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Η Υπόσχεση των Οδηγών:

Οδηγικός Νόμος:

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

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
και το 2021 εξαιτίας της πανδημίας ήταν μια πολύ δύσκολη
χρονιά για τον Οδηγισμό, λόγω της υποχρεωτικής απομόνωσης και του φόβου. Όμως πολλά Τοπικά Τμήματα, με τα
άξια Στελέχη τους, προσπάθησαν και κατόρθωσαν να λειτουργήσουν έστω περιστασιακά ή διαδικτυακά, και τους αξίζουν
συγχαρητήρια.

Στον Τομέα Ανάπτυξης, με παρότρυνση της Γενικής Εφόρου, οι
Ομάδες ξεκίνησαν με συγκεντρώσεις εκτός εστίας.

Στον Τομέα Οικονομικών είχαμε και πάλι σημαντικές διαφοροποιήσεις λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Όλον το χρόνο οι Κλάδοι και οι Περιφέρειες οργάνωσαν
διαδικτυακά για όλη την επικράτεια συναντήσεις Στελεχών,
Εφόρων και Προέδρων Τοπ. Συμβουλίων με στόχο την επικοινωνία, τον προβληματισμό και την αλληλεπίδραση.

Ο προϋπολογισμός του 2021 ήταν πολύ συγκρατημένος λόγω
της πανδημίας. Έτσι κατορθώσαμε να τον τηρήσουμε.

Σήμερα θα ακούσετε τη λογοδοσία των πεπραγμένων του 2021,
δηλαδή τις ενέργειες που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο με
τη βοήθεια όλης της Κεντρικής Διοίκησης και αφορούσαν
στο Σωματείο μας. Κατόπιν θα ψηφίσουμε τρία νέα μέλη για
το Διοικητικό Συμβούλιο. Και τα τρία θα εκλεγούν για πλήρη
τετραετή θητεία.

Το 13ο Συνέδριο Αρχηγών 4 Κλάδων πραγματοποιήθηκε την
άνοιξη διαδικτυακά, με ικανοποιητική συμμετοχή και πολλή
επιτυχία.

Η Οικονομική Αρωγή, για άλλη μια χρονιά, δεν μπόρεσε να
πραγματοποιήσει την ετήσια Χριστουγεννιάτικη Αγορά και
τις άλλες δραστηριότητές της, όμως μας έφτιαξε ένα ωραίο
ημερολόγιο.

Το Τμήμα Εκπαιδεύσεων πραγματοποίησε και αυτό την άνοιξη,
διαδικτυακά και επιτυχημένα, το Πανελλήνιο Συνέδριό του.

Η αίτηση για οικονομική επιχορήγηση μέσω προγράμματος του
ΕΣΠΑ ευτυχώς εγκρίθηκε και το σχετικό ποσό μας βοήθησε
πολύ.

Οι συνθήκες της πανδημίας πάλι δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση κατασκηνώσεων κανονικής διάρκειας, αλλά έγιναν
αρκετές κατασκηνωτικές δραστηριότητες.

Το Οδηγικό μας Πρατήριο δέχτηκε παραγγελίες κυρίως μέσω
e-shop και click away. Οι παραγγελίες ήταν βεβαίως σχετικά
ελαττωμένες, λόγω της γενικής κατάστασης.

Το Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού "Έσο έτοιμος" κινητοποιήθηκε αμέσως όταν χρειάστηκε λόγω των σεισμών (Ελασσόνα, Δαμάσι, Σάμος κλπ.),
αλλά πολύ περισσότερο συνέδραμε τις περιοχές που επλήγησαν από τις εκτεταμένες πυρκαγιές (Εύβοια, Αττική, Πελοπόννησος).

Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και φέτος δούλεψε συστηματικά, φροντίζοντας την καλή κατάσταση και την άριστη διαχείριση των ακινήτων μας.

Λόγω των εκτεταμένων φυσικών καταστροφών το πρόγραμμα
της φετινής Ημέρας Οδηγισμού ήταν αφιερωμένο στη δεντροφύτευση.
Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με το WWF Ελλάς με
στόχο την παραγωγή προγραμμάτων για ευαισθητοποίηση και
ανάπτυξη πρωτοβουλιών παιδιών και νέων για το περιβάλλον.
Έγινε πανελλήνια κινητοποίηση Στελεχών και ενηλίκων μελών
μας για αιμοδοσία, σε συνεργασία με το γραφείο προσέλκυσης
εθελοντών αιμοδοτών του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, με
στόχο την προώθηση της αιμοδοσίας στα μέλη μας.

Ένα σημαντικό και μεγάλο έργο, που πραγματοποιήθηκε με τη
συνεργασία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με το Τμήμα
Ακίνητης περιουσίας, είναι η Πυρασφάλεια στο χώρο του
Οδηγικού μας κέντρου ‘’Τα Κονάκια’’, στην Αγία Μαρίνα της
Αττικής. Ήταν απαραίτητο αυτό το έργο για την ασφάλεια
των κατασκηνωτών μας. Το θέμα απασχολούσε από χρόνια το
εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, και πρέπει να εκφράσουμε τα
θερμότατα ευχαριστήρια στους χορηγούς, Οδηγούς και μη, που
με την γενναιόδωρη στήριξή τους μπόρεσε να ολοκληρωθεί το
2021. Οι εργασίες στο χώρο συνεχίζονται και θα συνεχιστούν
(αποψίλωση, επισκευή δεξαμενής νερού κλπ).

2021

Ετήσιος απολογισμός

07

Ο Τομέας Επικοινωνίας και Εκπροσώπησης ασχολήθηκε με
διάφορους τομείς, για τους οποίους εργάστηκαν μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πολλά άλλα μέλη του ΣΕΟ.
Ο τριετής Στρατηγικός Σχεδιασμός, που έχει παρουσιαστεί
στην Γενική Συνέλευση 2020, δουλεύεται από τα μέλη του Διοικητικού, τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης και εθελοντές μας
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.
Η επιτροπή που έχει αναλάβει τις Δημόσιες Σχέσεις και την
Επικοινωνία του ΣΕΟ συνεχίζει να δουλεύει εντατικά, μεθοδικά
και με ενθουσιασμό. Σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία
έγινε η καινούργια ιστοσελίδα του ΣΕΟ, σύγχρονη, όμορφη και
πλούσια. Στα Τοπικά Τμήματα δόθηκε επικοινωνιακό πακέτο
με υλικό και οδηγίες αξιοποίησης. Μέλη της Επιτροπής συμμετείχαν στο σχεδιασμό του εορτασμού των 90 χρόνων από την
ίδρυση του Ελληνικού Οδηγισμού. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Υπουργό Παιδείας, τον
Δήμαρχο Αθηναίων και την Περιφέρεια Αττικής. Επίσης έγινε
εθιμοτυπική επίσκεψη στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την διάρκεια της οποίας
ζητήθηκε να θέσει υπό την αιγίδα της τις δραστηριότητες του
εορτασμού των 90 χρόνων.
Προβλήθηκε στον ΑΝΤ1 η εκπομπή Η φωτογραφία της ζωής
μου , που παρουσίασε την Οδηγική ζωή και τις Οδηγικές εμπειρίες και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει τα μέλη του Οδηγισμού.

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, με μια 11μελή ομάδα, εκπροσώπησε το ΣΕΟ στο Παγκόσμιο Συνέδριο που έγινε και αυτό
διαδικτυακά. Επίσης προώθησε στις Ομάδες μας, αφού τα
μετέφρασε, διάφορα προγράμματα που στάλθηκαν από το
Παγκόσμιο Γραφείο, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα της
Ημέρας Σκέψης 2021.
Το Μουσείο του Ελληνικού Οδηγισμού ‘’Ειρήνη Καλλιγά’’ συμμετείχε στον εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821, παραμένοντας ανοικτό την 21η κάθε μηνός.
Το Τμήμα Συνεργασίας έκανε διάφορες διαδικτυακές συναντήσεις και το φθινόπωρο είχε το θάρρος να πραγματοποιήσει
Παναττική Συνάντηση με φυσική παρουσία.
Με εισήγηση της Γενικής Γραμματείας, οι Οδηγικές ταυτότητες 2021-22 είναι από βιοδιασπώμενο υλικό, ώστε να μην
επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Το ΣΕΟ τήρησε και το 2021 πιστά τις κρατικές οδηγίες υγειονομικών κανόνων λόγω της πανδημίας. 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 Κικής Κατούφα και η δική μου.
Η Κική έμπειρη, πολυπράγμων, δραστήρια, με πολλαπλούς
στόχους, βοήθησε το Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρος
και ταυτόχρονα ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.
Επίσης, σήμερα λήγει η μονοετής θητεία της Δήμητρας
Γκέσουρα και, βάσει του Καταστατικού, έχει το δικαίωμα και
επιθυμεί να είναι πάλι υποψήφια.
Τελειώνοντας τον απολογισμό του 2021 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, δούλεψαν και φέτος 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.
Ελένη Γεωργοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ
ΕΦΟΡΟΣ
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Το 2021 δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια χρονιά σαν τις άλλες,
απ’ όποια σκοπιά κι αν το εξετάσει κανείς. Μα και το Σώμα
Ελληνικού Οδηγισμού δεν είναι ένα σωματείο σαν τ’ άλλα… Με
αυτό το σκεπτικό αλλά και την αισιοδοξία που πηγάζει από την
ποιοτική δουλειά και φροντίδα των προγραμμάτων που εκπονούμε, εντείναμε τις προσπάθειές μας με στόχο η δυσκολία να
γίνει ευκαιρία!
Προσηλωμένοι στον στρατηγικό μας σχεδιασμό και με στόχο
"να κάνουμε και άλλους να δουν" τα οφέλη του Οδηγικού
Παιδαγωγικού Προγράμματος ξεκινήσαμε μια σειρά ενεργειών επικοινωνίας τόσο με τα μέλη μας Στελέχη και Τοπικά
Συμβούλια αλλά με τελικό αποδέκτη τους γονείς που μας
εμπιστεύονται τα παιδιά τους, κάνοντάς τους κοινωνούς στην
"Οδηγική Ιδέα".
Στηρίξαμε και διαδώσαμε με πίστη την ιδέα ότι η εμπλοκή
των ενήλικων και ανήλικων εθελοντών με το ΣΕΟ και
ακριβώς αυτή η εθελοντική προσφορά των μελών του, είναι η
απάντηση στις δύσκολες σημερινές κοινωνικές συνθήκες. Ένα
ελπιδοφόρο μήνυμα καθώς δημιουργεί αγκαλιά ανοικτή, τον
αντίποδα της αποξένωσης, γιατί ό,τι προσφέρει στους νέους
διοχετεύεται τελικά στην ελληνική κοινωνία, προσφέροντας
απλόχερα ευκαιρίες ποικίλες και ποιοτικές. Ποιοτικές καθώς
στηρίζονται σε διαχρονικές, συμπεριληπτικές και πανανθρώπινες αξίες, ενώ ποιοτικές και ποσοτικές μαζί γιατί σχετίζονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, "soft skills"
απολύτως απαραίτητων εδώ και αρκετά χρόνια.
Ζητήσαμε επίσης στήριξη και δέσμευση από τους γονείς
σε μια προσπάθεια κοινής συνειδητοποίησης της αξίας του
εθελοντικού μας έργου, ώστε εκείνοι να γίνουν μαζί μας οι
πρεσβευτές του Οδηγισμού στην Κοινωνία.

