδα πάρκου
της πόλης και προσφορά στο Δημαρχείο μεγάλου πίνακα από
ανακυκλώσιμα υλικά.
Τ.Τ Ελευσίνας: Άνοιγμα χρονιάς στο χώρο της Εστίας (οργάνωση ομάδα ΜΟ)-Κοπή Πίτας-εορτασμός Ημέρας Σκέψης-εκπαιδευτικά διήμερα (Πουλιά, Οδηγοί, ΜΟ)-διανυκτέρευση οδηγών-ΜΠ από τα Αστέρια σε αγροκήπιο- επίσκεψη στα μουσεία
Μικρασιατών και Λαογραφικό Ελευσίνας.
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Τ.Τ Ξυλοκάστρου: Άνοιγμα όλες μαζί οι ομάδες- Κοπή Πίταςεορτασμός Ημέρας Σκέψης-συμμετοχή στην περιφορά Αγ.
Βλασσίου- συμμετοχή στην ετήσια Λαμπαδηδρομία του Συνδέσμου Αιμοδοτών.
Τ.Τ Κορίνθου, Λουτρακίου, Τρίπολης, Σπάρτης, Μελιγαλά και
Μεθώνης: ξεκίνησαν την χρονιά με Αγιασμό-ΜΠΦ-Μπαζάρ-Κοπή Πίτας-Ημέρα Σκέψης-συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.
Τ.Τ Σαλαμίνας: έναρξη οδηγικής χρονιάς, μεγάλη γιορτή, συμμετοχή του Σμήνους και του Πληρώματος στην πορεία που
διοργάνωσαν τα Λύκεια Σαλαμίνας με σύνθημα "Σώστε τη Γη",
Κοπή Πίτας στο σκάφος ΕΛΕΝΑ Φ, Ημέρα Σκέψης, Αποκριάτικο
πάρτυ στο Γαλαξία, συμμετοχή στην έναρξη του ράλλυ Αιγαίου
στον Τύμβο των Σαλαμινομάχων.
Τ.Τ Μεγάρων:
1) Έβαλαν "πανιά στα όνειρα" οι Οδηγοί και οι Ναυτοδηγοί μας
στην κατασκηνωτική δράση που πραγματοποιήθηκε 7-10/8
στο Άλσος Θεόγνιδος (Πευκάκια) στα Μέγαρα.
2) 14 Ιουνίου-Ποδηλατοβόλτα στην εξοχή των Μεγάρων. Οι
Οδηγοί και οι Ναυτοδηγοί επισκέφθηκαν τα πρωτοχριστιανικά
ξωκλήσια του Μεγαρικού κάμπου. Έμαθαν την ιστορία τους,
εξερεύνησαν την περιοχή, ενώ τρεις Οδηγοί έδωσαν Υπόσχεση.
3) Τα Πουλιά, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, στις
2 Απριλίου γνώρισαν τη Μαριώ! Η Μαριώ είναι Οδηγός και
άτομο με αναπηρία και ήρθε να μας παρουσιάσει την ιστορία
των Ειδικών Ομάδων του ΣΕΟ, που λειτουργούν εδώ και 70
χρόνια στην Ελλάδα!
Τα πουλιά είδαν ένα βίντεο με οδηγικές στιγμές των παιδιών
και έμαθαν τι είναι η αναπηρία. Έφτιαξαν το δικό τους έργο με
πλαστελίνη και έγραψαν από ένα γράμμα στη Μαριώ!
Η Μαριώ θα συνεχίσει το ταξίδι της, ώστε να γνωρίσουν όλοι
οι Οδηγοί την ιστορία της και την ιστορία των Ειδικών Ομάδων
του ΣΕΟ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
• Γιώτα Ζωγοπούλου, Τ.Τ. Πάτρας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Δήμητρα Σπετσέρη, Τ.Τ. Πάτρας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• 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 ΔΥΤΙΚΗ 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
• Στήριξη των Στελεχών για τη νέα μορφή των συγκεντρώσεων ( διαδικτυακά)
• Εκπαίδευση Στελεχών
Άλλοτε ζούμε τις πιο λαμπερές στιγμές και άλλοτε τις πιο
σκοτεινές. Και ενώ είναι σαφές ότι όλοι προτιμούμε να ζούμε
μόνο τις ευτυχισμένες μέρες της ζωής, η πικρή αλήθεια είναι
ότι όχι μόνο αυτό δεν είναι εφικτό αλλά και ότι η πραγματική
εξέλιξή μας ως ανθρώπινα και πνευματικά όντα κάνει άλματα
στις πιο σκοτεινές και δύσκολες περιόδους.
Κάπως έτσι θα τολμήσω να παρομοιάσω και τη χρονιά που
αφήσαμε με τόση λύτρωση πίσω μας, τόσο για τον Οδηγισμό
όσο και για τον πλανήτη μας !
Αναμφίβολα, μια χρονιά που ενώ όλα έμοιαζαν να έχουν πάρει
τη σειρά τους, οι Ομάδες λειτουργούσαν με τα προγράμματα
να είναι σε εξέλιξη, τα Στελέχη μας εκπαιδεύονταν, τα Τοπικά
Συμβούλια είχαν ήδη ξεκινήσει τις δράσεις τους, ήρθε η μεγάλη ανατροπή της πανδημίας και όλα απότομα σταμάτησαν.
Δυστυχώς η ένταξη των ομάδων στις διαδικτυακές συναντήσεις δεν λειτούργησε αμέσως γιατί τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς δυσκολεύτηκαν αρκετά να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα
πραγματικότητα, Δειλά δειλά στις αρχές του καλοκαιριού, με
την άρση των περιοριστικών μέτρων, βρέθηκαν ξανά παιδιά και
Στελέχη κάτω από τα περιοριστικά-αυστηρά μέτρα. Κάπως έτσι
πραγματοποιήθηκαν κάποια κλεισίματα χρονιάς ανά ομάδα…
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Ο Σεπτέμβριος μας βρήκε όλους με αίσθημα αισιοδοξίας, να
ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε, από την Κέρκυρα μέχρι την
Πάτρα και από τη Ζάκυνθο μέχρι το Μέτσοβο, τα παιδιά στις
Ομάδες. Αντιμετωπίσαμε μειωμένο αριθμό παιδιών, καθώς η
συμμετοχή δεν ήταν όπως τις άλλες χρονιές λόγω της πανδημίας και του γενικότερου κλίματος φόβου που επικρατεί στον
κόσμο. Παρόλα αυτά, από τα Αστέρια μέχρι τους Μεγάλους
Οδηγούς, κατορθώσαμε να γίνουν μερικές συγκεντρώσεις
στην ύπαιθρο, για να ζήσουν έστω και λίγο τα παιδιά μας τη
ζωή στη φύση.
Τα Τοπικά Συμβούλια δίνουν το δικό τους αγώνα να αντεπεξέλθουν στα πάγια έξοδά τους, αφού τα έσοδα είναι μηδενικά. Ενδιαφέρονται, ωστόσο, να εκπαιδευτούν και προγραμματίζουν
κι αυτά τα συμβούλιά τους μέσω διαδικτύου.
Στο σύνολο πλέον των Τοπικών μας Τμημάτων οι Ομάδες,
εκτός μικρών εξαιρέσεων, κάνουν διαδικτυακές συγκεντρώσεις. Τα Στελέχη δίνουν τη δική τους μάχη μέσα από το ψυχρό
γυαλί της οθόνης, για να δώσουν στους νέους και στις νέες μας
δύναμη, ελπίδα και για να κρατούν αναμμένη στην ψυχή τους τη
φλόγα του Οδηγισμού.
"Έχεις τα πινέλα! Τα χρώματα! Ζωγράφισε τον παράδεισο και
μπες μέσα… Ν. Καζαντζάκης"

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάνα Καπαραλιώτη
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Έφη Παγκάλου, Τ.Τ. Γλυφάδας
• Θεανώ Κουφάκη, Τ.Τ. Μυτιλήνης
• Γιώργος Πλαγγέτης, Τ.Τ. Χίου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Αμαλία Ανουσάκη, Τ.Τ. Γλυφάδας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Ειρήνη Παπαγεωργίου, Τ.Τ. Γλυφάδας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Κωνσταντίνα Καΐρη, Τ.Τ. Περιστερίου

ΔΥΝΑΜΗ

11 Τοπικά Τμήματα
9 Γαλαξίες Αστεριών
11 Σμήνη Πουλιών
9 Ομάδες Οδηγών
9 Ομάδες Μ.Ο.–Πληρώματα Ν/Ο
1 Ειδική Ομάδα

Το 2020 ήταν μια χρονιά που σίγουρα θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια λόγω της πανδημίας
του Covid-19. Σε έναν κόσμο που "αλλάζει",
εμείς παραμένουμε πιστοί στις Αξίες και τα
Ιδανικά του Οδηγισμού.
Παρά τις δυσκολίες, είχαμε την επανίδρυση
δυο Τοπικών Τμημάτων, του Τ.Τ. Βροντάδος
Χίου και του Τ.Τ. Μύρινας Λήμνου. Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν δυναμικά, με πολλές
δράσεις.
Τα Στελέχη, οι Ομάδες και τα Τοπικά μας Συμβούλια συνέχισαν το Οδηγικό τους έργο είτε
μέσα από διαδικτυακές συγκεντρώσεις και
συμβούλια είτε με φυσική παρουσία, όταν οι
συνθήκες το επέτρεπαν. Οι Ομάδες δούλεψαν
πάνω στο Ο.Π.Π., έκαναν διάφορες δοκιμασίες/challenges, γιόρτασαν την "Ημέρα Σκέψης"
με θέμα "Ζωντανά Νήματα", έπαιξαν, ζωγράφισαν, μαγείρεψαν, δημιούργησαν, τραγούδησαν,
έκαναν αρκετές δράσεις στη Φύση, με μία ημερήσια εκδρομή, με μια πορεία, με Μ.Π.Φ., καθαρίζοντας μια παραλία και αλληλεπίδρασαν
με κέφι και όνειρα για το Αύριο!!!
Πραγματοποιήθηκαν επίσης δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως: συλλογή τροφίμων
για άπορες οικογένειες, για τη Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΕΠΑΝΥ Χίου. Συλλογή
ρούχων και κλινοσκεπασμάτων για τους σεισμοπαθείς της Σάμου από το Τ.Τ. Καρλοβάσου
Σάμου. Στο Π. Φάληρο το Τ.Τ. παρέδωσε στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο πακέτα με σχολικά
είδη για 89 παιδιά.
Ευαισθητοποίηση όμως και για τα άτομα με
αναπηρία, με την εκμάθηση από τους Οδηγούς
στη Χίο της ελληνικής νοηματικής γλώσσας
και του κώδικα γραφής Braille.
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Επίσης, υπήρξε συνεργασία με τον Σύλλογο
Ραδιοερασιτεχνών Λέσβου με αποτέλεσμα
να πραγματοποιηθούν τα "Οδηγικά ραδιοκύματα" του Τ.Τ. Μυτιλήνης. Υπήρξαν βέβαια και
κάποιοι "τυχεροί" που έζησαν με την Ομάδα
τους την κατασκηνωτική ζωή σε σκηνές,
έστω για λίγες μόνο μέρες και ακολουθώντας
τις κατάλληλες προφυλάξεις. Δυσάρεστα
γεγονότα δεν έλειψαν δυστυχώς, όπως οι
πλημμύρες στην Καρδίτσα, όπου έσπευσαν να
βοηθήσουν Στελέχη του Τ.Τ. Π. Φαλήρου, αλλά
και ο σεισμός στη Σάμο, όπου το Τ.Τ. Καρλοβάσου σε συνεργασία με το Δήμο και την Πολιτική Προστασία, έδωσε δυναμικά το παρών
κάνοντας πράξη τα ρητά μας "Έσο Έτοιμος"
και "Δώσε Χέρι". Το Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση Προέδρων
και Τοπικών Εφόρων της Περιφέρειάς μας.
Είχαμε την ευκαιρία να λύσουμε αρκετές
απορίες, και να συζητήσουμε ποιες δράσεις
και προγράμματα μπορούν να γίνουν. Έτσι
νιώσαμε πιο έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στις
δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε
και δώσαμε ραντεβού για μια νέα συνάντηση.
Κλείνοντας αυτή η χρονιά, μας έδωσε πολλά
μαθήματα. Γίναμε πιο δυνατοί σε πείσμα των
καιρών μας. Επιτεύχθηκαν αρκετοί στόχοι
μας και τα αποτελέσματα μάς γέμισαν με χαρά
και αισιοδοξία για να συνεχίσουμε όλοι μαζί
"το Μαγικό Ταξίδι"!!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Σταματία Μαργαρίτη
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
• Αμαρυλλίς Καραβίτη, Τ.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας
• Ελένη Κρίππα, Τ.Τ. Αθήνας
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Πραξιτέλης Κουτσουράδης, Τ.Τ. Κω
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• Σπυριδούλα Ντόβα, Τ.Τ. Κω
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Βασίλης Φρέσκας, Τ.Τ. Αθήνας

ΔΥΝΑΜΗ

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

"Το τρένο της ζωής πάει μόνο μπροστά και
είναι γρήγορο, πολύ γρήγορο… Και αφού δεν
μπορείς να το γυρίσεις πίσω, να του αλλάξεις
διαδρομή ή να το προσπεράσεις, πάρε θέση δίπλα στο παράθυρο και απόλαυσε το ταξίδι…."
Το όμορφο ταξίδι μας ξεκίνησε αρχικά όπως
έχουμε συνηθίσει, γεμάτο συγκεντρώσεις
παιχνίδια, τραγούδια, δράσεις, εκδρομές, κατασκηνώσεις. Η Περιφερειακή Συνάντηση
Στελεχών και Μελών, με Κεντρική Ιδέα τις
"Γεφυροματιές", στις 21-22/2/2020 στην Νέα
Φιλαδέλφεια Αττικής, έφερε πιο κοντά και
γεφύρωσε το Νότιο Αιγαίο με τον Κεντρικό
Τομέα Αττικής. Αλληλεπιδράσαμε, διασκεδάσαμε και πάνω απ’ όλα θέσαμε νέους στόχους.
Γιορτάσαμε με το τμήμα Διεθνών Σχέσεων
τον εορτασμό της Ημέρας Σκέψης 2020 στο
άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, παίζοντας
Μεγάλο Παιχνίδι από το πακέτο της WAGGS,
με την συμμετοχή των παιδιών αλλά και των
μελών από όλη την Περιφέρειά μας να φτάνει
τα 100 άτομα.
Στην πορεία όμως χρειάστηκε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες και να πραγματοποιήσουμε με ευελιξία τα οδηγικά μας προγράμματα. Κατασκηνωτικές δραστηριότητες
και εκδρομές πραγματοποίησαν τα Στελέχη
μας που, παρά την πανδημία, δεν έχασαν στιγμή το χαμόγελο και την ελπίδα τους. Μοίρασαν στιγμές χαράς και ευτυχίας στα παιδιά
μας, που είχαν την ανάγκη τους τόσο πολύ, και
στάθηκαν στυλοβάτες και σταθεροί στις αξίες και τα ιδανικά μας.
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Η διαδρομή μας δεν ήταν συνηθισμένη, ούτε
εύκολη. Προσπαθήσαμε, ωστόσο, να παλέψουμε για αυτό που πρώτη φορά βιώναμε.
Είμαστε όμως δυνατοί και αποδείξαμε πως
"αν θες μπορείς να ανάψεις φλόγα από ένα
βρεγμένο σπίρτο". Τη φλόγα της δικής μας οικογένειας που δίνει ελπίδα σε κάθε άνθρωπο.
Ήμασταν δίπλα στον συνάνθρωπο με δράσεις
που επέτρεπαν οι συνθήκες και δώσαμε το
παρών περήφανα με την συμμετοχή μας σε
δράσεις όπως:
* Συσσίτια σε πλατείες Δήμων
* Διανομή αγαθών από κοινωνικά παντοπωλεία σε ευάλωτες ομάδες
* Εθελοντές μας παρόντες όπου χρειαζόταν,
ώστε οι συνθήκες να γίνουν καλύτερες σε
δήμους και χωριά
* Αιμοδοσίες σε συνεργασία με νοσηλευτικά
ιδρύματα
* Καθαρισμοί παραλιών
* Καθαρισμοί πλατειών
* Αρχειοθέτηση σε δημοτικές βιβλιοθήκες
* Διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, συναντήσεις
και συγκεντρώσεις κατά την διάρκεια της
πανδημίας covid19 συνεχίστηκαν κανονικά.
Συνεχίζουμε να παλεύουμε και να είμαστε
αισιόδοξοι ότι όλο αυτό θα είναι μια παλιά
ανάμνηση. Περιμένουμε να ξανασμίξουμε και
τα αγκαλιαστούμε όπως παλιά. Το χαμόγελο
δεν πρέπει να χαθεί από κανέναν άνθρωπο και
είμαστε εδώ να το χαρίσουμε απλόχερα όπως
εμείς ξέρουμε καλύτερα.
Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος από τη στιγμή
που το θελήσει να είναι….
Έτσι είμαστε και νιώθουμε και εμείς!!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Γιώργης Θεοδωράτος
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
• Μαρία Μιχελογιάννη, Τ.Τ. Ρεθύμνου
• Μαριάνθη Χρυσού, Τ.Τ. Ιεράπετρας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Ρίτσα Μπούκη, ΣΕΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Ευαγγελία Βραχάτη, Τ.Τ. Κορωπίου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Ευαγγελία Ορφανίδου, Τ.Τ. Κερατέας

ΔΥΝΑΜΗ

15 Τοπικά Τμήματα
13 Γαλαξίες
16 Σμήνη
13 Ομάδες Οδηγών
12 Ομάδες Μεγάλων Οδηγών/Ναυτοδηγών
1 Ειδική Ομάδα

Με πολύ λίγες εξαιρέσεις , σχεδόν σε όλη τη
διάρκεια του 2020, όλα τα Τοπικά Τμήματα και
οι ομάδες τους πραγματοποίησαν ελάχιστες
δια ζώσης συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις
λόγω της πανδημίας, κυρίως σε εξωτερικούς
χώρους.
Τα συνεχή άνοιξε-κλείσε που μας επιβλήθηκαν και τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα
που αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε δυσκόλεψαν και κούρασαν σε αφάνταστο βαθμό παιδιά και Στελέχη.
Στα περισσότερα Τοπικά Τμήματα της Ανατολικής Αττικής και της Κρήτης συνεχίστηκαν
οι διαδικτυακές συγκεντρώσεις και οι επαφές με τα παιδιά τους αλλά και με Οδηγούς
από όλη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας μετατράπηκαν σε
τοπικές ομάδες το Ρέθυμνο και οι Αχαρνές
αλλά και ανασυστάθηκε, μετά από πάρα πολλά χρόνια, το Τοπικό Τμήμα της Αναβύσσου,
στην Ανατολική Αττική, ως καταρχήν Τοπική
Ομάδα.
Στο μέτρο του δυνατού, Στελέχη μας αλλά και
μέλη Τοπικών Συμβουλίων έλαβαν μέρος σε
διαδικτυακές συναντήσεις των Κλάδων τους,
όπως και σε εκπαιδεύσεις.
Για το εφετινό καλοκαίρι δεν έχει προγραμματιστεί δυστυχώς καμία κατασκήνωση, μέχρι
ότου η εξέλιξη της επιδημίας το επιτρέψει.
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ομάδες 2018

Ομάδες 2019

Ομάδες 2020

Πουλιά
Οδηγοί
Μεγάλοι Οδηγοί
1.897
1.163

162

524
164

141

597

961

1.078

1.296
610

1.138

ΕΟ ΑΜΕΑ Παιδιά

2.012

2.071

38

Αστέρια

1.358
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Ενήλικα Μέλη 2018

Ενήλικα Μέλη 2019

Ενήλικα Μέλη 2020

Στελέχη ΕΟ ΑΜΕΑ
Μέλη Ομάδων Συνεργασίας
Μέλη Τοπικών Συμβουλίων
814

821

Εκπαιδευτές

319

312

Μέλη Γενικής Συνέλευσης

321

Μέλη Κεντρικής και
Περιφερειακής Διοίκησης

584

543

602

619

Βοηθοί Τοπ. Εφόρων και
Μέλη Επιτροπών

634

632

Κατασκηνωτές

129

114

113

132

111

131

129

136

140

26

23

113

145

148

145

136

113

Μέλη Οικονομικής Αρωγής

15

39

Στελέχη

847
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Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων απαρτίζουν οι:

ΈΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΩΝ
• Πόλυ Λαζαρίδου
ΕΚΛΕΓΜΈΝΑ ΜΈΛΗ:
Έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. τα εκλεγμένα μέλη δεν αντικαταστάθηκαν, ώστε να τηρηθούν οι διαδικασίες και να εκλεγούν
νέα Μέλη στο επόμενο Συνέδριο.
ΜΈΛΗ
• Δήμητρα Γκέσουρα
• Νικολέτα Θάνου
• Ελένη Κέκη (έως 3/10)
• Έλενα Κούμουλου
• Σόφη Κώττη
• Γεωργία Μαλιαγκάνη (από 3/10)
• Ρούλα Μπουζιάνου
• Κατερίνα Πορτελάνου
• Ευγενία Σαμαρά
• Ματούλα Τσιντσιλώνη

Επομένως είχαμε:
Βασική εξ αποστάσεως
Άρχισαν να Εκπαιδεύονται 154 Εκπαιδευόμενοι (96 από το
2019 και 58 από το 2020).
Βασική Ε.Δ. 2020 32 Εκπαιδευόμενοι

Λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάρτιο του 2020 λειτουργούμε σε κατάσταση καραντίνας λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού, το έργο του Τμήματος διαμορφώθηκε ανάλογα με
τις οδηγίες της Πολιτείας.
Οι τρεις ενότητες της Γενικής Εκπαίδευσης προχώρησαν ως
ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση

Το 2020 ξεκίνησαν να δουλεύουν περίπου 100 Εκπαιδευόμενοι. Το 2019, λόγω των ανακατατάξεων, η συμμετοχή για
τους περισσότερους από τους περίπου 100 εκπαιδευόμενους
που θα ξεκινούσαν τον Ιανουάριο του 2019 μεταφέρθηκε στην
επόμενη χρονιά με δικαίωμα να παρακολουθήσουν τη 12μηνη
εκπαίδευση, δηλώνοντας εκ νέου για τη Βασική εξ αποστάσεως. Διαφορετικά, μπορούν να παρακολουθήσουν την Βασική
Εκπαιδευτική Δραστηριότητα με τη μορφή ενός 3ημέρου με
φυσική παρουσία. Στη συνέχεια, τέσσερεις (4) μήνες μετά την
παρακολούθησή τους από τους εκπαιδευτές της δια ζώσης
Ε.Δ. και με τη συμμετοχή τους σε κατασκήνωση, θα ολοκληρώνεται το εγχειρίδιο της Βασικής Εκπαίδευσης.

Συντονιστές από τον Ιούνιο του 2019 είναι:
• Ε15-1 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
• Ε15-2 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
• Ε15-3 ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗ ΒΑΝΑ
• Ε15-4 ΓΚΕΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
• Ε15-5 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ έως Οκτώβριο 2020
ΧΡΥΣΑ ΠΩΛΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ από Νοέμβριο 2020
• Ε15-6 ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ ΜΑΙΡΗ
• Ε15-7 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΛΙΤΣΑ
• Ε15-8 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Ηγεσία και Φύση-Ηγεσία και Κοινωνία

Οργανώθηκαν οι παρακάτω Εκπαιδεύσεις Ηγεσίας
Αύγουστος 2020, Ηγεσία Φύση με αρχηγό τον Βασίλη Φρέσκα:
16 Εκπαιδευόμενοι.
Σεπτέμβριο 2020, Ηγεσία Κοινωνία με αρχηγό την Ιωάννα
Παναγιωτίδη: 15 Εκπαιδευόμενοι.
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Νέοι Ορίζοντες

Συνολικά είχαμε 12 Εκπαιδευόμενους από παλαιότερες
Ηγεσίες εκ των οποίων:
4 ακύρωσαν
7 ολοκλήρωσαν
1 δουλεύει ακόμα
Από τις Ηγεσίες 2019-2020 (13 άτομα)
5 ολοκλήρωσαν
5 δουλεύουν ακόμα
3 ζήτησαν να ξεκινήσουν αργότερα

Άλλες Εκπαιδεύσεις

Ναυτοδηγική Εκπαίδευση
Τον Οκτώβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε η 3η Ναυτοδηγική
Εκπαίδευση με αρχηγό την Άννα Παρασχούδη και 11 Εκπαιδευόμενους.
Social Media
Social Media 2020 (διαδικτυακά) με 31 Εκπαιδευόμενους
Ακυρώθηκαν λόγω πανδημίας οι Εκπαιδεύσεις ΑΜΕΑ και ΤΕΕ.

Υποτροφία Έφη Πιπινοπούλου

Το 2020 η Εκπαιδεύτρια Άνθη Ασημένια παρακολούθησε
το Σεμινάριο "Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαίδευσης
ενηλίκων".

Άλλες δραστηριότητες

•Κατάθεση για έγκριση στο Δ.Σ. του ΣΕΟ, του Κανονισμού του
Τμήματος Εκπαιδεύσεων, με ενσωματωμένες τις αποφάσεις
των 2 τελευταίων Συνεδρίων 2015 και 2018.
•Μείωση του κόστους των διαδικτυακών Εκπαιδεύσεων
(τουλάχιστον για όσο διαρκεί η πανδημία) σε 30€.
•Δημιουργία ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης για τους Εκπαιδευτές.
•Οργάνωση Εκπαίδευσης ΤΕΕ με εξωτερικούς φορείς
και πιστοποίηση.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
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ΈΦΟΡΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
• Γκάρυ Δέδε (έως 12/9)
• Νανώ Παπαϊωάννου (από 13/9)
ΜΈΛΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ (έως 12/9)
• Γιώργος Αρβάλης
• Μαρία Γκελερή
• Ελένη Ευθυμίου
• Έλενα Καλογεροπούλου
• Αλεξάνδρα Λιόγκα
• Κατερίνα Παπαναστασίου
• Τόνια Πάτα
'• Αντζυ Τερζάκη
ΜΈΛΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ (από 31/10)
• Γιώργος Αρβάλης
• Μαρία Γκελερή
• Έλενα Καλογεροπούλου
• Έλενα Κωνσταντινίδου
• Αλεξάνδρα Λιόγκα
• Κατερίνα Παπαναστασίου
• Τόνια Πάτα
• Χαριτίνη Πετροδασκαλάλη
• Παύλος Τσιακούμης
MΈΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ
ΤΗΣ WAGGGS
• Kατερίνα Αγορογιάννη , Εκλεγμένο Μέλος
του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Wagggs
ΜΈΛΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΜΆΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ,WAGGGS EUROPE REGION
2020-2022
• Αλέξανδρος Κόρδας
• Έλενα Κωνσταντινίδου
• Γιώργος Παπαδούλης
• Μαριάννα Ραψωματιώτη

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΏΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ (από 31/10)
Αλέξανδρος Κόρδας
Μαριάννα Ραψωματιώτη
ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΡΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΗΓΕΣΊΑΣ WLDP (WLDP FACILITATORS)
• Kατερίνα Αγορογιάννη
• Νεφέλη Θεμελή
• Σόφη Κώττη
• Έρη Παπαδοπούλου
ΜΈΛΗ ΜΑΣ ΣΤΟ OLAVE BADEN POWEL
SOCIETY (OBPS)
• Αιμιλία Γερουλάνου
• Αλεξάνδρα Καλογερά
• Λένα Λεβίδη
ΕΠΊΤΙΜΑ ΜΈΛΗ ΤΗΣ WAGGGS
• Δώρα Γεωργιοπούλου
• Αλεξάνδρα Καλογερά
• Μαρία Κωνσταντινίδη
• Σόφη Κώττη
• Λένα Λεβίδη
• Κατερίνα Μπάσμπα
• Μανίνα Χατζηκωνσταντίνου

Όραμα και Αποστολή

Οργάνωση συνδεδεμένη με το παγκόσμιο γίγνεσθαι, με ενεργή συμμετοχή στις αλλαγές
προς όφελος των μελών της και της κοινωνίας.
Αποστολή του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
είναι η προώθηση των διεθνών σχέσεων της
Οργάνωσης, έτσι ώστε ο Ελληνικός Οδηγισμός να είναι "ανοικτός στον κόσμο" και να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις ευκαιρίες και τις
δυνατότητες που του προσφέρει το γεγονός
ότι ανήκει στην Παγκόσμια Οδηγική Οργάνωση, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη πνεύματος
φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Οδηγών όλου του κόσμου.
Επιδίωξή του είναι να δημιουργεί συνθήκες
που εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των μελών
του σε διεθνείς δραστηριότητες, τα οποία
με τη σειρά τους θα μεταφέρουν γνώσεις
και νέες ιδέες, εμπλουτίζοντας τον Ελληνικό
Οδηγισμό προβάλλοντας συγχρόνως το έργο
του στο εξωτερικό.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ.

Το ξεκίνημα του χρόνου μας βρήκε στις επάλξεις να ετοιμάζουμε το Πακέτο για την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης του 2020. Αφού το
μεταφράσαμε, το επικοινωνήσαμε στις Ομάδες μας, με κεντρικό άξονα δραστηριοτήτων
"Ζωντανά Νήματα" Διαφορετικότητα Συμπερίληψη και Ισοτιμία.
Για την μετάφραση του Πακέτου ευχαριστούμε τα μέλη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Μαρία Γκελερή, Ελένη Ευθυμίου, Αλέξάνδρα
Λιόγκα, 'Ελενα Καλογεροπούλου, Αντωνία
Πάτα, καθώς και την Άντζυ Τερζάκη για την
προσαρμογή των γραφικών στην μετάφραση.