ΟΙ 4 Κλάδοι
Έχουμε άραγε αναλογιστεί τι σημαίνει να προσπαθείς να
κρατήσεις το ενδιαφέρον και τη συνοχή των Ομάδων, όταν για
δεύτερη χρονιά δεν μπορούν να συναντηθούν και να γευτούν
την ομορφιά της Οδηγικής δουλειάς με τους φίλους τους, να
ονειρευτούν, να δημιουργήσουν… να νιώσουν Ομάδα;
Το στοίχημα ήταν μεγάλο και το κέρδισαν: Οι εναλλακτικοί
τρόποι επικοινωνίας και προώθησης των προγραμμάτων
όλων των Κλάδων τη φετινή χρονιά, έδωσαν τα καλύτερά τους
αποτελέσματα. Οι Κλάδοι δημιούργησαν προγράμματα που,
μέσα από τον διαδικτυακό τρόπο επικοινωνίας, προέτρεπαν
τις Ομάδες, τα Σμήνη, τους Γαλαξίες να δουλέψουν τηρώντας
τους κανόνες που οι υγειονομικές συνθήκες επέβαλαν και να
βρεθούν κοντά στη Φύση, με κάθε τρόπο, προετοιμάζοντας
την επάνοδο στην εστία, στη γωνιά, στην κατασκήνωση. Ήταν
η ευκαιρία, αν και από μακριά, τα παιδιά των Ομάδων να συνεχίζουν να δουλεύουν "μαζί" πάνω σε θέματα που αφορούν την
κοινωνία μας και την προστασία του πλανήτη. Έτσι ετοιμάζονταν για το αύριο ώσπου να μπορέσουν να ξανασυναντηθούν,
χωρίς προβλήματα και να δουλέψουν και πάλι από κοντά μαζί.
Σχεδιάστηκαν προγράμματα που έτρεξαν από το σπίτι, άλλα
που ζητούσαν την συμμετοχή των γονιών, άλλα που προσέφεραν βοήθεια στην κοντινή ακτίνα της γειτονιάς, όλα με
γνώμονα την ενδυνάμωση των μελών μας μέσα στην ιδιαίτερη
συνθήκη που δημιούργησε η πανδημία.
Ειδικές Ομάδες:
Τη χρονιά αυτή, και για ευνόητους λόγους, δυστυχώς δεν
κατόρθωσαν να δουλέψουν όλες οι Ειδικές μας Ομάδες,
κάποιες από αυτές κατάφεραν να συναντηθούν διαδικτυακά
και μόνο. Τις περιμένουμε με ανοιχτή αγκαλιά να ξεκινήσουν
αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Τμήμα Κατασκηνώσεων
Η κατασκήνωση και γενικότερα η ζωή στη φύση είναι ένα
δυνατό χαρακτηριστικό της Οργάνωσής μας και αποτελεί
αποτελεσματικό εργαλείο του Οδηγικού Παιδαγωγικού
Προγράμματος στην προσπάθεια της καλλιέργειας της προσωπικότητας των παιδιών και των εφήβων. Με αυτό σαν γνώμονα
η Επιτροπή Κατασκηνώσεων έγινε Τμήμα. Το Τμήμα Κατασκηνώσεων θα διευρύνει το ρόλο του στην ανάπτυξη των μελών
μας, φροντίζοντας επιπλέον για την υλοποίηση προγραμμάτων
και δράσεων, που πέρα από τις ποιοτικές κατασκηνώσεις, θα
στοχεύουν και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικών προτύπων
συμπεριφοράς και ανάπτυξης πρακτικών φιλικών προς το
περιβάλλον.
Τμήμα Εκπαιδεύσεων
Φεύγοντας από τα στενά όρια της κλασικής εκπαίδευσης
των Οδηγών το Τμήμα Εκπαιδεύσεων ανοίγει φτερά και
προσφέρει, πέρα απ’ όλα τα’ άλλα, σε όλα τα ενήλικα μέλη του
ΣΕΟ επιμορφωτικά σεμινάρια, τις Συναντήσεις Άξιες Λόγου
ποικίλης ύλης.
Σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης των Στελεχών μας οργανώνει φέτος για πρώτη φορά εκπαιδευτικές δραστηριότητες
"Πάμε Φύση" με τεχνικά θέματα ως συμπλήρωμα στην κλασική
εκπαίδευση αλλά και την προσωπική ανάπτυξη.
Τα Συνέδρια
Θεσμοί δημιουργίας, γόνιμου διαλόγου και ανάπτυξης της
Οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα, τα Συνέδρια πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του έτους. Οι επικρατούσες συνθήκες
επέβαλαν την προσαρμογή και την ευελιξία και για πρώτη
φορά πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά χωρίς να υπολείπονται οργάνωσης και σεβασμού στην ακρίβεια, τη διαφάνεια
και την τήρηση απορρήτου των διαδικασιών τους. Ταυτόχρονα
αποκτήθηκε η τεχνογνωσία και δημιουργήθηκε το κανονιστικό
πλαίσιο που θα μας επιτρέπει και μελλοντικά την υλοποίηση
παρόμοιων συνεδρίων.
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Πρώτα το Συνέδριο Εκπαιδευτών, που συγκέντρωσε μεγάλο
αριθμό εκπαιδευτών έτοιμων να αξιολογήσουν, να οραματιστούν, να προτείνουν και να σχεδιάσουν την εκπαίδευση που θα
φέρει τα Στελέχη και τα Μέλη μας στο προσκήνιο της δράσης
για την κοινωνία με βαθιά πίστη στην ιδεολογία και τις αρχές
μας.
Κατόπιν το Συνέδριο Αρχηγών 4 Κλάδων που, έστω και διαδικτυακά, έφερε κοντά τους Αρχηγούς μας και τους έδωσε την
ευκαιρία να φέρουν την εμπειρία, το όραμα και την φρεσκάδα
τους στις προτάσεις για τα προγράμματα των Κλάδων και
την ανάπτυξη της οργάνωσης με το βλέμμα στο "αύριο" που
θέλουμε να δημιουργήσουμε.
ΣΕΟ & WWF
Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με το WWF Ελλάς και, πατώντας πάνω στο πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα Green Spaces,
δημιουργήσαμε ένα σύνολο δραστηριοτήτων για σχολεία και
Oδηγικές ομάδες. Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση
της περιβαλλοντικής συνείδησης μικρών και μεγάλων καθώς
και η ανάληψη πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο της "υιοθέτησης"
πάρκων και δημιουργίας πράσινων χώρων και ζωνών στις
πόλεις! Με την αρχή της νέας χρονιάς λοιπόν, μέσα από το
πρόγραμμα "Green Spaces-Οι νέοι σε δράση" προσπαθήσαμε να
βοηθήσουμε τους νέους να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να
αναδειχθούν οι αυριανοί ηγέτες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Επιστέγασμα αυτού ήταν το εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποίησε το ΣΕΟ με το WWF Ελλάς σε 185 και πλέον εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
από όλη την Ελλάδα για την παρουσίαση του προγράμματος.
Η συνεργασία μας με το WWF Ελλάς συνεχίστηκε για μια ακόμα
χρονιά με την Ώρα της Γης, όπου σβήσαμε συμβολικά τα φώτα
για μία ώρα, στέλνοντας το ηχηρό μήνυμά μας και γεμίζοντας
τα μπαλκόνια ή τους κήπους μας με κεράκια ή φαναράκια όσα
και οι φωνές που στέλνουν το μήνυμά τους από κάθε σπίτι, από
κάθε περιοχή της Ελλάδος, από κάθε περιοχή της Γης. Μικρές
φλόγες έλαμψαν σε κάθε γωνιά της χώρας, στέλνοντας ένα
φως ελπίδας για τον πλανήτη, για τη ζωή μας!

Οι δημιουργικές συνεργασίες αξίζει να εδραιώνονται. Έτσι,
στις 17/2/21 οι δύο οργανώσεις, υπογράφοντας Μνημόνιο
Συνεργασίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους με ένα όραμα για
έναν καλύτερο κόσμο. Έναν κόσμο φτιαγμένο από τα υλικά των
ονείρων των νέων ανθρώπων που δρουν όλοι μαζί απέναντι
στα μεγάλα "στοιχήματα" της ανθρωπότητας: την κλιματική
κρίση και την απώλεια της βιοποικιλότητας. Είμαστε πολύ
περήφανοι για τη συνεργασία του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με το WWF Ελλάς.
Σε συνέχεια της συνεργασίας μας το ΣΕΟ μπαίνει στα σχολεία
μαζί με την WWF και το εφημεριδάκι των εκπαιδευτικών με το
πρόγραμμα του Κλάδου Πουλιών για την Ημέρα των Πουλιών
2021 "Μελισσοκοινωνία: Προστατεύουμε τη μέλισσα, σώζουμε
τον πλανήτη".
Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας Σ.Ε.Ο.
Το Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας του ΣΕΟ, με όραμα να ενώσει
κάθε γωνιά και κάθε Τοπικό Τμήμα της πατρίδας και να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε
κάθε έκτακτη ανάγκη, συνέχισε την οργάνωση και ανάπτυξή
του σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας τα
μέλη μας με γνώσεις και τεχνικές απαραίτητες για την άμεση
παρέμβαση του ΣΕΟ όπου και όποτε χρειαστεί.
Στο πνεύμα του ανοίγματος προς την κοινωνία και της συνέργειας του ΣΕΟ με άλλους εθελοντικούς φορείς ξεκίνησε
η συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής.
Αποτέλεσμα ήταν η διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου Α'
Βοηθειών με τη συμμετοχή 185 ενηλίκων εθελοντών του ΣΕΟ
και μελών της ΕΟΔΑ. Αυτή η καλή αρχή βοήθησε ώστε οι δυο
φορείς να εστιάσουν στους κοινούς στόχους και να υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας σε δράσεις εκπαιδευτικές και
επιχείρησης στο πεδίο των εκτάκτων αναγκών.
Οι ανάγκες που χρειάστηκε να ανταποκριθούμε, και δυστυχώς
χτύπησαν τη χώρα μας, ήταν πολλές-σεισμοί και καταστροφικότατες πυρκαγιές. Το Δίκτυο κατόρθωσε να δράσει γρήγορα
και αποτελεσματικά μέσα από τη στήριξη των εθελοντών μας
από 53 Τοπικά Τμήματα. Και συνεχίζουμε…

Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
Η ευαισθητοποίηση των μελών μας και η διοργάνωση δράσεων
αιμοδοσίας σε τοπικό επίπεδο μας κατηύθυναν να προσφέρουμε γνώση, να δημιουργήσουμε ένα πανελλήνιο πλαίσιο
προσφοράς. Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
εξασφάλισε την επικοινωνία και ενημέρωση όλων των μελών
μας και επιπλέον έφερε το 14940, τον μοναδικό κωδικό του
ΣΕΟ στο ΕΚΕΑ, κοντά στον καθένα που θέλει να συμβάλλει μαζί
μας στην προσπάθεια της αιμοδοσίας.
Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Η αναγνώριση του έργου και της προσφοράς του Σώματος
Ελληνικού Οδηγισμού από την πολιτεία έμπρακτα αναγνωρίστηκε για μία ακόμα φορά. Το Οδηγικό Παιδαγωγικό
Πρόγραμμα στη φύση και η προσφορά μας στην κοινωνία και
το περιβάλλον οδήγησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την
προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και
την ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και των
νέων μέσα από τα προγράμματά μας.
Συνάντηση με Υπουργό Παιδείας
Στο πλαίσιο της διάδοσης του μηνύματος της Οδηγικής Ιδέας
και της υπεροχής των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων
συναντήσαμε την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως με
αφορμή τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης που ξεκίνησαν από το Σεπτέμβριο του 2021 να γίνονται στα σχολεία.
Πανελλήνια Διαδικτυακή Συνάντηση Στελεχών.
Η συνάντηση αυτή ήταν μια πρόσκληση για γνωριμία και κοινή
δουλειά , ένα πλησίασμα στις δυναμικές και την διάχυση των
καλών ιδιοτήτων των Στελεχών μας, μαζί με μια σεμιναριακού τύπου ανάλυση από την Ντέμη Μωραΐτου (εκπαιδεύτρια ενηλίκων και σύμβουλο επιχειρησιακής επικοινωνίας)
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Οδηγικού Παιδαγωγικού
Προγράμματος και του οφέλους που προσκομίζει ο εθελοντής
στην εμπλοκή του με το έργο του ΣΕΟ. Δυναμώνω τον εαυτό
μου, εκπαιδεύομαι σωστά, αναγνωρίζω τι κερδίζω, δεσμεύομαι συνειδητά, δημιουργώ προγράμματα δυναμικά, προσφέρω
με χαρά!

ΓΕΝΙΚΗ
ΕΦΟΡΟΣ
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Περιφερειακή Διοίκηση:
Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει γίνει στην αποτελεσματικότερη
λειτουργία των Τμημάτων της Περιφερειακής Διοίκησης, την
σύμπραξη περισσότερων εθελοντών ώστε να κατανεμηθεί
η δουλειά αλλά και να αποκτηθεί γνώση που θα μεταλαμπαδευτεί, δημιουργώντας ένα ορθό σύστημα διαδοχής και απρόσκοπτου έργου. Έτσι, για πρώτη φορά φέτος, οι Περιφέρειες
απέκτησαν εκτός από τους καθιερωμένους βοηθούς τους και
κεντρικό συντονιστή/ εκπρόσωπο περιφέρειας σε περίπτωση
εκτάκτων αναγκών.
Εκπαιδευτική Συνάντηση Π.Ε.
Παλιοί και νέοι Περιφεριακοί Έφοροι μαζί με τους 3 βασικούς βοηθούς τους (Τομέας Ανάπτυξης-Επικοινωνίας-Οικονομικών) συναντήθηκαν από 23-24.10.21 στα Γραφεία του ΣΕΟ σε
μια υβριδική (δια ζώσης & διαδικτυακή συγχρόνως) διήμερη
συνάντηση, με στόχο να εκπαιδευτούν επάνω στους τομείς
τους αλλά και να γίνουν ομάδα, να γνωριστούν και να συντονιστούν μεταξύ τους. Η συνάντηση άφησε στους συμμετέχοντες
άριστες εντυπώσεις καθώς συνδύασε νέα και παραδοσιακά
μέσα και τους γέμισε θετική οδηγική ενέργεια ώστε να φέρουν
εις πέρας το σημαντικότατο και συγχρόνως ιδιαίτερα απαιτητικό έργο τους.

Ήμερα Οδηγισμού: "Ήρωας με τον Οδηγισμό"
Σ’ έναν εξαιρετικά επίκαιρο εορτασμό των 200 χρόνων από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης αλλά και της Ημέρας
Οδηγισμού μαζί συναντήθηκε η ιδέα/ video project του "Ήρωα
με τον Οδηγισμό"! Η ιδέα είχε σκοπό να δημιουργήσει ερωτήματα γύρω από το ποιος είναι ο ήρωας , πώς ευαισθητοποιείται κανείς και πώς διαμορφώνεται σε ενεργό πολίτη ώστε
να γίνει, με τον δικό του τρόπο, Ήρωας του Σήμερα, Ήρωας
με τον Οδηγισμό, εκείνος/η που θα δώσει το παράδειγμα και
στους άλλους.
Έτσι δημιουργήθηκε ένα video project σε 3 επεισόδια:
"Μαθαίνω για τον ήρωα", μαθαίνω γενικά χαρακτηριστικά που
προσδίδουμε σε ένα άτομο ώστε να χαρακτηριστεί ήρωας.
"Γνωρίζω τους ήρωές μου", αναγνωρίζω ποιος είναι ο ήρωάς
μου που θαυμάζω και σε τι θέλω να του μοιάσω και, τέλος,
"Γίνομαι ήρωας, γίνομαι ενεργός πολίτης, αφήνω το στίγμα
μου, έχω ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον, επηρεάζω και εμπνέω με το παράδειγμά μου.
Έτσι λοιπόν, με δράσεις αναδάσωσης και δενδροφυτεύσεις
σε συνεργασία με Δασαρχεία και Δήμους πραγματοποιήθηκαν
δράσεις εξωστρέφειας που ενέπλεξαν Οδηγούς και φίλους
τους σ’ όλη την Ελλάδα, τόσο στην Αττική όσο και στην Περιφέρεια, πετυχαίνοντας τριπλό στόχο: εκπαίδευση-κοινωνική
προσφορά-αναγνωρισιμότητα σε κάθε τόπο!