Ιανουάριος 2020
Eίχαμε την χαρά να παραστούμε ως Τμήμα
στην Συνάντηση της Περιφέρειας Κεντρικού
Τομέα Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, της Εφόρου Σταματίας Μαργαρίτη, και να διαδράσουμε επικοινωνήσουμε διαδραστικά με τα Τοπικά Τμήματα μέσα από το πακέτο της Ημέρας
Σκέψης 2020.
Στην συνέχεια, με τη σύμφωνη γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου, αποστείλαμε μεταφρασμένο όλο το Πρόγραμμα για τους Πρόσφυγες <<Μιά Βαλίτσα Κόσμος>> που το ΣΕΟ,
με υπεύθυνη την Ειρήνη Κάππου, ξεκίνησε
να υλοποιεί σε όλα τα σχολεία. Με τη δράση
αυτή το πρόγραμμα θα είναι υποψήφιο για τα
OLAVE AWARDS 2018-2020 της Wagggs.
Φεβρουάριος 2020.
Στη συνέχεια, βρεθήκαμε μπροστά σε μία τεράστια συνθήκη αλλαγής για όλο τον πλανήτη
που λέγεται Πανδημία Covid-19. Προσπαθήσαμε από κοινού να οργανώσουμε ένα πρόγραμμα διαδικτυακό για όλα τα μέλη μας έτσι
ώστε να μην χαθεί η επαφή με κανέναν και για
κανένα λόγο. Υπήρχε συχνή επικοινωνία με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προσαρμογές
που έπρεπε να γίνουν άμεσα, καθώς ο τομέας
Ανάπτυξης του ΣΕΟ ετοίμασε ένα πολύ καλό
πρόγραμμα για όλους τους Κλάδους. Έτσι το
προωθήσαμε στην Wagggs και αναρτήθηκε
μεταφρασμένο στις Καλές Πρακτικές Οργανώσεων Παγκοσμίως για Οδηγικό Πρόγραμμα
στην εποχή του Covid-19.
Μάρτιος 2020
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ WAGGGS

Το Παγκόσμιο Συνέδριο της Wagggs ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Ιούλιο 2020
στην Ουγκάντα. Δυστυχώς, λόγω της Πανδημίας, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί
με εκπροσωπήσεις Οργανώσεων. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο αποφάσισε ορισμένα μέρη
του να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, όπως
αυτό της ανάδειξης των βραβείων ΟLAVE
AWARDS 2018-2020.
Ιούλιος 2020

ΣTO ΣΕΟ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 32
ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ OLAVE AWARD
2018-2020 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΙΑ
ΒΑΛΙΤΣΑ ΚΟΣΜΟΣ"

Το συγκεκριμένο βραβείο είναι μία Διεθνής
Επιβράβευση για τις Οδηγικές Οργανώσεις
που εκπονούν και παρουσιάζουν προγράμματα τα οποία έχουν θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες και στους ανθρώπους. Φέρει το όνομα
Olave, στην μνήμη της Αρχιοδηγού Lady Olave
Baden-Powell.
Το Πρόγραμμά μας <<Μια Βαλίτσα Κόσμος>>
αποτελεί την επιβράβευση των προσπαθειών
πολλών μελών του ΣΕΟ που, μετά τον πολύ
πετυχημένο σχεδιασμό του, παρουσιάστηκε
επί τρία χρόνια σε πολλά σχολεία σε όλη την
Ελλάδα με εντυπωσιακά αποτελέσματα, με
γνώμονα πάντα την Οδηγική Ιδεολογία και την
Προσφορά στο Κοινωνικό Σύνολο της Πατρίδας μας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι γι αυτήν
τη βράβευση, η οποία θεμελιώνει και αποδεικνύει για άλλη μία φορά, ότι με την Ομαδική

Δουλειά φτάνεις πάντα στον στόχο, όσο κι αν
αυτός φαίνεται αρχικά δύσκολος και απρόσιτος. Πάντα θα υπάρχει αυτή η φλόγα μέσα μας
για να προχωρούμε και να κερδίζουμε τόσο
σημαντικά βραβεία, όπως είναι το OLAVE
AWARD. Ιούλιος 2020
Η Ελλάδα στην Ευρώπη και στον Κόσμο
• 1ο Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο EGM
με συμμετοχή της Εφόρου Διεθνών Σχέσεων και του Μέλους του Δ.Σ., με πολύ μεγάλη εμπειρία στα διεθνή θέματα, Έρης Παπαδοπούλου. Αξιοποιώντας τη δυνατότητα
συμμετοχής παρατηρητών παρακολούθησαν επίσης από πλευράς Δ.Σ. η Ταμίας μας
Θειάδου Σοφία και για πρώτη φορά βοηθοί
του Τμήματος, οι Πάτα Τόνια και Χαριτίνη
Πετροδασκαλάκη (ΤΤ Βούλας).
• Academy: Πολύπλευρη η εφετινή μας συμμετοχή στην "Ευρωπαϊκή Ακαδημία" με
τίτλο "Recalibrating our Compass"! Σε ρόλο
Peer Mentor η Σόφη Κώττη, ως Διεθνής Εκπαιδεύτριά μας, και συμμετέχοντες την Καλογεροπούλου Μαρία (ΤΤ Ν. Ηρακλείου) και
τον Παναγόπουλο Παναγιώτη (ΤΤ. Πάτρας)
• GM WAGGGS: Γενική Συνέλευση με συμμετοχή της Γ. Γ. του ΣΕΟ Σόφης Μπέλμπα και της
Εφόρου Διεθνών Σχέσεων. Αξιοποιώντας
και πάλι τη δυνατότητα συμμετοχής παρατηρητών, παρακολούθησαν από πλευράς
Δ.Σ. η Γ.Ε. Αλεξοπούλου Μαρίνα, τα Μέλη
Παπαδοπούλου Έρη, Δέδε Γκάρυ και Καλογεροπούλου Μαρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στη συνέλευση αυτή, η Αγορογιάννη Κατερίνα ψηφίστηκε Αντιπρόεδρος του συνεδρίου
της WAGGGS που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι
του 2021.

• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό σεμινάριο χρηματοδοτήσεων με την παρουσία της Εφόρου
Διεθνών Σχέσεων.
Άλλη μία παγκόσμια διάκριση:
Η εκλογή της κ. Νανάς Γεντίμη, πρώην Πρόεδρου του Τμήματος Συνεργασίας και της ΕΣΠΠΟΕ (2005-2011) και πρώην Αντιπροέδρου
της Παγκόσμιας Επιτροπής της Διεθνούς
Φιλίας (2011-2017) στην θέση της Πρόεδρου
του Παγκόσμιου Συμβουλίου της IAG!
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, παρακολουθώντας και αναμεταδίδοντας ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αναρτήσεις, με στόχο την ευκολότερη διασύνδεση
και την εξωστρέφεια, προσφέροντας σε όλα
μας τα μέλη ευκαιρίες και δυνατότητες που
μας "ανοίγει" η παγκόσμια υπόσταση της Οδηγικής μας Οργάνωσης,
Μετέφρασε και διέδωσε από τον Οκτώβριο
ως και τον Δεκέμβριο 2020 τρία εντελώς
διαφορετικά μεταξύ τους πακέτα προγραμμάτων της Wagggs, ξεκινώντας να μετατρέπει
και να αξιοποιεί την ανατροφοδότηση από τις
δράσεις των Γαλαξιών, Σμηνών, Ομάδων και
Πληρωμάτων σε επικοινωνιακό εργαλείο. Πιο
συγκεκριμένα:
• 16 Days of Activism-Victim blaming/ένα
καλοδουλεμένο πρόγραμμα θεωρίας και
δράσεων, που αναφέρεται στην εξάλειψη
του φαινομένου της βίας κυρίως κατά κοριτσιών και γυναικών, αλλά και αγοριών, με
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
σχετικά με την απενοχοποίηση του θύματος
και την μη συγκάλυψη του θύτη, ένα δυστυχώς εξαιρετικά επίκαιρο θέμα.

• "Finding our Path"-Developed by WAGGGS’
Europe Region, το οποίο συνοδευόταν από
εργαστήρι και αφορούσε τον Κλάδο Μ.Ο. και
στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποί του.
• Πακέτο Ημέρας Σκέψης με θέμα την "οικοδόμηση της παγκόσμιας ειρήνης"-ένα θέμα
πιο επίκαιρο από ποτέ-και τις προωθητικές ενέργειες που το συνοδεύουν, ώστε η
22α Φεβρουαρίου να γιορταστεί με τον πιο
ηχηρό τρόπο σε όλα τα Τοπικά Τμήματα και
όλους τους Κλάδους.
Επιδίωξη μας είναι η μεγαλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των διεθνών προγραμμάτων από
τους Γαλαξίες, Σμήνη, Ομάδες και Πληρώματα
ολόκληρη την οδηγική χρονιά. Για την επίτευξη του στόχου αυτού το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΟ δουλεύει μεθοδικά και επιδιώκει να προσφέρει στα μέλη μας τις ευκαιρίες
που τους αξίζουν. Είναι ανοικτό σε συνεργασίες και οραματίζεται τον Ελληνικό Οδηγισμό
δυνατό εκπρόσωπο στην κοινωνία και στον
Κόσμο!

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΜΕΛΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
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ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

•
•
•
•
•
•
•

Γιώργος Αρβάλης-ΣΕΟ
Αφροδίτη Ζαχαροπούλου-ΣΕΟ
Νικολέτα Θάνου-Παιανία
Βάσια Κατσούλη-Αγριά
Άννα Παρασχούδη-Κηφισιά
Γιάννης Τσιμπούκης-Ελευσίνα
Βασίλης Φρέσκας-Αθήνα

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
ΚΛΆΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΏΝ

• Αγγελική Σταμάτη-Χανιά
• Θεοδώρα Τσίπρα-Καρέας

ΚΛΆΔΟΣ ΠΟΥΛΙΏΝ

• Κατερίνα Γολεμάτη-Θρακομακεδόνες
• Μαρίνα Κρητικού-Κέρκυρα
• Αντωνία Σιμάτη-Κέρκυρα

ΚΛΆΔΟΣ ΟΔΗΓΏΝ

•
•
•
•

Μιράντζελα Ανδριώτη-Κέρκυρα
Γεωργία-Λουκία Καλογεροπούλου-Ηράκλειο Αττικής
Αλέξανδρος Κόρδας-Θρακομακεδόνες
Ευαγγελία Ορφανίδου-Κερατέα

ΚΛΆΔΟΣ ΜΕΓΆΛΩΝ ΟΔΗΓΏΝ

• Βάσια Θηβαίου-Κορωπί
• Βένη Μπεγνή-Σαλαμίνα
• Στάθης Ντιούδης-Θεσσαλονίκη

ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΚΛΆΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΏΝ

• Μαρία Κιοσσέ-Κιλκίς
• Χρύσα Πωλαναγνωστάκη-Ηράκλειο

ΚΛΆΔΟΣ ΠΟΥΛΙΏΝ

•
•
•
•

Μαρία Αφεντουλίδου-Κιλκίς
Ηλιάννα Χαραλάμπη-Πάτρα
Πέπη Θέμα-Κηφισιά
Λαμπρινή Τσουραπά-Αθήνα

ΚΛΆΔΟΣ ΜΕΓΆΛΩΝ ΟΔΗΓΏΝ

• Κωνσταντίνος Τσιάμης-Κηφισιά
• Όλγα Παπαδοπούλου-Βόλος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 2020
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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Είμαστε μια ζωντανή και δυναμική οργάνωση! Μια οργάνωση
με κύριο σκοπό να βοηθήσει όλα τα παιδιά και τους νέους να
γίνουν ενεργοί πολίτες και να εκμεταλλεύονται το μέγιστο των
δυνατοτήτων τους! Είμαστε μια οργάνωση που πλησιάζει στο
κομβικό σημείο των 100 χρόνων ζωής! Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός μας θα καθοδηγήσει την προσπάθειά μας να συνεχίσουμε
να είμαστε σύγχρονοι, αποτελεσματικοί και να αναπτυσσόμαστε πατώντας γερά στις αρχές και στις αξίες μας!
Το πρώτο τρίμηνο του 2020 τέθηκαν οι βάσεις για την ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2020-2023. Είναι ένα
σχέδιο που δημιουργήθηκε από όλους όσοι απαρτίζουν αυτήν
τη δυναμική οργάνωση! Και ένα σχέδιο που για τη δημιουργία
του βασιστήκαμε σε διαφορετικές παραμέτρους:
• τα αποτελέσματα της Πανελλαδικής Έρευνας που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα…. τόσο σε εσωτερικό όσο και
σε εξωτερικό κοινό της οργάνωσης,
• τον προηγούμενο Στρατηγικό Σχεδιασμό εξασφαλίζοντας τη
συνέχεια,
• το σχέδιο της Παγκόσμιας Οδηγικής Οργάνωσης,
• τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Περιοχής,
• τα πορίσματα από το προηγούμενο συνέδριο Αρχηγών,
• τα πορίσματα από το προηγούμενο συνέδριο Εκπαιδευτών
• τα πορίσματα από το προηγούμενο συνέδριο Εφόρων και
Μελών

Με όλα αυτά τα δεδομένα, είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, το
οποίο παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου
2020. Μέσα στη χρονιά οργανώθηκαν οι ομάδες εργασίας και
πολλοί από τους στόχους άρχισαν σιγά σιγά να παίρνουν συγκεκριμένη μορφή! Εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν αυτές τις ομάδες, μέσα από ανοικτή
πρόσκληση προς όλα τα ενήλικα μέλη της οργάνωσης αξιοποιήσαμε εθελοντές που συμμετέχουν στην υλοποίηση αυτού του
σχεδίου. Όλοι οι εθελοντές που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή
αυτή πρόσκληση καθώς και εκείνοι που στο επόμενο χρονικό
διάστημα θα ανταποκριθούν σε άλλες ανοικτές προσκλήσεις,
προσφέρουν τις γνώσεις τους, τις εμπειρίες τους, το κέφι
τους και τις ιδέες του και έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν
σε ομάδες εργασίας αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και
αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους!
Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση
του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
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ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Μαρία
Αλεξοπούλου
(έως
12/9/2020)
• Σόφη Μπέλμπα (από 13/9/2020)
ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
• Σοφία Θειάδου: υπεύθυνη παρακολούθησης εκκρεμοτήτων Δ.Σ και
αλληλογραφίας Πρωτοκόλλου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
• Δήμητρα Τσεσμελή
Το 2020 ήταν για το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού χρονιά́ σημαντικών πρωτοβουλιών και θετικών
εξελίξεων, αλλά́ και σοβαρών αντίξοων συνθηκών λόγω της πανδημίας Covid-19.
Αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε την πανδημία του Covid-19 με
τις προσπάθειές μας εστιασμένες
στα δύσκολα καθημερινά́ ζητήματα,
με το μυαλό́ μας όμως στραμμένο
προς το αύριο, στην μετά την κρίση
πραγματικότητα: με νέο σχεδιασμό,
με αποθέματα ψυχικής δύναμης, με
υλικοτεχνική́ υποδομή́, με γενναίο
ανθρώπινο δυναμικό́, με ακλόνητη
αφοσίωση στις διαχρονικές αξίες
μας.
Στην διάρκεια του 2020, ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν οι Κανονισμοί
του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας,
της Επιτροπής και των Ειδικών
Ομάδων ΑμεΑ καθώς και η τροπο-

ποίηση των Κανονισμών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής
Μουσείου Ελληνικού Οδηγισμού
"Ειρήνη Καλλιγά", του Τμήματος
Εκπαιδεύσεων,
του
Τμήματος
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
και της Οικονομικής Διαχείρισης
Τοπ. Τμημάτων & Ομάδων Συνεργασίας. Επίσης, ολοκληρώθηκε
και εγκρίθηκε το Συμφωνητικό
Προσφοράς Εθελοντικών Υπηρεσιών.
Σε συνέχεια των αποφάσεων της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
συστήθηκε επιτροπή από τα Μέλη
της Γενικής Συνέλευσης Ελένη
Ευθυμίου,
Θεοδώρα
Λουρίδα,
Κωνσταντίνο Τσιάμη και Θεόδωρο
Σταυράκη. Η επιτροπή μελέτησε και
κατέγραψε την διαδικασία λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και
των ψηφοφοριών και υποβλήθηκε
στη Γεν. Συνέλευση 2020 προς
μελέτη, ώστε να υποβληθεί για
έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γεν.
Συνέλευση 2021.
Από 1/1/2020 αναρτώνται στον
ιστότοπο του ΣΕΟ οι αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, για ενημέρωση των Μελών της Γενικής Συνέλευσης.
Δημιουργήθηκε το πλαίσιο και η
διαδικασία αιτήματος και παραλαβής αποσπασμάτων πρακτικών

καθώς και το έντυπο εχεμύθειας
που τα συνοδεύει.
Επικαιροποιήθηκαν
επίσης,
σε
συνεργασία με τη νομική μας
σύμβουλο σε θέματα ασφάλειας
προσωπικών δεδομένων κα Ασημακοπούλου, τα έντυπα των ανηλίκων
και ενηλίκων μελών μας.
Συνεχίζοντας το έργο της, η Γενική
Γραμματεία, για την εύρυθμη
λειτουργία των Γραφείων και των
Διοικητικών Συμβουλίων, όπως
και για τον εξορθολογισμό των
δαπανών των Γραφείων, ζήτησε
από την υπεύθυνη εταιρεία μηχανοργάνωσης WIZZ IT μελέτη και
πρόταση αναβάθμισης της τηλεφωνίας και ίντερνετ των Γραφείων,
ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι
σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας
των μελών μεταξύ τους καθώς και
με την Κεντρική Διοίκηση.
Σε συνεργασία με την Ταμία
Τζοβάννα Λαρίση, για την εξοικονόμηση δαπανών που αφορούν τα
Γραφεία καταργήθηκε αριθμός
κινητού τηλεφώνου με ετήσιο
συμβόλαιο,
ο
οποίος
ήταν
ανενεργός, και έγινε σύναψη νέας
σύμβασης leasing με την εταιρεία
MINOLTA για την χρήση του φωτοτυπικού μηχανήματος με την δυνατότητα αναπαραγωγής εγχρώμων
αντιγράφων στα Γραφεία, με μεγα-

λύτερο οικονομικό όφελος.
Επίσης, σε συνεργασία με την κ.
Νάνη Καλλιρόη, υπεύθυνη της
εταιρείας ΜΗΦΟ, συζητήθηκε το
υψηλό κόστος κοινοχρήστων των
κεντρικών Γραφείων και η διερεύνηση μείωσής τους.
Συνεχίστηκε η χρήση των παλαιότερων οδηγικών ταυτοτήτων και
για την Οδηγική χρονιά 2020-21, με
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος (χρήση πλαστικού) και τη
μείωση του κόστους.
Οι επιπτώσεις και οι παρενέργειες της υγειονομικής κρίσης στη
λειτουργία του ΣΕΟ, και γενικότερα
στη δραστηριότητά του, αντιμετωπίστηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και
με βάση τις οδηγίες των επιστημόνων και της Πολιτείας, έχοντας
μοναδικό οδηγό την ασφάλεια των
ενηλίκων και ανηλίκων μελών του.
Από την αρχή τής πανδημίας και
κατά́ τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων της Πολιτείας για
τον έλεγχο της διασποράς του
κορωνοϊού
παρακολουθήσαμε
στενά και ενσωματώσαμε τις
κρατικές οδηγίες τήρησης υγειονομικών κανόνων παντού, για τη
δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους υπαλλήλους και
τους επισκέπτες των γραφείων της
Κεντρικής Διοίκησης, τόσο με την
εκ περιτροπής εργασία και τηλερ-

γασία όσο και με τα απαραίτητα
υλικά σε όλους τους χώρους.
Η μεγάλη πρόκληση για το Σωματείο μας ήταν όταν βρεθήκαμε
αντιμέτωποι με τους περιορισμούς συνάθροισης ατόμων και
την επιτακτική ανάγκη διενέργειας
της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου υπό συνθήκες περιοριστικών
μέτρων με μόνο σύμμαχο την τεχνολογία και το Διαδίκτυο.
Μετά από μεγάλη έρευνα και
επίσκεψη σε διάφορους χώρους
επελέγη το γήπεδο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου Αθηνών,
λόγω της εύκολης πρόσβασής
του για τα Μέλη μας αλλά και των
πολλαπλών χώρων που διέθετε,
που εξασφάλιζαν άπλετο χώρο για
να τηρηθούν απόλυτα οι απαραίτητες αποστάσεις και όλοι οι
κανόνες ασφάλειας, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Πολιτείας.
Επελέγησαν, τέλος, δύο εταιρείες
με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των
διαδικτυακών συνελεύσεων και του
Live Streaming (Εventora και Coneq
Hellas), οι οποίες στήριξαν άρτια τη
διεξαγωγή της Γ.Σ. υπό αυτές τις
συνθήκες.
Σχετικά
με
το
Διοικητικό
Συμβούλιο, το 2020 πραγματοποιήθηκαν 23 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και 3 συνεδριά-
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σεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Σε ορισμένες συνεδριάσεις του
Δ.Σ. παραβρέθηκαν και Έφοροι των
Κλάδων.
Η Εκπαίδευση των Μελών του Διοικητικού́ Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά́ με εισηγητή τον Ν. Μπιμπίρη, με θέμα τη
νομική ευθύνη των Μελών Δ.Σ.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων
κυκλοφορίας και συνάθροισης οι
εκλογές ανάδειξης των επί θητεία
μελών της Γ.Σ. πραγματοποιήθηκαν
μέσω της ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ.
Οι άνθρωποι μας που εργάζονται
πάντα με αφοσίωση και αγάπη για
τον Ελληνικό Οδηγισμό
• Η Δήμητρα Τσεσμελή στον Τομέα
Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης.
• Η Βάλια Μποβιάτση στον Τομέα
της Ανάπτυξης
• Η Κατερίνα Πορτελάνου, η
Θεοδώρα Λουρίδα και η Βιργινία
Σομπέτσκι στον Τομέα Οικονομικών και Διαχείρισης: η Κατερίνα Πορτελάνου ως υπεύθυνη
για το Οδηγικό Πρατήριο και τη
λειτουργία του και η Θεοδώρα
Λουρίδα μαζί με τη Βιργινία
Σομπέτσκι, από το Φεβρουάριο
2020, ως Βοηθοί Λογιστηρίου.
Εξωτερικοί Συνεργάτες του ΣΕΟ:
• Για θέματα Τεχνικής υποστήριξης

•
•
•
•
•

•
•

•

μηχανοργάνωσης 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 σε θέματα
ακίνητης περιουσίας το δικηγορικό γραφείο ΖΚΚ και Συνεργάτες
Για Νομική Υποστήριξη σε θέματα
Σωματείου,
το
δικηγορικό
γραφείο Ν. Μπιμπίρη-Θ. Καμπέρη
& Συνεργατών.
Για Νομική Υποστήριξη σε θέματα
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η κ. Ασημακοπούλου Μαρία.
Για Νομική Υποστήριξη σε θέματα
Ακίνητης Περιουσίας το δικηγορικό γραφείο ZKK & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
της κ. Ε. Καλογερά.
Για θέματα Μάρκετινγκ και
προβολής η εταιρεία Citrine έως
και τον Ιούλιο 2020.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται
στους δωρητές, στους χορηγούς-φανερούς και αφανείς-και σε όλους
όσοι έχουν στηρίξει και στηρίζουν,
με οιονδήποτε τρόπο, το έργο μας.
Η προσφορά τους είναι πηγή ενθάρρυνσης και ουσιαστικός συντελεστής στην επιτυχή επιτέλεση της
αποστολής του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού ως εθελοντικής, εκπαι-

δευτικής και παιδαγωγικής αξίας.
ΝΈΑ ΤΑΚΤΙΚΆ ΜΈΛΗ ΓΣ
• Γερογιάννη Εμμανουέλα
• Γκότση Κωνσταντίνα
• Δούρου Στέλλα
• Καρυδάκη Ντίνα
• Μαργαρίτη Σταματία
• Μαυροπόδη Διονυσία
• Μπόλλε Κλέμον
• Σταματοπούλου Τούλα
ΝΈΑ ΜΈΛΗ ΕΠΊ ΘΗΤΕΊΑ 2021-22
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
• Φρέσκας Βασίλης, Αθήνα, Αρχηγός
με Δίπλωμα & Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
• Δεμέστιχα Λένα, Φιλοθέη,
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
• Παναγιωτίδη Ιωάννα, Χαλάνδρι,
Τοπική Έφορος με Εντολή
• Παρασχούδη Άννα, Κηφισιά,
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή

Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• Βαποράκη Πόλυ, Χίος,
Τοπική Έφορος με Εντολή
• Καλησπέρη Μαίρη, Χίος, Αρχηγός
με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή
• Ξάνθος Γιάννης, Καρλόβασι
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• Μπουράκη Σεβαστή, Λέρος,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
• Βλαχοπούλου Μυρτώ, Κέρκυρα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Μακρή Νανά, Κέρκυρα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Μπουζιάνου Σπυριδούλα, Ζάκυνθος,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
• Παπακωνσταντίνου Βάια, Σητεία,
Τοπική Έφορος με Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
• Ταλάκη Σμαραγδή, Γλυφάδα,
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• Βέργου Αποστολία, Αγριά,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Κωσταρίδου Άντα, Καλαμπάκα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Μητροπάνου Αρετή, Τρίκαλα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
• Καΐρη Κωνσταντίνα, Περιστέρι,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
• Γραμμένου Πετρούλα, Καλαμάτα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

• Κλάδη Αγγελική, Καλαμάτα,
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή
• Λυκούσης Χρήστος, Σπάρτη,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
• Κοντοστόλη Εμμανουέλα, Καβάλα,
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας &
Εντολή
• Ναζίρης Άκης, Ξάνθη, Αρχηγός με
Δίπλωμα Κατ/τή & Εντολή
ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙ
ΘΗΤΕΙΑ 1.1.2021- 31.12.2022
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Ανοιχτές Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος
(Οpen Calls)

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
• Κική Κατούφα-Συντονίστρια
• Νανώ Παπαϊωάννου
• Μαρία Γιούτσου

Εξαιρετική ανταπόκριση είχαν οι ανοιχτές
προσκλήσεις ενδιαφέροντος που ετοίμασε το
Τμήμα και αναρτήθηκαν στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης, στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ο. αλλά
και στην πλατφόρμα Ethelon.
Εθελοντές γραφίστες και κειμενογράφοι,
ακόμα και εκτός συνόρων, ανταποκρίθηκαν,
θέτοντας τον εαυτό τους στο δυναμικό του
Τμήματος.

Πορεία Έργου

Το Σ.Ε.Ο προχώρησε σε συνεργασία με την
εταιρία Digital Marketing CITRINE, η οποία
ωστόσο διεκόπη λόγω της πανδημίας του
Covid-19 και της επανεκτίμησης των οικονομικών της οργάνωσης. Η CITRINE παρέδωσε
το έργο της στο Σ.Ε.Ο. και το συμβόλαιο
ακυρώθηκε χωρίς οικονομική επιβάρυνση για
το Σωματείο μας.
Μετά την, για προσωπικούς της λόγους,
παραίτηση της επικεφαλής του Τμήματος
κυρίας Αγγελικής Κόκκαλη, τα καθήκοντά
της ανέλαβε τριμελής Συντονιστική Επιτροπή
από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Σ.Ε.Ο
ήταν και φέτος πολύ ενεργά, με εξαιρετικά
αποτελέσματα. Ενισχύθηκε η ομάδα Social
Media. Στους επικεφαλής της ομάδας καλωσορίσαμε το Στέλεχός μας Έκτορα Καπηλάρη,
που μαζί με την κυρία Κωνσταντίνα Γκότση
εργάζονται δημιουργικά στον τομέα αυτό με
πολύ κέφι και μεγάλη όρεξη. Τους πλαισιώνει
μια θαυμάσια ομάδα εθελοντών γραφιστών, με
επικεφαλής τον κύριο Ιάσονα Βελούδη καθώς
και κειμενογράφων με επικεφαλής την κυρία
Μαρία Γριζά. Όλα τα μέλη του Τμήματος έχουν
υπογράψει συμβόλαιο εθελοντικής εργασίας.
Δημιουργήθηκε πρόγραμμα και ημερολόγιο
αναρτήσεων, με συνεχή ανατροφοδότηση για
την όσο το δυνατό καλύτερη εικόνα μας στο
εξωτερικό κοινό. Η ομάδα σχεδίασε επίσης
και δημοσίευσε καμπάνιες πάνω στις αξίες
και το έργο του Οδηγισμού, με στοχευμένες
αναρτήσεις. Η ανταπόκριση του κοινού στις
αναρτήσεις στο Facebook και στο Instagram
μεγαλώνει συνεχώς.
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Ενέργειες δικαιωμάτων & κατοχύρωσης

• Έγινε έλεγχος στα e-mail @seo.gr για κλείσιμο των ανενεργών και μη αναγνωρισμένων.
• Επανήλθε ο έλεγχος του επαγγελματικού
λογαριασμού Facebook που δεν είχε παραχωρηθεί και εγγράφηκε επίσημα στο Σ.Ε.Ο.
προς αποφυγήν κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων.
• Ανάκτηση
λογαριασμού
Google
της
κεντρικής σελίδας YouTube και του Twitter
Account.
• Δημιουργία προφίλ ΣΕΟ στον ιστοχώρο
LinkedIn,
(ιστοχώρος
επαγγελματικής
κοινωνικής δικτύωσης), για το επαγγελματικό προφίλ των μελών μας.
• Κατοχύρωση του domain odigismos.org.gr

Ενέργειες ομοιομορφίας με στόχο την
ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητάς μας
• Δημιουργία αρχείου με φωτογραφικό υλικό
αλλά και γραφιστικά πακέτα.
• Εκ νέου σχεδίαση του συνόλου των λογοτύπων Τοπ. Τμημάτων και αποστολή τους
στους/στις Περιφερειακούς Εφόρους και
στα Τοπ. Τμήματα.
• Ενέργειες ψηφιοποίησης προωθητικού
υλικού, βελτίωση ανάλυσης παλαιοτέρων
λογοτύπων και γραφιστικών.
• Φωτογράφιση προϊόντων του Οδηγικού
Πρατηρίου για πρότυπη διαδραστική ανάρτηση στο Facebook.
• Σχεδίαση εορταστικών λογοτύπων και
banner για τα social Media λόγω της επιθυμίας πολλών Τοπικών Τμημάτων.