Βραβεύσεις:
Ιδιαίτερα υπερήφανους για την 3η θέση στη γενική κατάταξη
μας έκανε η συμμετοχή μας στη Ρεγκάτα Παραδοσιακών
Σκαφών "Ωκεανίδα 2021" με το παραδοσιακό σκάφος "Γραίγος"
του Τοπικού Τμήματος Κηφισιάς. Στην ίδια διοργάνωση η
υποστηρικτική παρουσία του Τοπικού Τμήματος Παλαιού
Φαλήρου ανέδειξε στην πράξη τα οφέλη του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά αντίστοιχης ηλικίας των τεσσάρων Κλάδων να παίξουν και να
προσφέρουν έργο, ζωγραφίζοντας έναν τοίχο.
Συμμετοχές/Εκπροσωπήσεις:
Διαδικτυακή συμμετοχή μας με εκπροσώπηση (Αλέξανδρος
Κόρδας) μέσα από την Ομάδα του Εθνικού Διαλόγου στο Συνέδριο Ευρωπαϊκού Διάλογου Νέων που πραγματοποιήθηκε από
την Gaia της Πορτογαλίας στο πλαίσιο δουλειάς πάνω στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία
2019-2027 και πιο συγκεκριμένα του 9ου "Επαρκής χώρος και
συμμετοχή για όλους".
Αποχαιρετήσαμε την χρόνια με κάλαντα: Παιδιά Στελέχη
και Μέλη του Τοπικού Τμήματος Αθήνας έτυχαν εξαιρετικά θερμής υποδοχής στην επίσκεψή τους στον Δήμαρχο
Αθηναίων κ. Κ. Μπακογιάννη , έψαλαν όλοι μαζί τα κάλαντα των
Χριστουγέννων κι απέσπασαν υποσχέσεις συνεργασίας. Ενώ
με ορχήστρα παραδοσιακών και κλασικών μουσικών οργάνων
Μεγάλοι Οδηγοί από το Ν. Ηράκλειο και την Φιλοθέη έψαλαν
τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στην Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Είναι βέβαιο ότι το 2022 μας βρίσκει ως Ανάπτυξη πιο οργανωμένους, πιο αλληλέγγυους και πιο δυνατούς!
Μαρίνα Αλεξοπούλου (έως 26/6)
Νανώ Παπαϊωάννου (από 27/6)

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

Ο Κλάδος Αστεριών, παρουσιάζει τις δράσεις
που έγιναν κατά τη διάρκεια της Οδηγικής
χρονιάς 2021.

Ιστορικό Δράσεων:
9 Ιανουαρίου 2021
Ανάρτηση των τριών (3) πρώτων νικητήριων
φωτογραφιών του διαγωνισμού "Αγαπώ-Φροντίζω-ΦωτογραφiΖΩ τη Φύση!", ο οποίος
έτρεξε το 2020 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2021.
Ιανουάριος 2021
Νέο Βοήθημα Στελεχών Κλάδου Αστεριών.
Στόχος ήταν να επεξεργαστεί και να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του έτους το πιο
σημαντικό εργαλείο δουλειάς στους Γαλαξίες, το νέο Βοήθημα Στελεχών, που στάλθηκε
στα Στελέχη τον Ιανουάριο του 2022.

10 Ιανουαρίου 2021
πραγματοποιήσαμε διαδικτυακή Συνάντηση
κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας, με τη συμμετοχή Εκπαιδευτών, Κατασκηνωτών, Συνεργατών και Στελεχών του Κλάδου Αστεριών.
"Φυσικά και είμαι μέσα… για τη Φύση… για
τον Άνθρωπο!"
"Εσείς… Εμείς… Ο Κλάδος μας…2021… όλοι
μαζί, έξι (6) βήματα μπροστά!" αλληλοεπιδράσαμε, ονειρευτήκαμε και σχεδιάσαμε τα
έξι (6) βήματα του Κλάδου Αστεριών. Επί
έξι (6) μήνες, τα Στελέχη λάμβαναν ανά μήνα
τα έξι (6) Βήματα-Πακέτα δραστηριοτήτων,
τα οποία ετοιμάστηκαν βάσει του Προγράμματος Χρονιάς "Φυσικά και είμαι μέσα…για τη
Φύση… για τον Άνθρωπο!". Τα Βήματα-Πακέτα,
προέτρεπαν τα Αστέρια να ασχοληθούν με τις
αξίες: Προσφοράς-Σεβασμού-Αλληλεγγύης-Υπευθυνότητας.
"Πτυχίο Φαντασίας"
Παρουσιάσαμε το Πτυχίο Φαντασίας, το οποίο
αφιερώθηκε στην ιδρύτρια του Κλάδου Αστεριών Άννα-Μαρία Θεολόγου, η οποία οραματίστηκε τον Κλάδο Αστεριών για τα μικρότερα
μέλη της Οδηγικής παρέας, τα οποία έχουν
ανεπτυγμένη τη φαντασία σε υπέρμετρο
βαθμό

21 Φεβρουαρίου 2021
Διαδικτυακή Συνάντηση εορτασμού
"Παγκόσμιας Ημέρας Σκέψης"
Η Ημέρα Σκέψης είναι η ημέρα που οι Οδηγοί
σε όλο τον κόσμο σκέπτονται ο ένας τον άλλον,
αναλογιζόμενοι τη χαρά και τη δύναμη που
προσφέρει η Παγκόσμια φιλία. Εκπαιδευτές,
Κατασκηνωτές, Συνεργάτες και Στελέχη γιορτάσαμε όλοι μαζί την Ημέρα Σκέψης, ακολουθώντας το πρόγραμμα της WAGGGS για την
Ημέρα Σκέψης.
18 Απριλίου 2021
Διαδικτυακή Συνάντηση Αστέρια
και Πανδημία!
Σε μια διαδικτυακή συνάντηση με την Δρ.
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Παν.
Αθηνών, κ. Αν. Παμουκτσόγλου, με κύριο θέμα
τις αρνητικές συνθήκες που βίωσαν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, αναλύσαμε τις δυσκολίες αλλά
και τις ευκαιρίες σε συνδυασμό με το μεγάλο
έργο που προσφέρουν τα Στελέχη μας στην
ποιοτική ζωή των Αστεριών στους Γαλαξίες.
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16 Μαΐου 2021
Διαδικτυακή Συνάντηση Στελεχών-Αστεριών
Μια διαφορετική διαδικτυακή συνάντηση με
στόχο να ενδυναμώσουμε τα Αστέρια μέσω
τις διαδικτυακής επαφής ώστε να αλληλοεπιδράσουν μέσα από τον κόσμο του παραμυθιού. Στη συνάντηση συμμετείχαν Στελέχη
και Αστέρια από όλη την Ελλάδα, στην οποία
η θεατρολόγος κα. Ευγενία Σωμαρά, μας
ταξίδεψε στον κόσμο του παραμυθιού με τη
μαγική αφήγησή της και την προτροπή της
μίμησης του παραμυθιού από τα Αστέρια.
Σεπτέμβριος 2021
Μεγάλο Παιχνίδι Ανοίγματος
Οδηγικής χρονιάς.
Το Μεγάλο Παιχνίδι Ανοίγματος, είχε τρείς
(3) στόχους: αρχικά, να μετατρέψει τη θλίψη
που προέκυψε από τα καλοκαιρινά γεγονότα
σε ελπίδα για αναγέννηση, στη συνέχεια, να
ευαισθητοποιήσει τα Αστέρια γύρω από το
θέμα
φύση-περιβάλλον-δράση-δημιουργία
και τέλος να προσκαλέσει, με επίκαιρο αλλά
συνάμα Οδηγικό τρόπο, καινούρια παιδιά να
ενταχθούν στους Γαλαξίες μας!
25-26 Σεπτεμβρίου 2021
Διήμερη συνάντηση Συνεργατών
Πραγματοποιήσαμε στο κατασκηνωτικό-εκπαιδευτικό κέντρο του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού "Τα Κονάκια" ένα διαφορετικό
διήμερο, γεμάτο συνεργασία, αλληλοεπίδραση
και ιδέες-προτάσεις για την νέα Οδηγική
χρονιά που ξεκινούσε, με στόχο την καλή
προετοιμασία και οργάνωσή της.

26 Σεπτεμβρίου 2021
Μεγάλο Παιχνίδι Φύσης "Φέρε και τον φίλο
σου",
στο
κατασκηνωτικό-εκπαιδευτικό
κέντρο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
"Τα Κονάκια". Ο Κλάδος Αστεριών, έχοντας
ως στόχο την ενδυνάμωση των υπαρχόντων
Στελεχών του αλλά και την εισροή νέων
Στελεχών στους Γαλαξίες, πραγματοποίησε
το Μεγάλο Παιχνίδι Φύσης "Φέρε και τον φίλο
σου" να γνωρίσει και να γίνει μέλος στην "πιο
Μεγάλη Παρέα του κόσμου".
7 Νοεμβρίου 2021
Ημέρα Οδηγισμού με θέμα "Ήρωας με τον
Οδηγισμό", μια δράση πανελλήνιας εμβέλειας
για το περιβάλλον"
Ο Κλάδος Αστεριών συμμετείχε στην Πανελλήνιας εμβέλειας δράση με τους "ήρωες του
σήμερα" του Κλάδου Αστεριών, τα Αστέρια, τα
οποία πραγματοποίησαν δενδροφυτεύσεις σε
πολλά μέρη της Ελλάδος! Ο Κλάδος Αστεριών
δημιούργησε ένα τραγούδι και το αφιέρωσε
στους ήρωες του σήμερα του Κλάδου Αστεριών, τα Αστέρια.

28 Νοεμβρίου
Διαδικτυακή συνάντηση θεατρολογίας
Η εκπαιδευτικός Υποκριτικής, Αυτοσχεδιασμού και Αγωγής κ. Μαρία Χελιδώνη, με την
μαγική αφήγησή της, μας ταξίδεψε με το
βιωματικό τρόπο του θεάτρου και θέμα τα
κάλαντα της Ελλάδος. Στόχος της συνάντησης
αυτής ήταν η μύηση των Στελεχών/συμμετεχόντων στα εργαλεία μεθοδολογίας της
υποκριτικής τέχνης και του θεάτρου ώστε
αυτά να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στη δουλειά στους Γαλαξίες τόσο για
την ποιοτικότερη διαχείριση των ομάδων όσο
και για την εμψύχωση και την οργάνωση τους.
19 Δεκεμβρίου 2021
"Κάνε ένα παιδί χαρούμενο"
Δράση πανελλήνιας εμβέλειας Καλής Πράξης
με προσφορά αγάπης στα παιδιά. Οι Γαλαξίες
για την πραγματοποίηση της Δράσης "Κάνε
ένα παιδί χαρούμενο", ήρθαν σε επαφή με
συλλόγους προστασίας παιδιών της περιοχής
τους. Η δράση της Αττικής, την οποία διοργάνωσε ο Κλάδος Αστεριών, πραγματοποιήθηκε
στον Εθνικό Κήπο. Τα δώρα των Αστεριών
δόθηκαν σε συλλόγους προστασίας παιδιών.
23 Δεκεμβρίου 2021
"Βάλε στη ζωή σου δράση… Έλα μαζί μας… και
Κάντο πράξη!"
Στείλαμε στα Στελέχη μας το πρώτο μέρος
του προγράμματος χρονιάς "Βάλε στη ζωή
σου δράση… Έλα μαζί μας… και Κάντο πράξη!",
το οποίο θα ενεργοποιηθεί στους Γαλαξίες
από τις αρχές Ιανουαρίου του 2022.

Περιοδικά Αστρικά Νέα, Χέρι-Χέρι

Συνεχίζουν να κυκλοφορούν τα περιοδικά του
Κλάδου Αστεριών "Αστρικά Νέα" και "ΧέριΧέρι". Το Χέρι-Χέρι απευθύνεται πάντα εκτός
από τα Αστέρια και στους γονείς, προτείνοντάς τους δραστηριότητες και παιχνίδια που
μπορούν να κάνουν μαζί με τα παιδιά τους.
Ο Κλάδος Αστεριών είναι έτοιμος να υποδεχτεί το 2022, με ενθουσιασμό, έμπνευση, ενέργεια, δημιουργικότητα, όνειρα, για μία χρονιά
γεμάτη δράσεις.

ΚΛΑΔΟΣ
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ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ
• Αφροδίτη Νιφόρου
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ
• Εμμανουέλα Βαγιανού
• Δημήτρης Καραβάς
• Δήμητρα Κοκκόση
• Έλενα Κουβαρά
• Μαρία Τσάκαλου
• Ηλιάνα Χαραλάμπη

"Ανυπομονώντας να μοιραστούμε ακόμη περισσότερες στιγμές
με τον νέο χρόνο, ο Κλάδος Πουλιών σας εύχεται Καλές Γιορτές
με υγεία και ασφάλεια!!" Με την παραπάνω ευχή "κλείσαμε" το
2020 και καλωσορίσαμε το 2021 με ελπίδα! Ελπίδα να είμαστε
υγιείς και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε έναν καλύτερο
κόσμο.
Και πράγματι, με τη διοργάνωση της διαδικτυακής συνάντησης
με τα Στελέχη του Κλάδου Πουλιών τον Φεβρουάριο, επιβεβαιώθηκε ότι η ψυχραιμία, η αισιοδοξία και η ευθυμία στην καρδιά
των Στελεχών οδήγησε στη χάραξη νέων οριζόντων, στη δημιουργία νέων μορφών συγκεντρώσεων-βασισμένων όμως στον
ίδιο άξονα: στη διαμόρφωση ενεργών, συνειδητοποιημένων
πολιτών, που αγαπούν και σέβονται τον εαυτό τους, τη Φύση
και την κοινωνία.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της προσπάθειας των Στελεχών και
σεβόμενοι την ανάγκη όλων μας να κάνουμε βόλτα στην πόλη
ή/και στην περιοχή μας, ο Κλάδος σχεδίασε και οργάνωσε
το πρόγραμμα "Φύσηξε… Σμηνό-συνδέσου!", με σκοπό την
ενδυνάμωση της ομαδικότητας των Σμηνών σε εξ αποστάσεως συνθήκες καθώς και τη δημιουργική απασχόληση των
Πουλιών εν μέσω πανδημίας. Η διεξαγωγή του παιχνιδιού και
η ανυπομονησία της επόμενης πρόκλησης δημιούργησε μια
μεγάλη αγκαλιά από την Κρήτη μέχρι την Ξάνθη και από την
Κω έως την Κοζάνη!
Ο τελευταίος μήνας της άνοιξης μάς επιφύλασσε το ζεστό
χαμόγελό του με την άρση συγκεκριμένων μέτρων, βάσει της
οποίας κατέστη δυνατό το σμίξιμο των Σμηνών. Γεγονός που
έφερε χαρά και ανακούφιση σε όλους μας!