Ενέργειες για τις ανάγκες της
Ανάπτυξης και της προβολής του ΣΕΟ

• Δημιουργήθηκε βίντεο για το έπαθλο Ε.
Καλλιγά που παρουσιάστηκε στη Γενική
Συνέλευση του Σεπτεμβρίου 2020.
• Δημιουργήθηκε και εστάλη στα Τοπ.
Τμήματα, ένα επικοινωνιακό πακέτο για
την έναρξη της νέας οδηγικής χρονιάς,
με οδηγίες και υλικό που περιλαμβάνει
ψηφιακά δείγματα αφίσας, αφισέτα, video,
banner καθώς και γραφικά για "ιστορίες"
στις σελίδες αλλά και στους λογαριασμούς
Ιnstagram των Τοπ. Τμημάτων.
• Συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1
στα πλαίσια μιας νέας εκπομπής που ετοιμάζει το κανάλι, όπου είχαμε την ευκαιρία
προβολής του Οδηγισμού. Η πρώτη φάση
των γυρισμάτων έχει ολοκληρωθεί.
• Ανακατασκευή της ιστοσελίδας του
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (www.seo.
gr) σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλάνο του
Τμ. Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων,
για την προβολή του Οδηγισμού.
• Σχεδίαση πρόσκλησης και ανάρτηση για το
διαγωνισμό του Κλάδου Αστεριών για τον
εορτασμό των 30 χρόνων του.
• Επιμέλεια κειμένων του νέου Βοηθήματος
του Κλάδου Αστεριών από την ομάδα των
εθελοντών κειμενογράφων.
• Κοινωνική δράση σε έκτακτες ανάγκες
και Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας του
Σ.Ε.Ο. Για όλες τις φυσικές καταστροφές
των τελευταίων μηνών δημιουργήθηκαν
άμεσα σχετικές αναρτήσεις με φωτογραφικό υλικό από το πεδίο και αναρτήσεις με
πρόσκληση για συλλογή ειδών ανάγκης αλλά
και για βοήθεια με φυσική παρουσία. Ειδικά

για την κατάσταση στην Εύβοια, εστάλη από
πλατφόρμα επικοινωνίας πρότυπο sms alert
προς τους υπευθύνους του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας.
• Για όλες τις δράσεις εστάλησαν αντίστοιχα
Δελτία Τύπου στους δημοσιογράφους προς
δημοσίευση και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ο. Ευχαριστούμε πολύ τις κ.κ
Λιβανίου από το ειδησεογραφικό site "Η
δύναμη της προσφοράς" και Πουρνάρα της
εφημερίδας "Καθημερινή" για τις ανταποκρίσεις τους.

Ενέργειες εσωτερικού συντονισμού

• Διαδικτυακή συνάντηση με Περιφερειακούς
Εφόρους και Εφόρους Κλάδων μαζί με τη
Γενική Έφορο, με θέμα την ενημέρωσή τους
για το έργο της Επιτροπής Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν όλα τα υπόλοιπα Μέλη της Κεντρικής
Διοίκησης.
• Ξεκίνησε και γίνεται επεξεργασία της
επικαιροποίησης του Κανονισμού Διαχείρισης του Οδηγικού Ιστότοπου και των
Social Media καθώς και του ψηφιακού
εντύπου "Η Ταυτότητά μας", που αφορά στην
ορθή χρήση του λογότυπου του Σ.Ε.Ο. και
των εφαρμογών του. Θα καταγραφεί επίσης
η ορθή χρήση και εφαρμογή των σημάτων
Κλάδων και Τμημάτων.

Η Επιτροπή και όλα τα μέλη του Τμήματος
εργάζονται ακούραστα και μεθοδικά, προχωρώντας με κέφι και ενθουσιασμό! Αξιοποιώντας κατάλληλα αρμοδιότητες και διαδικασίες, το Τμήμα ακολουθεί τις εξελίξεις,
δικτυώνεται και αναζητά διαρκώς επικοινωνιακές ευκαιρίες, επιδιώκοντας να προβάλει
με αξιοπρέπεια αλλά και δυναμισμό την οργάνωσή μας στην Ελλάδα και στον Κόσμο!

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

Το Τ.Σ. είχε προγραμματίσει για το 2020 διάφορες δράσεις , Συναντήσεις και επισκέψεις
σε Ο.Σ. της Περιφέρειας, όπως Λουτρακίου,
Λαμίας, Τρίπολης καθώς και της Χαλκίδας, η
οποία είχε αναλάβει την Παναττική Συνάντηση στη Χαλκίδα τον Οκτώβριο 2020.
Το Τ.Σ., σε συνεργασία με την Ο.Σ. Πάτρας,
είχε αρχίσει την προετοιμασία και οργάνωση
της 37ης Πανελλήνιας Συνάντησης, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα από
την Παρασκευή 15/5/20 έως την Δευτέρα
18/5/20.
Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας, όλες αυτές
οι δραστηριότητες ακυρώθηκαν.
Λίγο πριν το γενικό Lockdown αρχές Μαρτίου
2020, μέλη του Τ.Σ. επισκέφτηκαν τη Θεσσαλονίκη στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2020 για
τον εορτασμό των 15 χρόνων του Μουσείου
"ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ" & την "Ημέρα Σκέψης
2020"
Η Πρόεδρος Λίλυ Μαντωνάκη οργάνωσε τον
Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2020 Διαδικτυακά Συμβούλια (Ζoom Μeetings) με τα μέλη
του Τ.Σ. και τα οποία θα συνεχιστούν μέχρι τη
λήξη της πανδημίας, που είναι ευχή όλων μας.

2020
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
"ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ"
2020
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ΠΡΌΕΔΡΟΣ
• Νανά Γεντίμη
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ
• Κατερίνα Βαρβιτσιώτη
ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
• Σόφη Λεβεντάκη
ΤΑΜΊΑΣ
• Κούλα Μπαζάκη
ΜΈΛΗ
• Λίλη Μαντωνάκη-Πρόεδρος του Τμήματος Συνεργασίας
• Λένα Καραθανάση και Κατερίνα Οικονόμου από την Ομάδα
Συνεργασίας Θεσσαλονίκης
ΕΠΊΤΙΜΟ ΜΈΛΟΣ
• Νίτσα Βαλταδώρου
ΞΕΝΆΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΊΟΥ
• Ελισάβετ Φουτσιτζόγλου

Ετήσιος απολογισμός

Μέλημα της Επιτροπής, με την συμπαράσταση της Ομάδας
Συνεργασίας Θεσσαλονίκης, είναι ο εμπλουτισμός και η καλή
λειτουργία του Μουσείου που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο
"Οδηγικό Κέντρο Μπίλλη", στην οδόν Τεγέας 4.
Είχαν προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις
για το 2020 αλλά λόγω της πανδημίας πραγματοποιήθηκε μια
μόνο εκδήλωση.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα
11:00-13:00 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στην κατάμεστη
αίθουσα "Μανόλης Αναγνωστάκης", με την παρουσία της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ελένης Γεωργοπούλου,
γιορτάστηκαν τα 15 χρόνια του Μουσείου Ελληνικού Οδηγισμού "ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ" μαζί με την "Ημέρα Σκέψης 2020".
Η διπλή γιορτή οργανώθηκε από το Τοπικό Τμήμα και την Ομάδα Συνεργασίας της Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Επιτροπής του Μουσείου Ελληνικού Οδηγισμού.
Τη γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί φίλοι και εκπρόσωποι των αρχών του τόπου, οι οποίοι μίλησαν με τα θερμότερα λόγια για τον Οδηγισμό και ειδικότερα για τον Οδηγισμό της Θεσσαλονίκης.
Το πρώτο μέρος της γιορτής ήταν αφιερωμένο στο Μουσείο.
Η κ. Νίτσα Βαλταδώρου έκανε μια συγκινητική αναδρομή στην
δεκαπεντάχρονη ιστορία του, προβλήθηκε βίντεο και έγινε
απονομή τιμητικής πλακέτας στις κυρίες Ιουλία Μπίλλη, Αικατερίνη Βαρβιτσιώτη και Νίτσα Βαλταδώρου για την συμβολή
τους στην ίδρυση και την μέχρι σήμερα λειτουργία του Μουσείου.
Το δεύτερο μέρος της γιορτής ήταν αφιερωμένο στην "Ημέρα
Σκέψης" με το σύνθημα "ΖΩΝΤΑΝΑ ΝΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑ" και πρωταγωνιστές τα
παιδιά, Αστέρια, Πουλιά, Οδηγοί και Μεγάλοι Οδηγοί, τα οποία,
πλαισιωμένα από τα Στελέχη τους, έπαιξαν και τραγούδησαν
με τους καλεσμένους.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 2020
2020

Ετήσιος απολογισμός

55

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ Δ.Σ.
• Μαρία Γιούτσου
Εφέτος, η κατάσταση της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα την
ακύρωση σημαντικών εκδηλώσεων, συναντήσεων και προσκλήσεων που λαμβάνουμε από την Πολιτεία και άλλους φορείς. Οι εκδηλώσεις αυτές, σχεδόν στο σύνολό τους, έγιναν διαδικτυακά ενώ άλλες συναντήσεις και δράσεις μεταφέρθηκαν
για το μέλλον. Έγινε, ωστόσο, σημαντική προσπάθεια για την
ουσιαστική εκπροσώπηση του Σ.Ε.Ο. με τη συμμετοχή Μελών
μας, ώστε να δοθούν ευκαιρίες συμμετοχής έστω και διαδικτυακά.

Συγκεκριμένα:
• WWF Ελλάς
• Δράση LETS DO IT GREECE
• Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
Φύλων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών
• Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών
• Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Θερμοπύλες και Σαλαμίνα-αναγγελία εορταστικών εκδηλώσεων για το 2021/200
χρόνια από την Επανάσταση 1821
• Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Παγκόσμια Εκπαίδευση: "Συμπερίληψη και Εκπαίδευση"
• HIGGS ACCELERATOR, Χρηματοδοτήσεις και ΜΚΟ

• HIGGS ACCELERATOR, European Union, Agency for
Fundamental Rights
• Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ, Μαριάννα Βαρδινογιάννη
• Βράβευση Άσκησης ΕΓΚEΛΑΔΟΣ 2019, Πολιτική Προστασία
Περιφέρειας Αττικής
• Συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Διαλόγου στο πλαίσιο της
δράσης "Διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους νέους-EU
Youth Dialogue", Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
• Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
• UNICEF ΕΛΛΑΣ
• Συμμετοχή σκάφους ΓΡΑΙΓΟΣ στην 1η REGATA παραδοσιακών σκαφών Ωκεανίδα 2020, Φαληρικός όρμος
• 17 στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ηνωμένα Έθνη, ρόλος Εθελοντισμού

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΙ & ΔΩΡΗΤΕΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

•
•
•
•
•
•

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΔΟΣΕΙΣ ANUBIS
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
OLGA LOVES JEWELS-ΟΛΓΑ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ
ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ

• Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού

ΙΔΙΩΤΕΣ

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

Ματίνα Βιδάλη
Ευθύμιος Βιδάλης
Πόπη Γεωργιάδη
Bianca Γιαννηκαπάνη
Έφη Γκαράνη
Γεώργιος Γκαράνης
Δημήτριος Αθανασίου Γκέρτσος
Καίτη Δημαρά
Πελίας & Άβα Ιωαννίδη
Begona Καλλιγά
Αλεξάνδρα & Νικόλαος Καλογεράς
Αναστασία Καραφουλίδου
Οδυσσέας Κυριακόπουλος
Φλωρίκα Κυριακοπούλου
Σόφη Κώττη
Σόφη Λεβεντάκη
Οικογένεια Παπαδάτου
Μαριλένα Παπαλεξοπούλου
Δώρα Παρασκευοπούλου
Σοφία Παρασκευοπούλου
Aristea Pialopoulos
Αναστασία Προκοπίου
Αλέξη Ρούσσης & Χριστίνα Ρούσση
Οικογένεια Ιωάννας Σακελλαρίου
Νικόλαος Σταμάτης
Ντόρα Σταματοπούλου
Ευτυχία Ταπίνη
Οικογένεια Κωνσταντίνου Τρούγκου
Ειρήνη Χωριατοπούλου
Επιτροπή Οικ. Αρωγής
Ομάδα Συνεργασίας Φιλοθέης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΈΦΟΡΟΙ ΚΛΆΔΩΝ

ΠΡΌΕΔΡΟΣ
• Ε. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ
• Κ. ΚΑΤΟΥΦΑ
ΓΕΝΙΚΉ ΈΦΟΡΟΣ
• Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
• Σ. ΜΠΕΛΜΠΑ
ΤΑΜΊΑΣ
• Σ. ΘΕΙΑΔΟΥ
ΈΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΏΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
• Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΜΈΛΗ Δ.Σ.
• Μ. ΓΙΟΥΤΣΟΥ
• Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
• Κ. ΠΕΤΡΑΤΖΑ
• Α. ΤΕΡΖΑΚΗ
• Ν. ΤΣΙΑΜΗΣ

ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΟΜΆΔΩΝ ΟΔΗΓΏΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ
• Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΏΣΕΩΝ-ΒΟΗΘΌΣ ΓΕΝ. ΕΦΌΡΟΥ
• Ε. ΝΟΥΣΙΑ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΑΚΊΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ
Κ. ΚΑΤΣΟΥΡΗ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
• Λ. ΜΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΜΑΓΑΖΆΚΙ
• Κ. ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΧΈΣΕΩΝ (έως 2/2020)
• Α. ΚΟΚΚΑΛΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
• Κ. ΚΑΤΟΥΦΑ
• Μ. ΓΙΟΥΤΣΟΥ
• Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΜΟΥΣΕΊΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΟΔΗΓΙΣΜΟΎ
• Ν. ΓΕΝΤΙΜΗ
ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΟΙΚ. ΑΡΩΓΉΣ
• Ρ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΚΛΆΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΏΝ
• Κ. ΚΑΡΥΔΑΚΗ
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ΚΛΆΔΟΣ ΠΟΥΛΙΏΝ
• Α. ΝΙΦΟΡΟΥ
ΚΛΆΔΟΣ ΟΔΗΓΏΝ
• Γ. ΑΡΒΑΛΗΣ
ΚΛΆΔΟΣ ΜΕΓΆΛΩΝ ΟΔΗΓΏΝ
• Δ. ΤΣΙΓΚΟΥ (έως 31/10)
• ΚΛΕΜΟΝ ΜΠΟΛΛΕ (από 31/10)
ΈΦΟΡΟΣ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΩΝ
• Π. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Έφοροι Περιφέρειας, Πρόεδροι & Έφοροι Τοπικών Τμημάτων,
Πρόεδροι & Αρχηγοί Τοπικών Ομάδων 31ης Δεκεμβρίου 2020
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• 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
• A. Σβαρνιά
Ν. Φιλαδέλφεια
• Α. Καραβίτη
• Δ. Χατζηδημητρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Βάνα Καπαραλιώτη
Γλυφάδα
• Ι. Σκαλτσά
• Ε. Λαζαράκης
Νέα Σμύρνη
• Ε. Μπιρλιράκη
• Δ. Γεωργοπούλου
Παλαιό Φάληρο
• Β. Κορωνάκη
• Α. Αθανασοπούλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Σόφη Μπέλμπα (έως
30/10)
• Βάσια Θηβαίου (από 31/10)
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
• Λ. Δεμέστιχα
Χαλάνδρι
• Ν. Χρυσοπούλου
• Ι. Παναγιωτίδη
Ψυχικό Τ.Ο.
• Α. Μαμαλούκου
• Α. Λιόγκα
**Χολαργός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Βάνα Καπαραλιώτη
Ανάκασα
• Σ. Σπύρου
• Λ. Μουρελάτος
Περιστέρι
• Ξ. Παπαχριστοπούλου
• Κ. Καΐρη
**Λόφος Αξιωματικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Άννα Πετρέα (έως 31/8)
• Νάνσυ Ψυλάκη (από 31/10)
**Πειραιάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΝΗΣΩΝ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Άννα Πετρέα (έως 31/8)
• Νάνσυ Ψυλάκη (από 31/10)
Σαλαμίνα
• Ε. Νεοφύτου
• Χ. Γκολφινοπούλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Άννα Πετρέα (έως 31/8)
• Νάνσυ Ψυλάκη (από 31/10)
Ελευσίνα
• Σ. Σαμπάνη
• Μ. Μανώλακα

Μέγαρα
• Β. Παπανούση
• Μ. Οικονόμου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Γιώργης Θεοδωράτος
Ανάβυσσος
• Α. Χίου
• Α. Καζανέλη
Αχαρνές
• Ε. Καλογράνη
• Α. Τριβέλα
Βούλα
• Χ. Πετροδασκαλάκη
• Χ. Αλειφέρη
Θρακομακεδόνες
• Κ. Λαυρέντη
• Α. Λαμπροπούλου
Κερατέα
• Ε. Ορφανίδου
• Β. Πολίτη
Κορωπί
• Μ. Μίχα
• Β. Θηβαίου
Παιανία
• Κ. Νικολογιάννη
• Μ. Τρόντζα
*Ραφήνα
• Τ. Λεγάκη
• Μ. Πρωτόπαπα
Σπάτα
• Σ. Μπέλμπα
• Δ. Κατσούλη

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Βάνα Καπαραλιώτη
*Βαθύ Σάμου
• Μ. Παπαγιαννοπούλου
• Ζ. Φλέσια
*Καρλόβασι Σάμου
• Α.Μ. Τσιγαδά
• Ι. Ξάνθος
Λήμνος
• Ε. Χλαχλά
• Μ. Γαροφαλίδου
*Μυτιλήνη
• Μ. Τραντάλη
• Σ. Ασβεστά
*Χίος
• Α. Κοσσένα
• Π. Βαποράκη
Βροντάδος Χίου

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Σταματία Μαργαρίτη
*Κως
• Σ. Μακρής
• Κ. Κατσαρού
Λέρος
• Σ. Καρπαθίου
• Σ. Μπουράκη
Νάξος
• Μ. Μαγγιώρου
• Ρ. Μαργαρίτη
Ρόδος
• Α. Χατζηδημητρίου
• Σ. Κακαρίκου

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
Ζάκυνθος
• Σ. Ξένος
• Σ. Λούντζη
*Κέρκυρα
• Γ. Δαφνής
• Σ. Δεσύλλα

ΚΡΗΤΗ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Γιώργης Θεοδωράτος
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
Χανιά
• Ε. Κοματσουλάκη
• Κ. Φορτσάκη
Ρέθυμνο
• Μ. Μιχελογιάννη
• Γ. Σκούφογλου
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ΗΠΕΙΡΟΣ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
Ιωάννινα
• Α. Ιωάννου
• Α. Λιόντου
Μέτσοβο
• Γ. Μπλέτσος
• Μ. Γαλανίδου
Πρέβεζα
• Α. Κόρρου
• Θ. Κατσικοβόρδου

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη
*Αγριά
• Γ. Τσιακατήρη
• Ε. Κασσαβέτη
*Βόλος
• Κ. Τριανταφύλλου
• Α. Άνθη
Καλαμπάκα
• Β. Γκαραγκάνη
• Α. Κωσταρίδου
*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

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Καρίνα Δημοπούλου
Δράμα
• Κ. Τσιόγκα
• Κ. Ποιμενίδου
Καβάλα
• Α. Κολοζώφ
• Ε. Κοντοστόλη
Κομοτηνή
• Ε. Γεράκη
• Α. Χριστοφορίδου
*Ξάνθη
• Ζ. Ηλιάδου
• Λ. Ράπτης
Ορεστιάδα
• Ε. Σπανοπούλου
• Λ. Τοψίδου
**Αλεξανδρούπολη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• 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

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη
Κοζάνη
• Α. Καραμπόζα
• Λ. Παπακώστα
**Φλώρινα

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Σόφη Μπέλμπα (έως
30/10)
• Βάσια Θηβαίου (από 31/10)
Άμφισσα
• Α. Σεγδίτσα
• Γ. Δασκαλοπούλου
Ιστιαία
• Α. Καλέμη
• Ε. Καμπούρη
*Λαμία
• Θ. Τζοβανάκη
• Λ. Λιάπη
Χαλκίδα
• Κ. Μπασματσόγλου
• Σ. Λειβαδίτου

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη
*Πάτρα
• Ν. Λαλιώτη
• Τ. Σταματοπούλου

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΈΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ
• Άννα Πετρέα (έως 31/8)
• Νάνσυ Ψυλάκη (από 31/10)
*Καλαμάτα
• Ν. Ψυλάκη
• 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

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

* Τακτικά Τοπικά Τμήματα
(με στοιχεία που ελήφθησαν
έως 19/2/21)
**Τοπικά Τμήματα αδρανή

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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Πρόεδρος
Τζοβάννα Λαρίσση (έως 12/9)
Σοφία Θειάδου (από 13/9)
Λογιστική-φοροτεχνική υποστήριξη
ΜΗΦΟ Α.Ε.
Βοηθοί Λογιστή
Θεοδώρα Λουρίδα (από 7/2)
Βιργινία Σομπέτσκι (από 6/2)

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΑΜΙΑ
2020
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Το τελευταίο τετράμηνο του 2020 το Σωματείο αντιμετώπισε τις ίδιες προκλήσεις με την αρχή
της χρονιάς-επανάκαμψη της πανδημίας και περιορισμός στις μετακινήσεις και στις συναθροίσεις. Προχωρήσαμε στο κλείσιμο των Ομάδων και, ως αποτέλεσμα, οι συνδρομές που καταβλήθηκαν από τα μέλη ήταν ελάχιστες.
Τα μέτρα στήριξης της Πολιτείας προς τους επιχειρηματίες μας επηρέασαν αρνητικά αφού μειώθηκαν υποχρεωτικά τα ενοίκια και οδήγησαν σε περαιτέρω μείωση των εσόδων του Σωματείου, χωρίς άμεση αποζημίωση από την Κυβέρνηση.
Το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 κυκλοφόρησαν οριστικά οι λαχνοί της Λαχειοφόρου
Αγοράς μας, η οποία ήδη είχε αναβληθεί λόγω της πανδημίας που άρχισε να απλώνεται στην
χώρα μας από τον Νοέμβριο του 2019. Προβλέποντας ότι οι καταστάσεις θα μας κρατούσαν
πολύν καιρό μακριά τον έναν από τον άλλον, προχωρήσαμε σε ενέργειες ώστε να δώσουμε την
δυνατότητα να πωληθούν λαχνοί ηλεκτρονικά. Ο συνολικός απολογισμός των προσπαθειών μας
ήταν θετικός και το κλιμακούμενο κέρδος απέδειξε ότι ήταν ένα μέτρο που όχι μόνον έδωσε
κίνητρο στα Τοπικά αλλά και αύξησε σημαντικά τα κέρδη τους. Τα έσοδα από τη Λαχειοφόρο
Αγορά ανήλθαν σε €35.151 με Καθαρά Κέρδη για το Σωματείο €29.085,76.

Λίγο πριν το κλείσιμο του χρόνου ασχοληθήκαμε εντατικά με την ενεργοποίηση όλων των ανενεργών λογαριασμών των Τοπικών μας Τμημάτων, τόσο για να πιστώσουμε τα ανταποδοτικά
οφέλη που εκκρεμούσαν όσο και για να είναι ενεργοί οι λογαριασμοί ώστε να δεχθούν τα κέρδη
των Τοπικών από την πώληση των λαχνών, έγχαρτων ή ηλεκτρονικών. Ευχαριστούμε τα Τοπικά
Τμήματα που στήριξαν αυτήν την δράση του Σωματείου μας.
Μέσα στο Δεκέμβριο καταρτίσαμε τον Προϋπολογισμό του έτους 2021, λαμβάνοντας υπ’ όψιν
δύο διαφορετικά σενάρια : ότι η πανδημία και τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων διαρκούν
μέχρι το πρώτο τετράμηνο (Ιανουάριος-Απρίλιος 2021) ή ότι η οικονομία επανεκκινείται από
1/1/2021 χωρίς έκτακτα μέτρα υπέρ των επιχειρηματιών και υποχρεωτικές περικοπές σε ενοίκια. Έχοντας περιλάβει μόνον τα απολύτως απαραίτητα κονδύλια που χρήζουν επείγουσας διευθέτησης (π.χ. πυρασφάλεια στα Κονάκια, σχεδιασμός Ιστοσελίδας), όλα τα Τμήματα και οι Τομείς
ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας, περικόπτοντας πολλά από τα έξοδά τους. Εξ άλλου, οι περισσότερες συναντήσεις της Ανάπτυξης προγραμματίστηκαν για να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.
Σοφία Θειάδου
Ταμίας Δ.Σ.

ΤΜΗΜΑ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
• Καίτη Κατσούρη
ΜΕΛΗ
• Νατάσα Αθανασοπούλου (έως 1/9/2020)
• Μαγδαληνή Λιόγρη (έως 1/9/2020)
• Σίσσυ Μπαφούνη (έως1/9/2020)
• Ειρήνη Παπαγεωργίου
• Κέλλυ Πετρατζά (έως 1/9/2020)
• Θεόδωρος Σταυράκης
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

Πάγιες εργασίες: απεντόμωση, μυοκτονία, απολύμανση, ψεκασμός, συντήρηση αποχετεύσεων, χλωρίωση δεξαμενών, χημική
και μικροβιολογική ανάλυση νερού.

Επιτροπή Διαχείρισης

Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων:
• Ολοκληρώθηκαν οι εκκρεμότητες που αφορούσαν το ακίνητο της Βάρης με το Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΣΕΟ προς τον
Δήμο Βάρης και μείωση του προστίμου κατά περίπου 80%.

Η Επιτροπή Αρχείου, δουλεύοντας συστηματικά, συνεχίζει την
ηλεκτρονική καταγραφή για την ψηφιοποίηση του αρχείου.
Η Επιτροπή Διαχείρισης, με υπευθυνότητα και σε στενή συνεργασία με τη νομική μας σύμβουλο, πέτυχε:
• 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 αξιοποίηση.
• Συνέχισε 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 τη διάρκεια των Καλοκαιρινών Κατασκηνώσεων. Στο Οδηγικό Κέντρο "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ" πραγματοποιήθηκαν
15 κατασκηνώσεις, 10 διήμερα, 3 τριήμερα, 2 ημερήσιες εκδρομές και μια 5ήμερη διαμονή. (ΣΕΠ 20 κατασκηνώσεις-ΣΕΟ 10
κατασκηνώσεις). Εφέτος το Κέντρο λειτούργησε και πάλι με
την επιτροπή του Οδηγικού Κέντρου. Ανταποκριθήκαμε στις
υποχρεώσεις μας απέναντι στους κατασκηνωτές με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο, γεγονός που αποδεικνύεται μέσα από τις
αξιολογήσεις τους. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"
λόγω του covid-19. Παρόλα αυτά διαχειριστήκαμε με σεβασμό
και ευθύνη όλα τα απαιτούμενα από την πολιτεία μέτρα, ώστε
οι κατασκηνωτές μας να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς. Το
κατορθώσαμε...άσχετα αν η μείωση των κατασκηνώσεων ήταν
εμφανής. Η κατασκηνωτική περίοδος έληξε με επιτυχία. Από
την αρχή του 2020, (1.1.2020 έως τις 31.12.2020), φιλοξενήσαμε 654 άτομα.