Έπειτα, ήρθε η Μέρα των Πουλιών! "Μελισσοκοινωνία:
Προστατεύουμε τη μέλισσα-σώζουμε τον πλανήτη" ο τίτλος
του πακέτου δραστηριοτήτων για τη Μέρα των Πουλιών. Ο
σκοπός του είναι, μέσα από το παιχνίδι, τα Πουλιά να κατανοήσουν την αξία των μελισσών στον πλανήτη καθώς και τους
κίνδυνους που διατρέχουν, ώστε να αναλάβουν σχετικές
δράσεις για την ενημέρωση των γύρω τους, προτείνοντας
λύσεις και ενέργειες που θα βοηθήσουν στην προστασία τους.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πέντε ενοτήτων που πραγματοποιείται μέσω της αντεστραμμένης μάθησης, προσαρμοσμένο
για κάθε συνθήκη-δεδομένου ότι, λόγω της πανδημίας, οι
εξελίξεις συνεχώς άλλαζαν και το Σμήνος μπορούσε ανά πάσα
στιγμή να μεταφερθεί στην εικονική του Εστία.
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Το καλοκαίρι πέρασε και, ενώ κατασκηνωτικές δραστηριότητες έλαβαν χώρα κατά τόπους, δεν πραγματοποιήθηκαν οι
καθιερωμένες κατασκηνώσεις-εκείνες που ένωναν Πουλιά
από διάφορες περιοχές και όλα μαζί γέμιζαν σακίδια γεμάτα
εμπειρίες, ανεξίτηλες στη μνήμη. Επομένως, νιώθοντας ότι το
νήμα που μας συνδέει έχει μερικώς κοπεί, θεωρήσαμε σκόπιμο
με την έναρξη του φθινοπώρου να πιάσουμε πάλι το νήμα από
εκεί που το αφήσαμε.
"Έλα να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε", λοιπόν,
αποτελεί το σύνθημα της νέας Οδηγικής χρονιάς για τον Κλάδο
Πουλιών, που σκοπό έχει να έρθουμε όλοι πιο κοντά μέσα από
τη συνεργασία και την επικοινωνία. Στο πλαίσιο της έναρξης
της νέας χρονιάς απεστάλη "Ένα Μεγάλο Παιχνίδι… αλλιώς",
σκοπός του οποίου ήταν τα Πουλιά να ενταχθούν ξανά στη δια
ζώσης συνάντηση του Σμήνους, μέσω των ομαδικών δραστηριοτήτων.
Συνεχίζοντας και, θέλοντας να αφιερώσουμε την Ημέρα Οδηγισμού στους Ήρωες-όχι μόνο του ’21, αλλά και σ’ εκείνους τους
ήρωες που έβαλαν και βάζουν καθημερινά το λιθαράκι τους
στην πρόοδο και την αλλαγή-δημιουργήσαμε το παραμύθι
"Ήρωας Εσύ". Σκοπός της εικονικής αυτής αφήγησης ήταν να
υπενθυμίσουμε στον καθένα ξεχωριστά ότι με μικρές, καθημερινές πράξεις μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο προς το
καλύτερο. Όλοι είμαστε ήρωες και αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε ούτε στιγμή…!
Προς το τέλος της χρονιάς το νήμα έφτασε στα Σμήνη της
Πάτρας και της Άμφισσας, όπου με χαρά συνεργαστήκαμε και
σχεδιάσαμε ένα Μεγάλο Παιχνίδι Πόλης με θέμα τα Χριστούγεννα!
Τέλος, σταθερή παρέα μας υπήρξαν τα Περιοδικά του Κλάδου,
καθώς κατά τη διάρκεια της χρονιάς κυκλοφόρησαν 9 τεύχη
Γοργοχελίδονου και 9 τεύχη από τα Νέα της Κουκουβάγιας.

ΚΛΑΔΟΣ
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ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
• Γιώργος Αρβάλης
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
• Αλέξανδρος Κόρδας
• Νίκη Κωσταρέλη
• Γιώργος Κωνσταντινίδης
• Λίνα Μαρμαρά
• Κατερίνα Παπαναστασίου
• Κατερίνα Τριανταφύλλου (από 23/1)
• Άντζυ Τερζάκη (έως 23/1)
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• 5 Κατασκηνωτικές Δραστηριότητες
• 41 Οδηγοί
• 23 Στελέχη

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ e-έτοιμος

Ο Κλάδος Οδηγών, θέλοντας να εμπνεύσει
και να δώσει νέες ιδέες στα Στελέχη του,
επανακυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2021
το περιοδικό των Στελεχών e-έτοιμος, που
είχε σταματήσει να εκδίδεται από το 2016. Το
ανανεωμένο ηλεκτρονικό περιοδικό, με τις
ολοκαίνουργιες στήλες παρέχει στα Στελέχη
του μια πηγή έμπνευσης για τις Συγκεντρώσεις των Ομάδων. Κυκλοφορεί κάθε δίμηνο
και για το 2021 έχουν ήδη εκδοθεί 6 τεύχη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΑΣ:
“φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ”

Το Πρόγραμμα Χρονιάς του Κλάδου Οδηγών
“φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ” ήταν ένα Πανελλήνιο
Ενωμοτιακό Πρωτάθλημα, που εστίαζε στη
Φύση μέσα από την Τεχνολογία. Εξελίχθηκε σε
τρεις φάσεις κατά τη διάρκεια της Οδηγικής
Χρονιάς 2020-2021 και συγκεκριμένα από
1 Δεκεμβρίου 2020 έως 31 Μαΐου 2021. Το
Πρόγραμμα προσαρμόστηκε στις δεδομένες
συνθήκες της καθολικής απαγόρευσης λόγω
της πανδημίας Covid-19 και διεξήχθη διαδικτυακά, χωρίς αυτό να αποτελέσει εμπόδιο.
Αντίθετα, έδωσε στις Ενωμοτίες ευκαιρίες
και δυνατότητες να συνεργαστούν και να
αναπτύξουν το Ενωμοτιακό τους έργο.
Περισσότερες από 54 Ενωμοτίες από όλη την
Ελλάδα κατόρθωσαν να φορτίσουν τις μπαταρίες τους με πράσινη ενέργεια και να δημιουργήσουν το δικό τους δάσος. Όσο περισσότερο έπαιζαν, τόσο περισσότερο μεγάλωνε
το δάσος τους! Στη διάρκεια της εφαρμογής
του Προγράμματος μπορέσαμε να βρεθούμε
όλοι μαζί σε μια κοινή διαδικτυακή συνάντηση
και να “παίξουμε με τη φωτιά” σε ένα παιχνίδι
ερωτήσεων που αφορούσε ΦΥΣικά τη ΦΥΣΗ.
Με την ολοκλήρωση του “φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ”
το Μάιο, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης,
κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκαν
ζωντανά, με τη διαδικτυακή παρουσία Οδηγών
και Στελεχών, τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος των Ενωμοτιών και η νικήτρια
Ενωμοτία. Όλοι μαζί βάλαμε στόχο μέσα στο
2022 να φυτέψουμε τουλάχιστον τόσα δέντρα
όσα δημιουργήθηκαν μέσα στο Παιχνίδι, να
πετύχουμε 336 δέντρα σε όλη την Ελλάδα να
είναι δικές μας δενδροφυτεύσεις,

2021

Αλλη-e-πιδράσεις με τον Κλάδο

Ετήσιος απολογισμός

17

Free Being Me online (11-14 ετών)

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του προγράμματος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Οδηγών
(WAGGGS) “Free Being Me”, που στόχο έχει τα
παιδιά και οι νέοι να αποδομήσουν τον “μύθο
της εξωτερικής εμφάνισης” και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους, η
Παγκόσμια Οργάνωση Οδηγών αναζήτησε
Ομάδες Οδηγών παγκοσμίως για να υλοποιήσουν πιλοτικά το πρόγραμμα είτε σε διαδικτυακό περιβάλλον είτε δια ζώσης. Από την
Ελλάδα, στις τρεις φάσεις του προγράμματος
συμμετείχαν:
• 1η Φάση-Διαδικτυακό πρόγραμμα: οι Ομάδες
Οδηγών Ζακύνθου, Λουτρακίου και Μεγάρων
• 2η Φάση-Εξ αποστάσεως μέσω μηνυμάτων:
η Ομάδα Οδηγών Θρακομακεδόνων
• 3η Φάση-Τελική Δοκιμή: οι Ομάδες Οδηγών
Λάρισας και Φαρσάλων

WORKSHOPS ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Κλάδος Οδηγών ξεκινώντας από το Νοέμβριο και λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες
και τις ανάγκες των Στελεχών του, προγραμμάτισε και οργάνωσε μια σειρά
Workshops Στελεχών με θεματικές ενότητες:
Πεζοπορία, Πρώτες Βοήθειες και Μεγάλες
Κατασκευές. Το πρώτο Workshop που
αφορούσε στην Πεζοπορία πραγματοποιήθηκε στην Πάρνηθα με τη συμμετοχή 16
Στελεχών.

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε τον
Απρίλιο η Διαδικτυακή Συνάντηση Συνεργατών του Κλάδου Οδηγών. Μέσα σε λίγες
ώρες είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε
τους νέους Συνεργάτες, να μάθουμε τι είναι
το “Agile” και όλοι μαζί να προβληματιστούμε
και να οραματιστούμε τα επόμενα βήματα. Στο
τέλος οι Συνεργάτες επέλεξαν τις επιτροπές
του Κλάδου στις οποίες θα ήθελαν να συμμετάσχουν την επόμενη Οδηγική χρονιά.

ΚΡΑΤΩ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

“Μακριά και αγαπημένοι”…Από κοντά αλλά και
από μακριά! Τον Μάιο, μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων και την επαναλειτουργία
των Ομάδων, ο Κλάδος Οδηγών παρουσίασε
ένα σύντομο πακέτο με κινητικά παιχνίδια,
για να ανταποκριθεί στην ανάγκη των παιδιών
των Ομάδων για κίνηση και εκτόνωση, τηρώντας τα μέτρα προστασίας.

Ένα click μακριά!

Το Μάιο ο Κλάδος πραγματοποίησε, με μεγάλη
συμμετοχή, τη Διαδικτυακή Συνάντηση των
Στελεχών του. Η Συνάντηση έδωσε τη δυνατότητα στα Στελέχη μας να γνωριστούν και
να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με τον
Κλάδο, αλλά και σε όλους μας την ευκαιρία
να προβληματιστούμε για το παρόν και το
μέλλον των Ομάδων μας, να παίξουμε και να
ενημερωθούμε για τις καλοκαιρινές Κατασκηνωτικές Δραστηριότητες.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το 2021, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με
αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων
μέτρων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας
από τον κορονοϊό, πραγματοποιήθηκαν 5 Κατασκηνωτικές Δραστηριότητες: στα Καλά Νερά
Πηλίου, στο Καστόρειο Λακωνίας, στο Ξυλόκαστρο, στη Ραφήνα και στην Πάχη Μεγάρων.
Συμμετείχαν 41 Οδηγοί/Ναυτοδηγοί και 23
Στελέχη από 7 συνολικά Ομάδες. 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 να αποκτήσουν πλούσιες οδηγικές κατασκηνωτικές εμπειρίες.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ/ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ:
“Έτσι κι Αλλιώς”

Μέσα από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που
επέβαλε η πανδημία στην καθημερινότητά μας
τα τελευταία δύο χρόνια, προέκυψε η ανάγκη
για ένα νέο μοντέλο Εκπαίδευσης Ενωμοταρχών-Υπενωμοταρχών. Με το βλέμμα στο
μέλλον και στις νέες τεχνικές εκμάθησης,
ο Κλάδος Οδηγών ετοίμασε μια Εκπαίδευση
που βασίζεται στο Blended Learning (Μικτή
Εκπαίδευση), στη νέα πραγματικότητα της
Εκπαίδευσης. Το Blended Learning είναι μια
σύγχρονη μέθοδος εκπαίδευσης που συνδυάζει την παραδοσιακή διδασκαλία με την
ηλεκτρονική μάθηση. Η πρόταση του Κλάδου
για την Εκπαίδευση αυτή ήταν να παρουσιαστούν και να δουλευτούν τα εκπαιδευτικά
θέματα από παιδιά και Στελέχη με φυσική
παρουσία και διαδικτυακά.

Στους 118 Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες
και στα 79 Στελέχη του Κλάδου που συμμετείχαν στην Εκπαίδευση αυτή, δόθηκε η
ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες δυνατότητες
μέσα από ένα “Μοναδικό Κοινωνικό Πείραμα”
του “Ινστιτούτου Ερευνών Αισθητηριακής
Αντίληψης”, καθώς “Έτσι κι Αλλιώς” η αντίληψη των πραγμάτων διαφέρει από άτομο
σε άτομο.Τα αποτελέσματα από την Πανελλήνια Εκπαίδευση Ενωμοταρχών και Υπενωμοταρχών είναι πολύ ενθαρρυντικά. Νέοι
δρόμοι ανοίγονται στον εκπαιδευτικό τομέα
των μελών μας.

ΚΛΑΔΟΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
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ΕΦΟΡΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
• Κλέμον Μπόλλε
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΩΝ
• Μαίρη Ελευθεριώτου
• Μάνος Καραμολέγκος
• Έλενα Κούμουλου
• Όλγα Παπαδοπούλου
• Χαριτίνη Πετροδασκαλάκη
Καλοκαιρινές Δραστηριότητες: 8
Μεγάλοι Οδηγοί/Ναυτοδηγοί 49
Στελέχη: 31

"Ό χρόνος δεν υπάρχει.
Οι άνθρωποι δε γερνούν.
Γίνονται γέροι όταν σταματούν να εξελίσσονται.”
Το 2021 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Η πατρίδα μας, όπως και
όλη η ανθρωπότητα, βίωσε για δεύτερη χρονιά τις συνέπειες
της πανδημίας, παραμένοντας σε κατάσταση “απαγορευτικού”
για τους πρώτους πέντε μήνες του έτους και αργότερα με
πολλούς περιορισμούς στην καθημερινότητα όλων.
Έτσι λοιπόν οι Ομάδες και τα Πληρώματά μας ξεκίνησαν τη
νέα χρονιά συνεχίζοντας τις διαδικτυακές συγκεντρώσεις που
είχαν αρχίσει από το προηγούμενο φθινόπωρο. Ο Κλάδος ήταν
σε συνεχή επαφή με τα Αρχηγεία, είτε μέσω της “Κόκκινης
Γραμμής” (τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Συνεργατών
Κλάδου ΜΟ και Αρχηγών Ομάδων/Πληρωμάτων) είτε μέσω
διαδικτυακής παρουσίας της Εφόρου στις συγκεντρώσεις.
Παράλληλα, ήταν συνεχής η τροφοδότηση των επιτροπών με
υλικό από όλον τον κόσμο ώστε η ώρα πίσω από τις οθόνες να
περνάει ευχάριστα, δημιουργικά και να περιλαμβάνει το στοιχείο της προσφοράς, όπως το “πακέτο χαράς” για τους δοκιμαζόμενους από ένα αυστηρό lockdown Οδηγούς του Λιβάνου.
Τους πρώτους μήνες του 2021 διεξήχθησαν τα Συνέδρια
Εκπαιδευτών και Αρχηγών με ενεργή συμμετοχή από μέλη του
Κλάδου. Παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν τα (νέα) χαρακτηριστικά της ηλικίας των ΜΟ και πραγματοποιήθηκε μια
μίνι συνάντηση με όλους τους Αρχηγούς, όπου ανταλλάξαμε
προβληματισμούς αλλά και προτάσεις, με γνώμονα τις πρωτοφανείς συνθήκες που δημιούργησε η Πανδημία.

Την ίδια περίοδο, ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών και κατ’
επέκταση το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, συμμετείχε σε
αρκετά διαδικτυακά σεμινάρια της WAGGGS καθώς και στο
Global Youth Summit, ένα παγκόσμιο κίνημα νέων που, υπό την
Αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ασχολήθηκε εντατικά με το θέμα
της ανάκαμψης των εφήβων στην μετα-covid εποχή. Επιπρόσθετα, πήρε μέρος στο Raise Your Voice Festival, παρουσιάζοντας ένα βίντεο όπου νεαρά Στελέχη εξηγούν με ποιον τρόπο ο
Οδηγισμός συμβάλλει στο να ενθαρρύνει τα παιδιά μας να είναι
μέρος της κοινωνίας, άρα και ενεργοί πολίτες.
Μετά από μια πολύ πετυχημένη δια ζώσης Συνάντηση Βοηθών
και Συνεργατών στην Αθήνα, το καλοκαίρι μας βρήκε έτοιμους
για την πραγματοποίηση, μικρής κλίμακας και υπό προϋποθέσεις, Κατασκηνωτικών Δραστηριοτήτων. Ομάδες και Πληρώματα βγήκαν στη Φύση, κοιμήθηκαν κάτω από τα αστέρια,
γνώρισαν ένα κομμάτι της ζωής στην κατασκήνωση και συνέβαλαν, με μικρές παρεμβάσεις Κοινοτικής Ανάπτυξης, στον
εξωραϊσμό των χώρων που τους φιλοξενούσε αλλά και στην
στέρεη σύσφιξη των σχέσεων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με τις τοπικές κοινωνίες. Είναι σημαντικό να τονιστεί
ότι για πολλά παιδιά ήταν η πρώτη φορά, κάνοντας αυτές τις
εμπειρίες αυτές ακόμη πιο πολύτιμες.
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Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του Αυγούστου δεν
μπορούσαν να αφήσουν αδιάφορο το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και τον Κλάδο που έχει ως ρητό του το “Υπηρετείν”. Μετά
από πρόσκληση της Γενικής Εφόρου και σε άψογο κλίμα συνεργασίας με το Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας του ΣΕΟ, στήθηκε
σε ελάχιστα 24ώρα η βάση του σωματείου μας στο καμένο
Γυμνάσιο-Λύκειο στην Αγ. Άννα Ευβοίας. Επί τέσσερεις ημέρες,
17 Στελέχη όλων των Κλάδων μαζί με 10 Μεγάλους Οδηγούς
και Ναυτοδηγούς από τα Τοπικά Τμήματα Αθήνας, Χαλκίδας,
Αγριάς, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής, έκαναν το ρητό μας
πράξη. Κάτω από αντίξοες ενίοτε συνθήκες λόγω της κάπνας
και της ζέστης αλλά και με αυξημένη συναισθηματική φόρτιση
λόγω της ολικής καταστροφής που αντίκρισε, η αποστολή
μας έκανε καταγραφή αναγκών, τακτοποίησε τόνους ειδών
πρώτης ανάγκης, φάρμακα και ζωοτροφές κι ετοίμασε πακέτα
για τα πληγέντα νοικοκυριά τόσο στην Αγ. Άννα όσο και στο
χωριό Λίμνη. Στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που μας απέμενε
είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα παίζοντας,
τραγουδώντας και βιώνοντας το προσαρμοσμένο πρόγραμμα
μιας τυπικής Οδηγικής κατασκήνωσης. Όταν τελείωσε η
δράση όλοι οι συμμετέχοντες φύγαμε με ένα αίσθημα πληρότητας και ευγνωμοσύνης, δίνοντας την υπόσχεση στο μέλλον
να επανέλθουμε στο χώρο αυτό.
Ο Κλάδος Μεγάλων Οδηγών και η Έφορος προσωπικά, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Γενική Έφορο και την
Επιτροπή του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας του ΣΕΟ “Έσο
‘Έτοιμος” για την εμπιστοσύνη στις ικανότητες του Κλάδου.
Παρομοίως, εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς όλα
τα μέλη της αποστολής, Οδηγούς και Στελέχη. Χωρίς εσάς, το
έργο του ΔΠΠ δε θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.
Η νέα Οδηγική χρονιά ξεκίνησε με την αποστολή σε κάθε
Ομάδα/Πλήρωμα μιας συγκέντρωσης “άνοιγμα” με τίτλο “Θα
σε πάω ταξίδι...”. Ακολούθησε η Πανελλήνια e-Συνάντηση
Στελεχών, Εκπαιδευτών και Κατασκηνωτών όπου, χωρισμένοι
σε “δωμάτια” και με συντονιστή έναν Βοηθό, έθεσαν τις βάσεις
για το Πρόγραμμα Χρονιάς.

Η “Ημέρα Οδηγισμού” είχε φέτος τον τίτλο “Ήρωας με τον
Οδηγισμό”. Φυσικά δε θα μπορούσε να λείψει κι ο Κλάδος
Μεγάλων Οδηγών, ο οποίος ετοίμασε ένα πακέτο με δραστηριότητες για τις επιτροπές των Μεγάλων Οδηγών/Ναυτοδηγών
θα που οργάνωναν την ειδική συγκέντρωση της “Ημέρας
Οδηγισμού”. Κεντρική ιδέα του πακέτου ήταν το σύστημα
αξιών των σύγχρονων εφήβων και πώς αυτό τους επηρεάζει
στο να επιλέξουν τον ήρωα που τους εκφράζει.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η πρώτη παγκόσμια προσομοίωση Ηνωμένων Εθνών (ΜUN) Οδηγών και
Προσκόπων με τον τίτλο “Youth Wave Summit 2021”. Το Σώμα
Ελληνικού Οδηγισμού εκπροσώπησαν δύο Μεγάλοι Οδηγοί ως
ειδικοί απεσταλμένοι της Γερμανίας και της Ρωσίας, κατά τα
πρότυπα του MUN. Επί τρεις ημέρες είχαν την ευκαιρία να
προετοιμάσουν και να υπερασπιστούν τις (υποθετικές) προτάσεις τους, να ακούσουν τα επιχειρήματα των υπολοίπων και,
το βασικότερο, να γνωρίσουν Οδηγούς και Προσκόπους από
όλον τον κόσμο.
Λίγες μέρες πριν τους αποσταλεί η πρώτη δράση του Προγράμματος Χρονιάς, οι Ομάδες και τα Πληρώματα είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις της WAGGGS
κατά της έμφυλης βίας. Ως πολίτες του αύριο και μέρος μιας
ενεργής κοινωνίας, οι Μεγάλοι Οδηγοί και Ναυτοδηγοί δε
θα μπορούσαν να μένουν απλοί παρατηρητές σε φαινόμενα
διακρίσεων και βίας.

Το Πρόγραμμα Χρονιάς του Κλάδου μας για το 2021-2022
είναι ένα πρόγραμμα ψυχικής ενδυνάμωσης εφήβων και νέων
στην μετά-covid εποχή. Είναι βασισμένο στις ανάγκες των
εφήβων του σήμερα, όπως αυτές προκύπτουν από τις τελευταίες έρευνες της UNICEF, του European Youth Forum και του
OECD. Χρησιμοποιεί ως πηγή μια σύγχρονη βιβλιογραφία και
υλοποιείται σε συνεργασία με τον σύμβουλο ψυχικής υγείας
Σ. Κασσιμάτη. Αποτελείται από πέντε μηνιαίες δράσεις και
περιλαμβάνει θέματα όπως η αυτοπεποίθηση, η έξυπνη διαχείριση χρόνου, η επίγνωση του νου (mindfulness) και τα πρώτα
βήματα στην ηγεσία. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την
Πανελλήνια Συνάντηση Ομάδων και Πληρωμάτων, το Πάσχα
του 2022. Οι δράσεις είναι ελεύθερης επιλογής και εκτέλεσης,
διαβαθμισμένης δυσκολίας, στημένες ειδικά για τις επιτροπές
των Μεγάλων Οδηγών/Ναυτοδηγών και τις διαπερνά ένα
αίσθημα χαράς, αισιοδοξίας αλλά και ενσυναίσθησης ως προς
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Ως Οδηγούς, οι προκλήσεις δε μας φοβίζουν. Τις αποδεχόμαστε και τις αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και σύνεση. Με
αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίσαμε δυναμικά και το 2021: μια
χρονιά γεμάτη ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις και
γεμάτη συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Όλα αυτά, μαζί
με τη θετική διάθεση που μας χαρακτηρίζει ως Οδηγούς, μας
γέμισαν με όρεξη για δουλειά και ενθουσιασμό για το μέλλον.
Τα καλυτέρα έρχονται.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ/ΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Καρίνα Δημοπούλου(Έως 31/8/2021)
• Θεόδωρος Κεμανίδης(Από 1/9/2021)
ΒΟΗΘΟI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ(Έως 31/8/2021)
• Κλέμον Μπόλλε Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Μαρίνα Μητσόγλου Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Θοδωρής Κεμανίδης Τ.Τ. Κιλκίς
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Κική Καναροπούλου Τ.Τ. Κιλκίς
ΒΟΗΘΟI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚOY ΕΦΟΡΟΥ(Από 1/9/2021)
• Καρίνα Δημοπούλου Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Μαρίνα Μητσόγλου Τ.Τ. Θεσσαλονίκης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Μαρία Αφεντουλίδου Τ.Τ. Κιλκίς
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Κατερίνα Χατζησταύρου Τ.Τ. Κιλκίς
ΔΥΝΑΜΗ
10 Τοπικά Τμήματα
8 Γαλαξίες Αστεριών
9 Σμήνη Πουλιών
9 Ομάδες Οδηγών
6 Ομάδες/Πληρώματα Μεγάλων Οδηγών
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
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Για δεύτερη χρονιά οι ομάδες των Τοπικών Τμημάτων
της Περιφέρειας δεν κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν το
Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων τους όπως θα ήθελαν. Προσπάθησαν, ωστόσο, να
ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνθήκες
και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών τους μέσα από
τις διαδικτυακές Συγκεντρώσεις και τις δια ζώσης σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόζοντας πάντα με προσοχή τα μέτρα
που υποδείκνυε η Πολιτεία.
Έχοντας ως στόχο την επικοινωνία με τα Τοπικά
Τμήματα της Περιφέρειάς μας διοργανώθηκαν για άλλη μια
χρονιά διαδικτυακές συναντήσεις ώστε να ανταλλάξουμε
σκέψεις, ιδέες και προβληματισμούς, να αναζητήσουμε
λύσεις και να μοιραστούμε καλές πρακτικές για την καλύτερη
λειτουργία των Τοπικών Τμημάτων. Οι συναντήσεις επαναλήφθηκαν και στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς μετά την αλλαγή
σκυτάλης των Τοπικών Συμβουλίων, με σκοπό πάντα να είναι
ισχυρό το μήνυμα ότι στον Οδηγισμό συμπορευόμαστε, στηρίζοντας ο ένας τον άλλο σε Τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο.
Τη χρονιά που πέρασε οι συνθήκες επέτρεψαν στα
Τοπικά Τμήματα να πραγματοποιήσουν δράσεις, αναδεικνύοντας το κοινωνικό και εθελοντικό πρόσωπο του Οδηγισμού.
Δράσεις όπως η προσφορά υλικής βοήθειας στους πληγέντες
των σεισμών και των πυρκαγιών ανά την Ελλάδα, η μετάβαση
παιδιών και Στελεχών στην Εύβοια για επιτόπου βοήθεια, η
συγκέντρωση παιχνιδιών και βιβλίων για την ενίσχυση νηπιαγωγείων, η δημιουργία πακέτων Αγάπης τα Χριστούγεννα
έδωσαν την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να αλληλεπιδράσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τις Οδηγικές αξίες
και φυσικά έκαναν αισθητή την παρουσία του Οδηγισμού στις
τοπικές κοινωνίες.
Αρκετά Μέλη Τοπικών Συμβουλίων και Στελέχη
προχώρησαν την εκπαίδευσή τους με επιτυχία το 2021. Παραμένοντας πιστοί στις Αξίες του Οδηγισμού συνεχίζουμε την
πορεία μας προσδοκώντας τη στιγμή που θα ξαναβρεθούμε
όλοι μαζί από κοντά!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη
ΒΟΗΘΟI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Χρύσα Κωσταρά, Τ.Τ. Σκιάθου (έως 31/08)
• Ευαγγελία Μακρή, Τ.Τ. Λάρισας (από 31/08)
• Θεοχαρίτσα Μπουχλαριώτου, Τ.Τ. Φαρσάλων (έως 31/08)
• Όλγα Παπαδοπούλου, Τ.Τ. Βόλου (έως 31/08)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Βασιλεία Καραΐσκου, ΣΕΟ (έως31/08)
• Βάσια Κατσούλη, Τ.Τ. Αγριάς (από 31/08)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Παναγιώτα Χατζηδημητριάδου, Τ.Τ. Καρδίτσας (έως 31/08)
• Μαρία Ρουσοπούλου, Τ.Τ. Λάρισας (από 31/08)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Χρυσούλα Αθανασοπούλου-Βρόντου, Τ.Τ. Καρδίτσας (έως 31/08)
• Πέννυ Κοντολάτη, Τ.Τ. Τρικάλων (από 31/08)
ΔΥΝΑΜΗ
10 Τοπικά Τμήματα
10 Γαλαξίες
10 Σμήνη
10 Ομάδες Οδηγών
8 Ομάδες Μεγάλων Οδηγών

Το 2021 μας βρήκε χαμογελαστούς μπροστά στις
οθόνες μας, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε Οδηγικές στιγμές. Το Φεβρουάριο, γιορτάζοντας την
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης, σταθήκαμε όλοι μαζί όρθιοι και
δυνατοί, μεταφέροντας το μήνυμα "Όλοι μαζί για την Ειρήνη".
Ο Μάρτιος ήταν μήνας αντιθέσεων. Ο σεισμός στην περιοχή
της Ελασσόνας ενεργοποίησε άμεσα το Δίκτυο Πολιτικής
Προστασίας και όλα τα Τμήματα συγκέντρωσαν είδη πρώτη
ανάγκης. Η πλειοψηφία των Αρχηγών μας συμμετείχε στο 13ο
Συνέδριο Αρχηγών. Οι Αποκριές ήλθαν και γιορτάσαμε μαζί
με μία δίωρη διαδικτυακή παρέλαση αρμάτων και χρωμάτων!
Την "Ώρα της Γης" στείλαμε το μήνυμα ότι η Φύση μετράει, με
βίντεο των Ομάδων που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, ενώ δύο
Τοπικά Τμήματα δούλεψαν το Πρόγραμμα της WWF "Green
Spaces Οι νέοι σε δράση". Τον Απρίλιο, Στελέχη και Μέλη
της Περιφέρειας επισκέφθηκαν το Δαμάσι, που είχε πληγεί
από τον σεισμό, ενώ τα Σμήνη υλοποίησαν το πρόγραμμα του
Κλάδου Πουλιών Φύσηξε "Σμηνό" συνδέσου! Βασιζόμενοι στο
πρόγραμμα #φέτος κάνουμε τη σκέψη πράξη, πραγματοποιήθηκε από τρία Τοπικά Τμήματα Εθελοντική Αιμοδοσία, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 25 φιάλες αίματος.
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Τους επόμενους μήνες με την άρση της απαγόρευσης, όλες οι Ομάδες πραγματοποίησαν εξορμήσεις στη
Φύση, με αποκορύφωμα τρεις κατασκηνωτικές δραστηριότητες, Σμηνών, Οδηγών και Μεγάλων Οδηγών. Τον Ιούνιο
ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του Κλάδου Οδηγών "ΦορτίΖΩ
στη ΦΥΣΗ", στο οποίο συμμετείχαν όλες οι Ενωμοτίες της
Περιφέρειας, δύο εκ των οποίων έλαβαν την 2η και 3η θέση.
Τον Αύγουστο οι πυρκαγιές στην περιοχή της Αττικής και της
Εύβοιας μετέτρεψαν τις Εστίες μας σε σημεία συγκέντρωσης
ειδών πρώτης ανάγκης για τους επιχειρούντες και τους πυρόπληκτους, ενώ Στελέχη και Μέλη της Περιφέρειας επισκέφθηκαν την Βόρεια Εύβοια για να προσφέρουν την βοήθειά
τους. Τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη της νέας Οδηγικής
χρονιάς, οι Ομάδες οργάνωσαν τις δράσεις τους στη Φύση,
αξιοποιώντας τα προγράμματα των Κλάδων (Μεγάλο Παιχνίδι
Ανοίγματος χρονιάς Κλάδου Αστεριών).
Τα Στελέχη συμμετείχαν στην Διαδικτυακή Συνάντηση
Στελεχών. Μέλη της Περιφέρειάς μας συμμετείχαν στη δράση
"Greece Race for the Cure®", που οργανώθηκε από την εθελοντική ομάδα Act4v και το “Άλμα Ζωής”, ενάντια στον καρκίνο
του μαστού. Τον Οκτώβριο τα Στελέχη συμμετείχαν στις Συναντήσεις των Κλάδων και σε Ημερίδα που διοργάνωσε Τοπικό
Τμήμα της Περιφέρειας σε συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ευθύνης "Παιχνιδόσωμα", που περιελάμβανε βιωματικά
εργαστήρια και θεωρητική πλαισίωση δραστηριοτήτων. Το
Νοέμβριο γιορτάσαμε την Ημέρα Οδηγισμού με δράσεις και
δενδροφυτεύσεις σε οκτώ περιοχές της Περιφέρειας και
ξεκίνησε να υλοποιείται το Πανελλήνιο Παιχνίδι Ανοίγματος
του Προγράμματος του Κλάδου Οδηγών "Αλλα-ΓΗ/Άλλη-ΓΗ".
Να σημειωθεί ότι από την έναρξη της Οδηγικής χρονιάς έχουν
αξιοποιηθεί προγράμματα χρονιάς όλων των Κλάδων και έχουν
πραγματοποιηθεί εκπαιδεύσεις Πρώτων & Δεύτερων, Ενωμοταρχών & Υπενωμοταρχών, καθώς και Ομάδων Μεγάλων
Οδηγών. Μπορεί οι δυσκολίες να είναι πολλές αλλά γνωρίζουμε πως ο ένας δίπλα στον άλλο μπορούμε να καταφέρουμε
πολλά…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάσια Θηβαίου
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Μαριτίνα Παπαγιαννοπούλου
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Τζώρτζια Κοττά
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Αντωνία Λουδάρου
ΒΟΗΘΟΙ
• Αναστασία Δεμερτζή-Υπεύθυνη Μητρώου
ΔΥΝΑΜΗ
13 Τοπικά Τμήματα
13 Γαλαξίες
13 Σμήνη
13 Ομάδες Οδηγών
10 Ομάδες ΜΟ/ΝΟ

Η χρονιά που πέρασε ξεκίνησε με συγκρατημένη αισιοδοξία
και υπήρξε από κάθε άποψη ιδιαίτερα απαιτητική. Τα Τοπικά
Τμήματα και τα Στελέχη μας υπερέβησαν τον εαυτό τους για
να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα δεδομένα των πρωτόγνωρων αυτών συνθηκών, να στηριχτούν μεταξύ τους αλλά και
να στηρίξουν τα παιδιά και τους εφήβους των ομάδων μας.
Ακολουθώντας τα πρωτόκολλα της Πολιτείας αλλά και τις
οδηγίες τις Κεντρικής Διοίκησης του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού φρόντισαν να υλοποιήσουν με ασφάλεια και
ευελιξία τα καλύτερα για τις συνθήκες προγράμματα, δίνοντας έμφαση στην κάλυψη της ανάγκης των Αστεριών, των
Πουλιών, των Οδηγών και των Μεγάλων Οδηγών. Και η ανάγκη
αυτή τούτη τη φορά ήταν ακόμα πιο διαφορετική από ό,τι
συνήθως είναι… Το μπράβο που τους αναλογεί είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ!
Υλοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαδικτυακές και, όπου και
όταν αυτό ήταν εφικτό, πραγματοποιήθηκαν και δια ζώσης.
Κάποιες ομάδες τόλμησαν να διοργανώσουν κατασκηνωτικές
δραστηριότητες και διανυκτερεύσεις με στόχο να φέρουν τα
παιδιά λίγο πιο κοντά στην "Οδηγική κανονικότητα".
Η εξαιρετικά ενεργή συμμετοχή των Τοπικών Τμημάτων της
Περιφέρειας στις καταστροφικές φωτιές του καλοκαιριού
και ιδιαίτερα εκείνην της Εύβοιας, με βάση το Τοπικό Τμήμα
Χαλκίδας, έφερε τα Τοπικά Τμήματα πιο κοντά και έκανε τα
μέλη τους να επανεργοποιήσουν αλλά και να αποδείξουν
έμπρακτα το "πάντα φίλοι", το "δώσε χέρι", το "έσο έτοιμος"
και φυσικά το "υπηρετείν"!
Το φθινόπωρο βρήκε την Περιφέρεια να προετοιμάζεται πυρετωδώς για το άνοιγμα της Οδηγικής χρονιάς και την Ημέρα
Οδηγισμού.
Δενδροφυτεύσεις και συγκεντρώσεις αφιερωμένες στον
"Ήρωα με τον Οδηγισμό" έβγαλαν την οργάνωσή μας για μια
φορά ακόμα ασπροπρόσωπη και "πρωτοπόρο Οδηγό στην
Κοινωνία".
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Στην Ρεγκάτα παραδοσιακών Σκαφών "Ωκεανίδα" το πλήρωμα
του Γραίγου από το Τοπικό Τμήμα Κηφισιάς κατέλαβε την 3η
θέση, κάνοντας μας πολύ υπερήφανους.
Με Κάλαντα Πρωτοχρονιάς στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας
από ορχήστρα Μεγάλων Οδηγών Ν. Ηρακλείου και Φιλοθέης
έκλεισε η χρονιά αυτή και προχωρούμε…
Η ενεργή συμμετοχή των Στελεχών, των μελών Τοπικών
Συμβουλίων και των Ομάδων Συνεργασίας σε Συναντήσεις
Κλάδων ή και άλλες, σε Εκπαιδεύσεις και σε Συνέδρια όπως
εκείνο των Εκπαιδευτών και των Αρχηγών, αλλά και η ποιότητα και ποικιλία των δράσεων των Τοπικών Τμημάτων,
όπως για παράδειγμα η συμμετοχή σε διοργανώσεις αγώνων
δρόμου για τον καρκίνο του μαστού, η συλλογή τροφίμων για
άστεγους, η διοργάνωση αιμοδοσίας κλπ προσδίδει στην Περιφέρεια έναν ποιοτικό και δυναμικό χαρακτήρα, αποτελώντας
συγχρόνως ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την πορεία της στο
μέλλον!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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• Νάνσυ Ψυλάκη
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Γιώτα Γιακοβάκη, Τ.Τ. Ελευσίνας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Στέλλα Δούρου, Τ.Τ. Ξυλοκάστρου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Βένη Μπεγνή, Τ.Τ. αλαμίνας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
• Πετρούλα Γραμμένου, Τ.Τ. Καλαμάτας
ΔΥΝΑΜΗ
11 Τοπικά Τμήματα
10 Γαλαξίες
11 Σμήνη
11 Ομάδες Οδηγών
9 Ομάδες ΜΟ/ΝΟ

-Μετά το Πάσχα το Σμήνος Νέας Σμύρνης επισκέφτηκε το
Σμήνος Σαλαμίνας, έπαιξαν Μεγάλο Παιχνίδι Πόλης με θέμα
την ιστορία της Σαλαμίνας και επισκέφθηκαν την Λαογραφική
Λέσχη και το Αρχαιολογικό μουσείο Σαλαμίνας.

Όταν μια χρονιά τελειώνει, έρχεται η ώρα του απολογισμού.
Η οδηγική χρονιά, λόγω πανδημίας, ξεκίνησε με διαδικτυακές
συγκεντρώσεις. Στην πορεία, και με την εύνοια του καιρού,
κατορθώσαμε να βγούμε σε εξωτερικούς χώρους τηρώντας
κανονικά όλα τα μέτρα κατά του Covid-19. Οι ομάδες, από τα
Αστέρια μέχρι τους Μ.Ο, υλοποίησαν τα ελκυστικά προγράμματα των Κλάδων. Ασχολήθηκαν με δραστηριότητες για την
Φύση, το περιβάλλον και την προσφορά.
Οι δράσεις που ξεχώρισαν μέσα στην χρονιά είναι:
-Το 2ο Σμήνος Πουλιών του Τ.Τ. Ελευσίνας και το Σμήνος του
Τ.Τ. Σαλαμίνας είχαν συμμετοχή στο διαδικτυακό παιχνίδι του
Κλάδου Πουλιών, "ΣΜΗΝΟ"-ΣΥΝΔΕΣΟΥ. Τα πουλιά ξενάγησαν
την κουκουβάγια σε διάφορα σημαντικά σημεία της πόλης
τους παρέα με τον άνεμο.
-Το Πάσχα, το Τοπικό Συμβούλιο του Τ.Τ. Ελευσίνας με τα
Στελέχη και σε συνεργασία με τους γονείς των ομάδων και
φίλους του Οδηγισμού, πραγματοποίησε δράση *Πασχαλινά
Κουλούρια για Όλους". Κάνοντας πράξη για άλλη μια φορά την
αγάπη και την αλληλεγγύη μας προς το συνάνθρωπο, προσφέραμε πασχαλινά κουλούρια στο "Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας-Φιλική Φωλιά" και στους ωφελουμένους του προγράμματος
"Βοήθεια στο σπίτι".
-Οι Οδηγοί του Τ.Τ. Ξυλοκάστρου ακολούθησαν και έπαιξαν το
ενωμοτιακό παιχνίδι του Κλάδου Οδηγών, έκαναν κατασκευές
(γλυκά, φαγητά, λαμπάδες για το Πάσχα). Έπαιξαν μεμονωμένοι
ή με τις οικογένειές τους Μεγάλο Παιχνίδι-κυνήγι θησαυρού
και Μεγάλο Παιχνίδι για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.