Οδηγικό Κέντρο ΜΥΧΟΥΣ Μυτιλήνης.
• Μετά την προσφυγή του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας
στην "Επιτροπή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου", με
ομόφωνη απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής, το κτίριο
του Οδηγικού Κέντρου "ΜΥΧΟΥΣ" Μυτιλήνης παραμένει στην
κατοχή του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.
Σάππες
• Έγινε για 18 μήνες δωρεάν παραχώρηση στον Δήμο Μαρώνειας Σαππών το κτίριό μας στις Σάππες, λόγω επισκευών των
δημοτικών κτιρίων, με αντάλλαγμα την δωρεάν επισκευή και
του δικού μας ακινήτου.
Οδηγικό Κέντρο "ΚΟΝΑΚΙΑ"
Μετά τις καταστροφικές βροχοπτώσεις και την πτώση 16
πεύκων αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκλήθηκαν ώστε
να είναι έτοιμος ο χώρος για την κατασκηνωτική περίοδο.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 2020
2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• Κατερίνα Πορτελάνου
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Μέλη της Επιτροπής:

Ετήσιος απολογισμός

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Το 2020 ήταν μια διαφορετική χρονιά.
Η Επιτροπή του Οδηγικού Πρατήριου, μετά την σταθερή πορεία του, την σταθερή οικονομική του αυτονομία και τα ικανοποιητικά αποτελέσματα χρήσης της προηγούμενης χρονιάς,
είχε βάλει στόχο να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά και να προμηθευτεί νέα εκδρομικά και κατασκηνωτικά είδη. ‘Ήταν μια
ανάγκη που είχε έρθει στην Επιτροπή από πολλά μέλη μας και
Τοπικά μας Τμήματα.
Η Πανδημία που χτύπησε, όχι μόνο την χώρα μας αλλά και όλο
τον κόσμο, άλλαξε πολλά δεδομένα και μας ανάγκασε να αναθεωρήσουμε όλους τους στόχους μας.
Αρχικά δεν πραγματοποιήθηκε η Παρέλαση της 25ης Μαρτίου,
οπότε όλες οι ήδη παραληφθείσες προμήθειες, έμειναν στην
αποθήκη.
Φυσικά στη συνέχεια, και με την πανδημία να μην μας επιτρέπει να πραγματοποιηθούν οι κατασκηνώσεις σε όλους τους
Κλάδους, ο βασικός στόχος της Επιτροπής για κατασκηνωτικά
και εκδρομικά είδη έμεινε στα χαρτιά.
Ένας ακόμα στόχος που είχε θέσει η Επιτροπή τα τελευταία
χρόνια ήταν να έχουμε τους προμηθευτές εξοφλημένους. Ευτυχώς καταφέραμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας.
Η καλή συνεργασία και η εμπιστοσύνη που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με τους προμηθευτές μας, μας επέτρεψαν: α. να
μην κάνουμε αγορές περισσότερες από αυτές που χρειαζόμασταν και β. να έχουμε σε όλα τα είδη το ίδιο κόστος με της
προηγούμενης χρονιάς.
Και οι επόμενοι μήνες βέβαια δεν ήταν καλύτεροι. Δεν είχαμε έσοδα, δεν έγινε η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και οι
Ομάδες μας ξεκίνησαν την Οδηγική χρονιά με εξ αποστάσεως
Συγκεντρώσεις.

Τελειώνοντας το 2020, με την αγοραστική κίνηση να είναι πολύ
μικρή, τα αποτελέσματα χρήσης ήταν απογοητευτικά.
Το δεύτερο εξάμηνο, βλέποντας η Επιτροπή την οικονομική
δυσκολία όλων των μελών μας λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας, πρότεινε στο Δ.Σ., το οποίο και δέχτηκε, να μπουν τα
βασικά είδη της Στολής σε προσφορά.
Όλη την χρονιά είμασταν δίπλα σε όλα τα Τοπικά μας Τμήματα και εξυπηρετήσαμε όλες τις παραγγελίες, σε επαρχία και
Αττική.
Εκτός από τα μέλη της η Επιτροπή είχε την συμπαράσταση
των: Κέλλυς Πετρατζά, Βάνας Καπαραλιώτη, Νίκου και Στέφανου Ροδίτη και τους ευχαριστούμε.
Και η νέα χρονιά, όπως φαίνεται, θα είναι το ίδιο δύσκολη.
Υποσχόμαστε όμως να είμαστε συνεπείς στις αρχές μας για να
κρατήσουμε την ποιότητα ίδια, τις τιμές στο ίδιο επίπεδο και
να κάνουμε πάλι προσφορές ώστε, όταν μας το επιτρέψει η
πανδημία, να είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τους στόχους
μας.
Ετήσιος Τζίρος: 17.765,94€
Αγορές 2020: 17.220,30€

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
2020

Ετήσιος απολογισμός
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• Ρίκα Καραγιάννη
ΜΕΛΗ
• Λίλυ Ακογιούνογλου
• Νέλλη Αλεξοπούλου
• Ρούσα Γερογιάννη (από 1/10)
• Νίκη Καλλιστράτου
• Αλεξάνδρα Καλογερά (έως 30/9)
• Κική Κατούφα
• Μίκα Κοντέλλη
• Ρένα Μαριόλη
• Δήμητρα Σπανού
• Αΐντα Στρατούρη
• Νίκη Φιλιάνου (από 1/10)

Τη χρονιά που μας πέρασε η Επιτροπή Οικονομικής Αρωγής
είχε να αντιμετωπίσει την πανδημία του Covid-19, όπως όλοι
μας. Ξεκινήσαμε πολύ ωραία με την κοπή της πίτας μας στις
15 Ιανουαρίου. Προσκαλέσαμε όλα τα μέλη της Επιτροπής της
Εορταγοράς και όσους βοήθησαν. Είχαμε ζωντανή μουσική και
ένα μικρό γούρι για όλους τους καλεσμένους μας. Η επόμενη
εκδήλωση ήταν στις 13 Φεβρουαρίου στο Μαγεμένο Αυλό, με
μεγάλη επιτυχία. Από την ημερομηνία αυτή και μετά όλες οι
δραστηριότητές μας ματαιώθηκαν λόγω της πανδημίας και
του αποκλεισμού. Παρ' όλα αυτά, τα συμβούλιά μας συνεχίστηκαν σε εξωτερικούς χώρους και, όταν αυτό δεν ήταν δυνατό, η
επικοινωνία μας έγινε διαδικτυακά. Στο τέλος της χρονιάς επιτύχαμε να διατεθούν όλες οι μαρμελάδες και τα chutneys που
είχε προετοιμάσει όπως πάντα η αγαπημένη μας Αιμιλία και να
συμμετάσχουμε στην πώληση του λαχνού που κυκλοφόρησε το
Δ.Σ. του ΣΕΟ. Εφέτος το γούρι της χρονιάς ήταν το περιστέρι
που ευγενώς μας παραχώρησε ο εκλεκτός ζωγράφος Αλέκος
Φασιανός και συμβολίζει την Αγάπη και την Ειρήνη. Τον ευχαριστούμε πολύ θερμά για αυτό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2020

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 090061862

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 )
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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 2019

78.051,88

78.051,88

81.407,20

81.407,20

17.822,29

17.822,29
95.874,17

53.920,15

53.920,15
135.327,35

76.967,32

76.967,32
18.906,85

78.051,88

97.669,53
45.536,01
32.386,70

92.765,89
38.644,97
49.766,06

85.655,58

97.643,03

816,09
4.169,60
632,30
4.497,75
1.125,75
2.907,54
328,72

279,21
512,00
1.678,07
592,84
2.778,42
820,75
7.054,29
1.744,14

5.691,31
2.132,00
110.150,95

5.909,39
11.784,24
200.439,32

42.726,20
7.139,83

175.712,99
12.260,49

95.432,10

232,57

538.997,96
557.904,81
232,57
557.672,24
68.206,53
625.878,77

104.935,54

700,44

78.051,88
57.275,47

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2020
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

18.016,65

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2019

65.207,42
18.016,65

4.600,00
28.154,55
91.824,50
101.548,37
2.332,25
11.514,68
35.151,00
332.723,30
13,47

607.862,12

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

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

625.878,77

1.058.582,06

ΑΘΗΝΑ ,18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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

Η ΤΑΜΙΑΣ

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

ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Η ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ " ΜΗΦΟ Α.Ε."

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡ. ΛΑΜΠΡΗΣ

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΛΣ 2020

2020

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 090061862
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
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Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Aσώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις και
λοιπός μηχανολογικός εξ/σμός
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων
(ΓΙ+ΓΙΙ)

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2020 ευρώ
Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

725,33

725,32

Αναπόσβ.
Αξία

Αξία
Κτήσεως

0,01

725,33

Αποσβέσεις

Αναπόσβ.
Αξία

725,32

Α.
0,01

4.480.865,48
3.826.444,37

3.406.315,72

4.480.865,48
420.128,65

4.480.865,48
3.826.444,37

3.311.127,61

4.480.865,48
515.316,76

6.192,31
117.641,84
8.431.144,00
8.431.869,33

4.510,80
110.490,32
3.521.316,84
3.522.042,16

1.681,51
7.151,52
4.909.827,16
4.909.827,17

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

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

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

3.174,40
3.174,40

3.504,40
3.504,40

4.913.001,57

5.008.519,67

76.967,32

78.051,88

34.783,87

37.500,37

25.965,36

134.790,45

358,33
61.107,56

3.796,47
176.087,29

113.295,24
385.321,31
498.616,55

130.297,39
292.480,04
422.777,43

636.691,43

676.916,60

66,66
27.789,00
27.855,66

0,00
0,00
0,00

5.577.548,66

5.685.436,27

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο εταιρικό
1. Καταβλημένο
IΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)

Γ.

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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2020 Ευρώ

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2019 ευρώ

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

Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσεως
2019 Ευρώ

266.332,29

266.332,29

7.893.075,05

7.893.075,05

-7.522,12
-2.953.262,86
-2.960.784,98

106.962,65
-3.060.225,51
-2.953.262,86

5.198.622,36

5.206.144,48

98.417,22
113.875,11
212.292,33

177.055,08
113.695,11
290.750,19

12.425,00
112,97
2.221,80
113.000,40
4.847,15

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

6.630,96
27.395,69
166.633,97

17.944,92
39.020,35
185.581,60

378.926,30

476.331,79

0,00

2.960,00

5.577.548,66

5.685.436,27

Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επομένων χρήσεων

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Γ+Δ+Ε)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 )
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2020
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ+Δ)

Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2020

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2019
290.809,75
173.683,43
117.126,32

675.433,14
444.511,58
230.921,56

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως

68.081,36

Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσεως
2019
195.668,80

12. Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών
και πιστώσεων

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

358,33
61.107,56

3.796,47
176.087,29

113.295,24
385.321,31
498.616,55

130.297,39
292.480,04
422.777,43

636.691,43

676.916,60

66,66
27.789,00
27.855,66

0,00
0,00
0,00

5.577.548,66

5.685.436,27

Σύνολο υποχρεώσεων
(ΓΙ+ΓΙΙ)

378.926,30

476.331,79

0,00

2.960,00

5.577.548,66

5.685.436,27

Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επομένων χρήσεων

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Γ+Δ+Ε)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 )
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2020

2020
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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:

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

675.433,14
444.511,58
230.921,56
383.090,38
614.011,94
405.124,60
208.887,34

13,47

58,54
7.126,36
68.206,53

12.260,49

0,05
0,00
0,00
0,05
25,26
99,96

125,22

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

12.201,95
196.685,39

1,25
0,02
0,00
1,27
-125,17
68.081,36

420,47
597,39

1.017,86

95.432,10
95.432,10

Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2020

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2019
290.809,75
173.683,43
117.126,32
335.055,55
452.181,87
376.848,98
75.332,89

7.139,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ+Δ)

-1.016,59
195.668,80

104.935,54
0,00

104.935,54

68.081,36

0,00
195.668,80

ΑΘΗΝΑ , 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

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

Η ΤΑΜΙΑΣ

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

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

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

Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσεως
2019

68.081,36

195.668,80

-2.953.262,86
-2.885.181,50

-3.060.225,51
-2.864.556,71

75.603,48
-2.960.784,98

88.706,15
-2.953.262,86

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΠ 2020/ΚΑΧ ΕΛΠ 2020
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

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

2020
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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
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

Προπληρωμένα έξοδα
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

2020

2019

4.900.994,13
1.681,51
7.151,52
4.909.827,16

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

0,01
0,01

0,01
0,01

3.174,40
3.174,40
4.913.001,57

3.504,40
3.504,40
5.008.519,67

76.967,32
76.967,32

78.051,88
78.051,88

34.783,87
27.789,00
26.323,69

37.500,37
0,00
138.586,92

66,66

0,00

498.616,55
587.579,77
664.547,09
5.577.548,66

422.777,43
598.864,72
676.916,60
5.685.436,27

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

-2.960.784,98
-2.960.784,98
5.198.622,36

-2.953.262,86
-2.953.262,86
5.206.144,48

98.417,22
113.875,11
212.292,33

177.055,08
113.695,11
290.750,19

112,97
6.630,96
12.425,00
75.603,48
37.396,92
4.847,15
29.617,49
0,00
166.633,97

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

378.926,30

479.291,79

5.577.548,66

5.685.436,27

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

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

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

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

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

2020
290.809,75
173.683,43
117.126,32
335.055,55
452.181,87
376.848,98
0,00
125,22
0,05
75.207,72
13,47
7.139,83
68.081,36
75.603,48
-7.522,12

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

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

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

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

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2020
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2020

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 1/1/2020-31/12/2020

2020

Ετήσιος απολογισμός

69

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.
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10. Οι

χρηματοοικονομικές

υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται

αρχικά

και

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

Κτήρια

Μηχανολογικός και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

3.826.444,36

6.192,31

0,00

117.135,74

0,01

0,01

12. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν:
(α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με
την κυριότητά τους,
(β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και
(γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και

Αξία κτήσης

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)

Αξία κτήσης
Κόστος κτήσης
01.01.2019
Προσθήκες 2019
(31.12.2019)
Μειώσεις 2019
(31.12.2019)
Κόστος κτήσης
31.12.2019
Προσθήκες 2020
(31.12.2020)
Μειώσεις 2020
(31.12.2020)
Κόστος κτήσης
31.12.2020

725,33

262,10

Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2018

0,00
4.480.865,48

3.826.444,37

6.192,31

0,00

117.397,84

725,33

244,00

244,00

4.480.865,48

3.826.444,37

6.192,31

0,00

117.641,84

725,33

Αποσβέσεις 2020
Μειώσεις αποσβεσμένων
2020

8.431.869,33
0,00

0,00

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

συμφωνία των λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων.

8.431.625,33

0,00

Αποσβέσεις 2019

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

8.431.363,21
262,12

Αποσβέσεις

Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2019

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

Σύνολο παγίων

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

Λοιπά άυλα

2020

0,00
0,00

3.311.127,61
95.188,11

4.510,80

0,00

110.246,33
243,99

725,32

3.426.610,06
95.432,10
0,00

2020

Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2020
Λογιστική αξία
31.12.2019
Λογιστική αξία
31.12.2020

0,00

3.406.315,72

4.510,80

0,00

110.490,32

725,32

3.522.042,16

4.480.865,48

515.316,76

1.681,51

0,00

7.151,51

0,01

5.005.015,27

4.480.865,48

420.128,65

1.681,51

0,00

7.151,52

0,01

4.909.827,17
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5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

113.000,40

104.466,07

4.847,15

3.823,37

6.630,96

17.944,92

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι

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

27.395,69

39.020,35

166.633,97

185.581,60

378.926,30

476.331,79

Σύνολο υποχρεώσεων
(ΓΙ+ΓΙΙ)

Σε εξασφάλιση της δανειακής σύμβασης με την Alpha Bank υπ. Αριθμόν 7167120
αλληλόχρεου λογαριασμού , για το τοκοχρεωλυτικό δάνειο με αριθμό 989001800347101,
υφίσταται Α και Β προσημείωση συνολικού ποσού 500.000,00€ επί του ακινήτου ιδιοκτησίας

ΑΘΗΝΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

μας επί της οδού Ξενοφώντος 10, Αθήνα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

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

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

Ο μέσος όρος προσωπικού του σωματείου κατά την περίοδο 2020 ανήλθε σε 5
απασχολούμενους.
4.