-Το καλοκαίρι η χώρα μας έζησε μια τραγωδία με καταστροφικές πυρκαγιές. Η Περιφέρειά μας ήταν κοντά στους πληγέντες, προσφέροντας σημαντική βοήθεια όπου απαιτείτο, κάνοντας τα ρητά μας "ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ" ΚΑΙ "ΔΩΣΕ ΧΕΡΙ" πράξη!
Στελέχη του Τ .Τ. Καλαμάτας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή
δίπλα στους ανθρώπους και στις περιοχές που επλήγησαν.
Δώσαμε μαζί τους την μάχη της κατάσβεσης, είδαμε με τα
μάτια μας να καταστρέφονται περιουσίες, σπίτια, ελαιόδεντρα
κτλ. και ζήσαμε την τιτάνια προσπάθεια των πυροσβεστών,
αστυνομικών και εθελοντών. Προσφέραμε παγωμένο νερό και
ξηρά τροφή όπου οι άνθρωποι αυτοί, υπό αντίξοες συνθήκες,
έδιναν την δική τους μάχη στα πύρινα μέτωπα.
Το Τ.Τ. Μεγάρων, μαζί με γονείς και φίλους του Οδηγισμού,
βρέθηκε στο καμένο δάσος των Γερανείων και φρόντισε τα
ζώα, εφοδιάζοντας με τροφή, δοχεία νερού και πήλινα σκεύη.
Πέντε στελέχη ήταν παρόντα στο κάλεσμα της κεντρικής διοίκησης στην Εύβοια.
Το Τ.Τ. Ξυλοκάστρου συμμετείχε στις προσπάθειες πυροπροστασίας του Πευκιά που οργανώθηκε από τον Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, ενώ κατόρθωσε να ενεργοποιήσει και την
τοπική κοινωνία, η οποία συνέβαλε σε συγκινητικό βαθμό στις
προσπάθειες ανακούφισης των πυρόπληκτων συμπολιτών
μας. Σε άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια, τα Τ.Τ. συμμετείχαν στην διευκόλυνση της μεταφοράς υλικού και ειδών
πρώτης ανάγκης.
Αρχές Σεπτεμβρίου το Τ.Τ. Μεγάρων, στο πλαίσιο διάδοσης
του Οδηγισμού, λαμβάνει μέρος (όπως κάθε χρόνο) σε τετραήμερη έκθεση που διοργανώνει ο Δήμος.
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Τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο της δράσης "Εγώ και Εσύ", οι
ομάδες των Αστεριών και των Πουλιών των Τ.Τ. Ελευσίνας,
Σαλαμίνας, Ξυλοκάστρου, Τρίπολης και Καλαμάτας πραγματοποίησαν Μ. Παιχνίδι για τους γονείς τους, βασισμένο στο
Οδηγικό Παιδαγωγικό πρόγραμμα.
Συμμετοχή του Τ.Τ. Σπάρτης στο Σπάρταθλον. Κάθε χρόνο, με
έναν σταθμό ελέγχου από τη νύχτα μέχρι το επόμενο απόγευμα.
Αστέρια, Πουλιά, Οδηγοί και Ναυτοδηγοί ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ευκαιρία της Ημέρας Οδηγισμού : το Τ.Τ.
Καλαμάτας πραγματοποίησε δεντροφύτευση στην παραλία
της πόλης. Φύτεψαν, με την βοήθεια του Δήμου, αρμυρίκια
και λουλούδια στα παρτέρια του πεζοδρομίου της παραλίας.
Η ειδική ομάδα φύτεψε βότανα σε πλατεία της πόλης. Το Τ.Τ.
Μεγάρων φύτεψε 5 νέα δέντρα, 7 νέα αρωματικά φυτά, 17 νέα
καλλωπιστικά φυτά και πολλά-πολλά ακόμα μικρά κυκλάμινα.
Γιατί, ποιοι είναι οι ήρωες του σήμερα αν όχι τα παιδιά που
προστατεύουν το περιβάλλον και λαμβάνουν ενεργά δράση για
αυτό;
Το Τ.Τ. Καλαμάτας, την ημέρα Εθελοντισμού και σε συνεργασία πάλι με τον Δήμο, πραγματοποίησε συγκέντρωση στην
κεντρική πλατεία της πόλης κάνοντας παιχνίδια για τα παιδιά
αλλά και παρουσιάζοντας διάφορες στιγμές από τη ζωή μας
στον Οδηγισμό, όπως την κατασκήνωση και φωτογραφίες από
τις δράσεις μας.
Το Τοπικό Τμήμα Τρίπολης, μετά από χρόνια τυπικής και
ουσιαστικής αδράνειας, το Σεπτέμβριο του 2021 ανασυντάχθηκε με νέα τριμελή επιτροπή και παλαιότερα Στελέχη που
επέστρεψαν από τις πόλεις όπου σπούδαζαν. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν λόγω των παρόντων δυσχερειών
αλλά και λόγω των γενικότερων συνθηκών της πανδημίας,
έγινε μια συλλογική προσπάθεια συγκρότησης ομάδων με
στόχο να δοθούν ξανά ευκαιρίες στα παιδιά του τόπου να
βιώσουν το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και δράσεις.

Το Νοέμβριο, Αστέρια και Πουλιά πήγαν στο Κουκλοθέατρο
και Οδηγοί και Μ.Ο. πήγαν για αναρρίχηση στον ΕΟΣ Τρίπολης.
Στη πρώτη συγκέντρωση του Δεκεμβρίου τα Αστέρια ασχολήθηκαν με τη διαφορετικότητα και γνώρισαν δυο νέους φίλους
(οι οποίοι έχουν νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down) και
έπαιξαν όλοι μαζί. Τα Πουλιά έκαναν τη συγκέντρωση "φέρε
και το φίλο σου", ενώ Οδηγοί και Μ.Ο. ξεκίνησαν την προετοιμασία των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεών
μας, με όλες τις ομάδες να ασχολούνται με τη δημιουργία
εορταστικών χειροτεχνιών. Τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε
η π πρώτη από αυτές, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του Τ.Τ.
στη Χριστουγεννιάτικη Δράση του Κλάδου Αστεριών με θέμα
"Κάνε ένα παιδί χαρούμενο", όπου έγινε συλλογή παιχνιδιών
και βιβλίων σε καλή κατάσταση αλλά και εργαστήριο χριστουγεννιάτικων κατασκευών για τα παρευρισκόμενα παιδιά. Στις
24 Δεκεμβρίου όλες οι ομάδες βγήκαν στη πόλη για Κάλαντα
και για το στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου που τους
έχει δοθεί από το Δήμο Τρίπολης.
Η χρονιά πέρασε γεμάτη δράσεις και προσφορά που αφήνει σε
όλους μας τις δικές της εμπειρίες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΦΟΡΟΙ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη (έως 3/9)
• Αλεξάνδρα Λουκίδου (από 4/9)
ΒΟΗΘΟI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ έως 3/9
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Δήμητρα Σπετσέρη, Τ.Τ. Πάτρας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Εβελίνα Νούσια, Τ.Τ. Ιωαννίνων
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• Σπυριδούλα Μπουζιάνου, Τ.Τ. Ζακύνθου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
• Σπυριδούλα Μπουζιάνου, Τ.Τ. Ζακύνθου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
• Ινώ Ζυγούρη, Τ.Τ. Ιωαννίνων
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Δήμητρα Σπετσέρη, Τ.Τ. Πάτρας
ΒΟΗΘΟI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ (από 18/12)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Νάντυ Γαλάτη, Τ.Τ. Ηρακλείου Αττικής
ΔΥΝΑΜΗ
6 Τοπικά Τμήματα
6 Γαλαξίες
8 Σμήνη
7 Ομάδες Οδηγών
4 Ομάδες Μ.Ο
Στόχοι:
• Στήριξη στο έργο των Τοπικών Τμημάτων
• Στήριξη των Στελεχών για τη νέα μορφή
των συγκεντρώσεων (διαδικτυακά)
• Εκπαίδευση Στελεχών- Μελών ΤΑ

Μια ακόμη χρονιά γεμάτη με αρκετές δυσκολίες μας αποχαιρέτησε… Βρίσκοντας το σύνολο της χώρας σε Lock Down μέχρι
την άνοιξη, ζήσαμε με τα Τοπικά Τμήματα μιαν απίστευτη
συνθήκη, με πολλές δυσκολίες και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Από τα έξι Τοπικά Τμήματα της Περιφέρειάς μας, τα τρία,
με κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο από τα Στελέχη όσο και από
τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, κατόρθωσαν να κρατήσουν
αναλλοίωτο το ενδιαφέρον και την αγάπη των παιδιών για τον
Οδηγισμό με διαδικτυακές συναντήσεις όλων των κλάδων, με
τη μικρότερη συμμετοχή στον κλάδο Αστεριών. Από το Μάιο
και μετά, ακολουθώντας τα μέτρα, ξεκίνησαν οι πρώτες δια
ζώσης συγκεντρώσεις των ομάδων κυρίως στην ύπαιθρο, με
στόχο την επανένωση των παιδιών και την επαφή τους με τη
Φύση που τόσο είχε λείψει σε όλους. Φέτος δεν πραγματοποιήθηκαν κατασκηνώσεις, με μόνη εξαίρεση για την Περιφέρειά
μας την 4η ομάδα των Οδηγών του Τ.Τ. Πάτρας που, με Αρχηγό
την Μαίρη Ελευθεριώτου, βρέθηκε για πέντε ημέρες στο
Καστόρειο Λακωνίας. Έχοντας ως Κεντρική Ιδέα "Αποστολή
πλανήτης ΓΗ", έζησαν και ανακάλυψαν τη ζωή στη φύση,
μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μια κατασκηνωτικής
δραστηριότητας. Δυστυχώς όμως αυτή τη χρονιά (01-01-2021
έως 31-08-2021) είδαμε τις εισπράξεις των συνδρομών μας
ως Περιφερειακό Τμήμα να μειώνονται πολύ, με αισθητή έως
και ανησυχητική πτώση που είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση
κατά 63% στις συνδρομές-ταυτότητες. Προσπαθήσαμε να
στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο τα Στελέχη και τα μέλη των
Τοπικών Συμβουλίων να συνεχίσουν τις εκπαιδεύσεις τους.
Επίσης να γίνουν σε όλα τα Τοπικά Τμήματα οι εκλογές-αρχαιρεσίες, δίνοντας όπου χρειάζονταν λύσεις, όπως η διαδικτυακή διαδικασία.
Κάπου εδώ το έργο μας τελειώνει …και όπως όλοι οι κύκλοι
κλείνουν έτσι έκλεισε κι αυτός! Γέμισε ωστόσο, τόσο εμένα
όσο και τους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί αυτά τα πέντε
χρόνια, με όμορφες αναμνήσεις και ισχυρές φιλίες… Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τη σκυτάλη του Περιφερειακού Τμήματος
περάσαμε στην Αλεξάνδρα Λουκίδου.
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Τη σκυτάλη παρέλαβα από την Ματούλα και τους βοηθούς
της με πλήρη γνώση της ευθύνης και με θαυμασμό για την
οργάνωση και το έργο που έχει επιτευχθεί στο Περιφερειακό
Τμήμα. Ο πρώτος στόχος ήταν η γνωριμία και η επικοινωνία
με όλο το δυναμικό των Τοπικών Τμημάτων, η αποτύπωση των
αναγκών και η αναζήτηση βοηθών. Με τη νέα οδηγική χρονιά
και τηρώντας τα υγειονομικά πλαίσια περιορισμών, οι ομάδες
σε ορισμένα Τοπικά Τμήματα αρχίζουν συγκεντρώσεις και
καταβάλλεται προσπάθεια ανάκτησης του χαμένου εδάφους
τόσο σε δυναμικό αριθμητικά όσο και σε ποιότητα οδηγικού
προγράμματος. Από την αρχή της Οδηγικής χρονιάς εστιάζουμε στην εκπαίδευση των Στελεχών και στη δυνατότητα
συμμετοχής των ομάδων σε κατασκηνώσεις το ερχόμενο καλοκαίρι. Είναι εμφανές σε όλα τα Τοπικά Τμήματα ότι τα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορωνοϊού είχαν μεγάλες επιπτώσεις
στην ανάπτυξη του Οδηγισμού τοπικά και στόχος πλέον είναι η
ανασυγκρότηση και η επαναφορά στην ανοδική πορεία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάνα Καπαραλιώτη
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ
• Ειρήνη Παπαγεωργίου, Τ.Τ. Γλυφάδας
• Αμαλία Ανουσάκη, Τ.Τ. Γλυφάδας
• Γιώργος Πλαγγέτης, Τ.Τ. Χίου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Έφη Παγκάλου, Τ.Τ. Γλυφάδας
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Κωνσταντίνα Καΐρη, Τ.Τ. Περιστερίου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Λώρα Μπιτσάκη, Τ.Τ. Ν. Σμύρνης
ΔΥΝΑΜΗ
9 Τοπικά Τμήματα
7 Γαλαξίες
9 Σμήνη
8 Ομάδες Οδηγών
7 Ομάδες ΜΟ/ΝΟ
1 Ειδική Ομάδα

Σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές, όπως αυτές
που διανύουμε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω
της παγκόσμιας πανδημίας, προσαρμοστήκαμε στις νέες συνθήκες και πορευτήκαμε το
2021.