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΘΕΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ.ΑΒ 281010-28/4//2006 Α.Δ.Τ. ΑΗ 012767 - 5/6/2008

Υποχρεώσεις

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

2020

2019

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων
χρηματοδοτήσεων
με εγγύηση γραμματίων
εισπρακτέων

98.417,22

177.055,08

8. Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις

113.875,11

113.695,11

212.292,33

290.750,19

12.425,00

18.066,70

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών

112,97

0,00

2.221,80

2.260,19

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ–ΛΟΓΙΣΤΩΝ

2020
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IV. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
"ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ"
Ελέγξαμε, τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις καθώς, και το σχετικό Προσάρτημα του
Σ.Ε.Ο. της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. 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 έλεγχό
μας περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που
υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις. Ο
έλεγχος επίσης, περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολούθησε το
λογιστήριο κατά την χρήση, των εκτιμήσεων
της Διοίκησης και γενικότερα των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και
την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης
του Διοικητικού συμβούλιου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος
που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για
την διαμόρφωση της γνώμη μας. Από τον
έλεγχό μας προέκυψαν τα κατώτερα θέματα:
1. Όπως το 2019 έτσι και το 2020 συνεχίστηκε επιτυχώς η προσπάθεια της Διοίκησης
για την εξυγίανση των όποιων δυσκολιών
και το Σωματείο κατάφερε παρά την δυσχε-

ρή οικονομική κατάσταση της χώρας λόγω
των επιπτώσεων του Κορονοϊού να κλείσει
την χρήση του με κέρδος που ανέρχεται
προ φόρων εις το ποσό των 68.081,36 ευρώ
έναντι των 195.668,80 ευρώ για την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 127.587,44
ευρώ ήτοι ποσοστό μείωσης κερδών
65,21% λόγω της μείωσης εσόδων ενοικίων και δραστηριοτήτων του σωματείου
λόγω της πανδημίας.
2. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του σωματείου διατηρούνται στα ίδια περίπου
επίπεδα με την περσινή χρήση. Η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των
4.909.827,17 ευρώ για την χρήση 2020, έναντι 5.005.015,27 ευρώ για την χρήση 2019.
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 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 2019. Ειδικότερα, η αξία
τους το 2020 ήταν 498.616,55 ευρώ ενώ
το προηγούμενο έτος ανέρχονταν στο ποσό
των 422.777,43 ευρώ, ήτοι αύξηση διαθεσίμων κατά 75.839,12 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης 17,94% στην
χρήση 2020.
4. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η αξία των τελικών αποθεμάτων μειώθηκε σε σχέση με
τις αντίστοιχες αξίες των περσινών. Ειδι-

κότερα, η αξία τους το 2019 ήταν 78.051,88
ευρώ ενώ εφέτος ανέρχονται στο ποσό
των 76.967,32 ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν
κατά 1.084,56 ευρώ. Παρόλα αυτά διατηρείται παλιό stock, το οποίο θα πρέπει να
μεριμνηθεί και να προωθηθεί στην αγορά
άμεσα, καθώς με την πάροδο των ετών θα
φθείρεται και θα πρέπει να καταστραφεί
αυξάνοντας την ζημία από την λειτουργία
του καταστήματος του πρατηρίου.
5. Επίσης μειώθηκαν οι απαιτήσεις πελατών
και εντοπίζουμε ότι συνεχίζεται η αδυναμία
είσπραξης λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης. Οι απαιτήσεις από τους
πελάτες για το 2019 ανερχόντουσαν εις
το ποσό των 37.500,37 ευρώ ενώ φέτος η
αξία τους είναι 34.783,87 ευρώ. Γενικότερα
οι απαιτήσεις μειώθηκαν σημαντικά από
την χρήση του 2019 στο 2020 κατά το ποσό
των 114.979,73 ευρώ και αυτό οφείλεται
στον μη υπολογισμό προκαταβολής φόρου
στη δήλωση εισοδήματος χρήσης 2019.
Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά είχε βεβαιωθεί
ως προκαταβολή ποσό 88.706,15 ευρώ,
κατόπιν τροποποίησης που επήλθε στις
φορολογικές διατάξεις το ποσό αυτό δεν
βεβαιώθηκε στην τροποποιητική δήλωση
εισοδήματος χρήσης 2019 που υπεβλήθη.
Να σημειωθεί ότι κατόπιν της διαγραφής
του ανωτέρω ποσού προκαταβολής από τη
δήλωση της χρήσης 2019 δεν προέκυπτε
οφειλόμενο ποσό φόρου προς καταβολή
και το ποσό που είχε ήδη καταβληθεί έναντι των δόσεων που υπολογίστηκαν με
βάση την αρχική βεβαίωση συμψηφίστηκε
στο σύνολό του με φορολογικές υποχρεώσεις του σωματείου.
6. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται εις το ποσό των 212.292,33 ευρώ έναντι 290.750,19 ευρώ το έτος 2019, δηλαδή
παρατηρείται μείωση σε σχέση με το 2019

ποσού 78.457,86 ευρώ. Αυτό οφείλεται στη
μείωση του μακροπρόθεσμου τραπεζικού
δανεισμού κατά το ποσό των 78.637,86 ευρώ.
7. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται εις το ποσό των 166.633,97 ευρώ
έναντι των 185.581,60 ευρώ της χρήσεως
2019, δηλαδή μείωση υποχρεώσεων κατά
18.947,63 ευρώ η οποία προέρχεται από
μείωση των υποχρεώσεων του σώματος
έναντι των προμηθευτών, πιστωτών και
των τραπεζών. Το ύψος του κύριου φόρου
είναι 75.603,48 ευρώ έναντι 88.706,15 ευρώ
της προηγούμενης χρήσης λόγω μείωσης
των φορολογητέων εσόδων του σωματείου και της πτώσης των εσόδων ενοικίων
λόγω της πανδημίας. Προϋπολογιστικά
το τελικό πληρωτέο ποσό της δήλωσης
θα είναι 163.053,24 ευρώ εάν εφαρμοστεί
ποσοστό προκαταβολής 100%, όμως το πιθανότερο είναι το τελικό ποσό πληρωμής
να διαμορφωθεί στο ποσό των 140.372.19
ευρώ με εφαρμογή της κυβερνητικής εξαγγελίας για μείωση της προκαταβολής φόρου σε ποσοστό 70%. Σημειώνουμε ότι στα
ανωτέρω ποσά εμπεριέχεται το χαρτόσημο
ενοικίων 11.846,28 ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω της πτώσης των εσόδων ενοικίων.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αθήνα 18/03/2021
Υπογραφές τακτικών ελεγκτών
• Κ. Βανικιώτης Νικόλαος
(τακτικός ελεγκτής)
• Κα. Νάνη Καλλιρρόη
(τακτική ελέγκτρια)
• Κ. Βελέντζας Αθανάσιος
(αναπληρωματικός ελεγκτής)
• Κ. Τζιρίτας Χαράλαμπος
(αναπληρωματικός ελεγκτής)
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2021
ΕΣΟΔΑ

2020

ΜΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΑΝΕΥ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ακίνητη Περιουσία (Ενοίκια)

300.000,00€

406.200,00€

372.000,00€

Συνδρομές

125.000,00€

160.000,00€

170.000,00€

6.950,00€

40.110,00€

70.000,00€

11.000,00€

14.000,00€

20.000,00€

Αρωγή/Εκδηλώσεις

10.000,00€

20.000,00€

36.000,00€

Δωρεές Χορηγίες Επιχορηγήσεις

27.000,00€

27.000,00€

27.000,00€

Λαχειοφόρος

35.151,00€

35.151,00€

Λοιπά

10.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

525.101,00€

712.461,00€

705.000,00€

Μαγαζάκι
Έσοδα Αγ. Ανδρέα

ΣΥΝΟΛΟ
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2021
ΕΞΟΔΑ

2020

2021
ΕΞΟΔΑ

ΜΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΑΝΕΥ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

134.500,00€

144.500,00€

135.500,00€

Μισθοδοσία Υπαλλήλων

63.000,00€

63.000,00€

61.000,00€

Αμοιβές Τρίτων

35.000,00€

45.000,00€

35.000,00€

Φόρος Κεφαλαίου-ΕΝΦΙΑ

ΙΚΑ

27.000,00€

27.000,00€

30.000,00€

Φόροι διάφοροι προηγούμενων ετών

7.000,00€

7.000,00€

7.000,00€

Β. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Μισθοδοσία και αμοιβές τρίτων

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
Φόροι τρίτων

2.500,00€

2.500,00€

2.500,00€

44.600,00€

32.100,00€

ΔΕΗ

9.000,00€

9.000,00€

Σταθερή/Κινητή τηλεφωνία

4.500,00€

4.500,00€

ΕΥΔΑΠ

ΑΝΕΥ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Φόροι

185.000,00€

185.000,00€

210.000,00€

Φόρος Εισοδήματος

100.000,00€

100.000,00€

125.000,00€

85.000,00€

85.000,00€

85.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

14.700,00€

14.700,00€

21.700,00€

Β. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

44.600,00€

Λειτουργικά έξοδα

2020

ΜΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Τράπεζες Δάνεια
Δάνεια

8.000,00€

8.000,00€

12.000,00€

Τόκοι Δανείων

5.500,00€

5.500,00€

8.500,00€

6.500,00€

Τραπεζικά έξοδα

1.200,00€

1.200,00€

1.200,00€

5.500,00€

Υποχρεώσεις από Συνδρομές Μελών

6.000,00€

6.000,00€

11.500,00€

200,00€

200,00€

200,00€

Κατασκευή ταυτοτήτων

1.000,00€

1.000,00€

1.500,00€

ΕΛΤΑ Courier Μεταφορικά

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

Ασφάλεια μελών

5.000,00€

5.000,00€

10.000,00€

Φωτοτυπικά συντήρηση αναλώσιμα

1.500,00€

1.500,00€

2.500,00€

Υποχρεώσεις

0,00€

0,00€

0,00€

Υλικά καθαριότητας

1.000,00€

1.000,00€

3.000,00€

Δημοτικά Τέλη

0,00€

0,00€

0,00€

Γραφική ύλη - Είδη Γραφείου

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

Αναλώσιμα

500,00€

500,00€

500,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

384.800,00€

394.800,00€

410.800,00€

Ασφάλιστρα κτιρίου

700,00€

700,00€

700,00€

1.000,00€

1.000,00€

3.000,00€

5.200,00€

5.200,00€

5.200,00€

18.000,00€

18.000,00€

2.000,00€

Συντήρηση Κτιρίου
Κοινόχρηστα
Μηχανογράφηση

2020
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2021
ΕΞΟΔΑ

2020

2021
ΕΞΟΔΑ

ΑΝΕΥ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

15.510,00€

47.470,00€

41.200,00€

Γενική Συνέλευση

8.000,00€

3.000,00€

750,00€

6.000,00€

6.000,00€

Δαπάνες οργάνωσης Γενικής Συνέλευσης

8.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

Κλάδος Πουλιών

1.510,00€

6.000,00€

6.000,00€

Άλλες Υποχρεώσεις ΣΕΟ

34.491,00€

126.491,00€

169.000,00€

Κλάδος Οδηγών

2.350,00€

6.000,00€

6.000,00€

Μαγαζάκι Προμηθευτές

10.000,00€

45.000,00€

58.000,00€

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

2.250,00€

6.000,00€

6.000,00€

Μαγαζάκι Προμηθευτές παρελθόντων ετών

0,00€

0,00€

1.000,00€

800,00€

4.000,00€

1.500,00€

Διάφορα

6.701,00€

51.701,00€

45.000,00€

3.300,00€

5.000,00€

3.700,00€

Γενική Γραμματεία

8.000,00€

650,00€

2.000,00€

1.000,00€

Παρακρατήσεις Τοπικών κ.α. (Ανταποδοτικά+Λαχειοφόρος)

1.500,00€

9.000,00€

8.000,00€

Μείωση κεφαλαίου δανείου σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ
Οδηγικό Πρόγραμμα-Γενική Εφορεία
Κλάδος Αστεριών

Αναπτύξεως-Γενικής Εφόρου
Εκπαίδευση
Επιτροπή Κατασκηνώσεων
Περιοδείες ΕΠ

2.400,00€

3.470,00€

3.000,00€

Διεθνείς Σχέσεις

6.500,00€

9.100,00€

10.000,00€

Συνδρομή στο Παγκόσμιο Γραφείο

1.200,00€

1.200,00€

2.500,00€

Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Περιοχή

1.900,00€

1.900,00€

2.500,00€

Συμμετοχή σε Συναντήσεις-Συνέδρια-Σεμινάρια

3.400,00€

6.000,00€

5.000,00€

Δημόσιες Σχέσεις-Εκδόσεις-Επικοινωνία

4.000,00€

25.000,00€

25.000,00€

Έντυπα προβολής, Εκδόσεις, banners

4.000,00€

25.000,00€

25.000,00€

Εξοδα Κίνησης

3.200,00€

18.000,00€

13.000,00€

Διοικητικό Συμβούλιο

1.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

Κλάδος Αστεριών

200,00€

2.000,00€

1.200,00€

Κλάδος Πουλιών

600,00€

2.000,00€

1.200,00€

Κλάδος Οδηγών

150,00€

2.000,00€

1.200,00€

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

250,00€

2.000,00€

1.200,00€

Εκπαιδεύσεων

500,00€

2.000,00€

1.200,00€

500,00€

5.000,00€

4.000,00€

51.600,00€

51.600,00€

23.000,00€

ΔΕΚΟ/Τηλεφωνία

3.500,00€

3.500,00€

3.500,00€

Έξοδα Κίνησης

4.500,00€

4.500,00€

3.500,00€

Έξοδα Συντήρησης

43.600,00€

43.600,00€

16.000,00€

Δικαστικά Συμβολαιογραφικά

17.000,00€

37.000,00€

10.000,00€

Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας

10.000,00€

30.000,00€

5.000,00€

Λοιπές Νομικές Υποθέσεις

5.000,00€

5.000,00€

3.000,00€

Συμβολαιογραφικά

2.000,00€

2.000,00€

2.000,00€

Οδηγικά Κέντρα

ΑΝΕΥ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ

Διάφορα (Συνέδρια, Προσφυγικές, Απρόβλεπτα κλπ)

Αναπτύξεως

ΜΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

2020

ΜΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

3.000,00€

1.000,00€

11.000,00€

16.790,00€

18.790,00€

7.000,00€

0,00€

0,00€

50.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ

140.301,00€

317.661,00€

294.200,00€

ΕΣΟΔΑ

525.101,00€

712.461,00€

705.000,00€

ΕΞΟΔΑ

525.101,00€

712.461,00€

705.000,00€

Η Πρόεδρος

Η Ταμίας

Γεωργοπούλου Ελένη

Θειάδου Σοφία

2020
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ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 2103235794, 2103236548,
Fax: 2103235526
e-mail: seo@seo.gr , Web: www.seo.gr