Με πυξίδα τις Αξίες και τα Ιδανικά του Οδηγισμού προσαρμόσαμε το Οδηγικό Παιδαγωγικό
Πρόγραμμα και απολαύσαμε νέες περιπέτειες
και εμπειρίες, όπως μοναδικά γνωρίζουμε
εμείς οι Οδηγοί. Άλλοτε διαδικτυακά και
άλλοτε δια ζώσης, τα Τοπικά μας Τμήματα
είχαν στόχο να μείνει ο κρίκος "γερός και
δυνατός". Αυτό ήταν και το στοίχημα της Περιφέρειάς μας-να μην μείνουμε άπραγοι και να
προχωρήσουμε βρίσκοντας νέους τρόπους.
Με διαδικτυακές συναντήσεις Στελεχών ανά
Κλάδους, Μελών Τοπικών Συμβουλίων, με την
Περιφερειακή μας συνάντηση 12-14/11/2021
στα Κονάκια, αλληλεπιδράσαμε, εκπαιδευτήκαμε, μοιραστήκαμε σκέψεις και πορευθήκαμε όλοι μαζί.
Τα περισσότερα Τοπικά Τμήματα παρέτειναν
τη διάρκεια της Οδηγικής χρονιάς ώστε να
έχουν την ευκαιρία να κάνουν περισσότερες
συγκεντρώσεις δια ζώσης και εκτός Εστίας.
Τηρώντας τα μέτρα, προσπάθησαν μέσα από
το πρόγραμμά τους να δώσουν στα παιδιά τη
δυνατότητα να διασκεδάσουν, να αποκτήσουν
εμπειρίες και να μάθουν καινούργια πράγματα.

Η φετινή Ημέρα Σκέψης, με σύνθημα "Μαζί
για την Ειρήνη", γιορτάστηκε από τα Τοπικά
Τμήματα και μας έδωσε την ώθηση να δουλέψουμε. Το Τοπικό Τμήμα Παλαιού Φαλήρου
μάλιστα ζωγράφισε ένα ΚΑΦΑΟ με το σχέδιο
της WAGGGS "Μαζί για την Ειρήνη". Αρκετά
Στελέχη έλαβαν μέρος στο Συνέδριο Αρχηγών
που, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, έδωσε πολλά ερεθίσματα,
γνώσεις, αλληλοεπίδραση και όρεξη για
δουλειά με τις Ομάδες. Κατά τη διάρκεια
των καλοκαιρινών πυρκαγιών όλα τα Τοπικά
Τμήματα κινητοποιήθηκαν άμεσα και συγκέντρωσαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
για τους πυρόπληκτους. Κάποια ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Πολιτικής Προστασίας του ΣΕΟ και συμμετείχαν στις βάρδιες
φύλαξης στον Κατασκηνωτικό χώρο Κονάκια
ή όπου αλλού χρειάστηκε. Επίσης ενημερώθηκαν για το νέο σύστημα πυρόσβεσης στα
Κονάκια. Η Ημέρα Οδηγισμού, με θέμα "Ήρωας
με τον Οδηγισμό", γιορτάστηκε απ’ όλα τα
Τοπικά Τμήματα, που πραγματοποίησαν και
δεντροφυτεύσεις, όπως το Τοπικό Τμήμα
Μυτιλήνης σε συνεργασία με το Δήμο του.
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Πραγματοποιήθηκαν επίσης και μερικές
εκδρομές, όπως του Σμήνους της Ν. Σμύρνης
που πήγε στη Σαλαμίνα. Παιχνίδια στη
θάλασσα και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής
με τη γιαγιά Πετρούλα, από τους Οδηγούς
της Χίου. Μεγάλα Παιχνίδια, γνωριμία με το
Γραίγο που συμμετείχε στη Ρεγκάτα Παραδοσιακών Σκαφών, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο στο Βαθύ Σάμου, όπου τους εντυπωσίασε το άγαλμα του Κούρου. Πεζοπορία στη
Καισαριανή, που έκαναν οι Μεγάλοι Οδηγοί
του Περιστερίου και το Σμήνος που επισκέφτηκε την έκθεση "Ολυμπιακές Δάδες".
Συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο,
όπου τα Αστέρια Π. Φαλήρου και Ν.Σμύρνης
έβγαλαν βόλτα τα σκυλιά, τα γέμισαν χάδια
και έπαιξαν μαζί τους αλλά και δημιουργήσαν
μαζί με τα Πουλιά παραμύθι για τα αδέσποτα,
το οποίο έγινε βιβλίο. Πολλές και ωραίες
δράσεις απ’ όλες τις Ομάδες με πολλά γέλια,
τραγούδια και παιχνίδια, πάντα προσαρμοσμένες στις νέες συνθήκες.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΕΦΟΡΟΙ
• Σταματία Μαργαρίτη (έως 1/10)
• Πραξιτέλης Κουτσουράδης (από 2/10)
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ έως 1/10
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Σπυριδούλα Ντόβα, Τ.Τ. Κω
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Βασίλης Φρέσκας, Τ.Τ. Αθήνας
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Πραξιτέλης Κουτσουράδης, Τ.Τ. Κω
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΦΟΡΟΥ
• Ελένη Κρίππα, Τ.Τ. Αθήνας
• Αμαρυλλίς Καραβίτη, Τ.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας
ΒΟΗΘΟΙ ΕΦΟΡΟΥ από 2/10
• Σπυριδούλα Ντόβα, Τ.Τ. Κω
• Σταματία Μαργαρίτη, Τ.Τ. Κω
ΔΥΝΑΜΗ
10 Τοπικά Τμήματα
25 Γαλαξίες
31 Σμήνη
23 Ομάδες Οδηγών
23 Ομάδες ΜΟ/Πληρώματα

Τα τελευταία χρόνια είναι σαν να έχουμε μια παλέτα με
χρώματα που ενώ θα έπρεπε να είναι στη θέση τους και να
συμβιώνουν αρμονικά για να δημιουργήσουν τον πιο όμορφο
πίνακα κάτι τα έκανε να θέλουν να μπερδευτούν. Όμως ακόμη
και αυτό το μπέρδεμα περικλείει ομορφιά, δημιουργία, διαφορετικότητα, συμπερίληψη.
Έτσι και εμείς, μέσα από τον καμβά μας, θέλοντας δημιουργήσουμε και να ολοκληρώσουμε το δικό μας έργο και στηριζόμενοι στην αγάπη και την αισιοδοξία που μας διακατέχει, πετύχαμε να παραμείνουμε δυνατοί να παλεύουμε.

Δεν ήταν εύκολο, όμως με πείσμα και προσπάθεια πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά
με την συμμετοχή Στελεχών και παιδιών μας, παρελάσεις
και γιορτινά εργαστήρια σχεδόν από όλα τα Τοπικά Τμήματα
της Περιφέρειάς μας. Σημαντική επίσης ήταν η συμμετοχή
των Στελεχών μας σε εκπαιδεύσεις, συνέδρια και σεμινάρια.
Πραγματοποιήθηκαν εκδρομές, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμοί
παραλιών, κατασκηνωτικές δραστηριότητες από το σύνολο
των Τοπικών μας Τμημάτων.
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Είμαι τόσο περήφανη που, παρ’ όλες τις δυσκολίες, κατορθώσαμε να βάλουμε τη δική μας πινελιά και να δώσουμε τη
σκυτάλη στον αγαπημένο μας νέο Περιφερειακό Έφορο, Πραξιτέλη Κουτσουράδη. Η ζωγραφιά μας θα συνεχιστεί και σίγουρα
με χρώματα, χαμόγελα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο.
Σταματία Μαργαρίτη
Η προσπάθεια όμως δεν τελειώνει όταν τελειώνει ένα έργο,
καθώς εμφανίζεται ένας άλλος λευκός καμβάς για να συνεχιστεί η προσπάθεια σαν καινούρια ζωγραφιά. Με στήριγμά μου
τα Τοπικά Τμήματα της Περιφέρειας, προσπαθώ για να συνεχίσω τη δουλειά και όλοι μαζί να μετατρέψουμε τις δυσκολίες
σε πρόκληση για έναν πιο δυνατό Οδηγισμό!
Πραξιτέλης Κουτσουράδης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΡΗΤΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
2021
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Γιώργης Θεοδωράτος
ΒΟΗΘΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ
• Ρίτσα Μπούκη, ΣΕΟ
• Μαριάνθη Χρυσού, Τ.Τ. Ιεράπετρας
• Ρέα Μανουσάκη, Τ.Τ. Χανίων
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• Ευαγγελία Βραχάτη, Τ.Τ. Κορωπίου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
• Πόπη Τερζάκη, Τ.Τ. Νεάπολης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Μαρία Μιχελογιάννη, Τ.Τ. Ρεθύμνου
ΔΥΝΑΜΗ
15 Τοπικά Τμήματα
13 Γαλαξίες
16 Σμήνη
13 Ομάδες Οδηγών
12 Ομάδες Μεγάλων Οδηγών/Ναυτοδηγών
1 Ειδική Ομάδα

Η περιφέρειά μας χτυπήθηκε το 2021 από δύο καταστροφές. Η
πρώτη στην Αττική, από τις φωτιές του Αυγούστου, οι οποίες
επηρέασαν άμεσα δύο Τοπικά μας Τμήματα, των Θρακομακεδόνων και των Αχαρνών. Η ανταπόκριση των εκεί Στελεχών
μας ήταν άμεση, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές που είχαν
την ευθύνη αντιμετώπισης της καταστροφής. Ήταν όμως
ιδιαίτερα συγκινητική η προσφορά πολλών Στελεχών από
διπλανές περιφέρειες που συνέδραμαν με τη συγκέντρωση
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και με υποστήριξη
περιπολιών εντός των "επικινδύνων" περιοχών. Ευτυχώς, από
την καταστροφική πυρκαγιά δεν επλήγησαν οι δύο εστίες μας,
ωστόσο ζημιές σημειώθηκαν σε κατοικίες και εργασιακούς
χώρους Οδηγών.

Με μεγάλη προσπάθεια από το Σύνολο των Στελεχών μας και
των Τοπικών Συμβουλίων κύλησε το 2021 στην περιφέρεια
Ανατ. Αττικής και Κρήτης.
Παρά την συνέχιση της πανδημίας και τις συνεχείς αλλαγές
των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τις συναθροίσεις εσωτερικές και εξωτερικές, ξεπεράσαμε τους αρχικούς φόβους και
με πλήρη προστασία και προσοχή, όπως απαιτούσαν οι καιροί,
ξεκινήσαμε δειλά δειλά τις συγκεντρώσεις μας. Καταρχήν, και
όσο ο καιρός το επέτρεπε, σε εξωτερικούς χώρους και σιγά
σιγά στο εσωτερικό των Εστιών μας. Δεν έλλειψαν, ιδιαίτερα
την περασμένη άνοιξη, και οι διαδικτυακές συγκεντρώσεις
αλλά παρατηρήθηκε μεγάλη κόπωση και αποστασιοποίηση
των παιδιών σε αυτές.
Παρατηρήθηκε μείωση των παιδιών στο σύνολο της Περιφέρειας λόγω φόβου των γονέων. Αυτό όμως υποχωρεί και είναι
βέβαιο πως θα επανέλθουμε σταδιακά στους κανονικούς μας
αριθμούς.
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Η δεύτερη καταστροφή ήταν από το σεισμό στην Κρήτη, με
επίκεντρο το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου. Η κινητοποίηση των
Στελεχών, ειδικά του Ηρακλείου και των γύρω Τοπικών μας
Τμημάτων (Νεάπολη , Ιεράπετρα και Ρέθυμνο), ήταν άμεση
για την ανακούφιση των πληγέντων, ειδικά των μεγαλυτέρων
σε ηλικία. Στο Αρκαλοχώρι κινητοποιήθηκαν 28 Στελέχη μας,
με άριστη οργάνωση και αποτελεσματικότητα, με συντονισμό
από το Τοπικό Τμήμα Ηρακλείου Κρήτης. Απεχώρησαν όταν το
επέτρεψαν οι συνθήκες και δεν ήταν πλέον απαραίτητη η εκεί
παρουσία τους.
Τέλος, το 2021 χαρακτηρίστηκε από την παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου μέσα στα όρια του Δήμου Σαρωνικού για
την εγκατάσταση οικίσκου που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες
του Τοπικού Τμήματος της Αναβύσσου. Με την βοήθεια της
Κεντρικής Διοίκησης γίνονται μεγάλες προσπάθειες για την
εξεύρεσή του.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ομάδες 2019

Ομάδες 2020

Ομάδες 2021

Πουλιά
Οδηγοί
Μεγάλοι Οδηγοί

1.163

590

430

20

162

164

524

597

750

910

961

1.078

ΕΟ ΑΜΕΑ Παιδιά

1.897

2.012
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Αστέρια

1.296
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Ενήλικα Μέλη 2019

Ενήλικα Μέλη 2020

Ενήλικα Μέλη 2021

Στελέχη ΕΟ ΑΜΕΑ
Μέλη Ομάδων Συνεργασίας
Μέλη Τοπικών Συμβουλίων
814

Εκπαιδευτές

405

305

319

Μέλη Γενικής Συνέλευσης

321

398

530

Μέλη Κεντρικής και
Περιφερειακής Διοίκησης

584

543

619

Βοηθοί Τοπ. Εφόρων και
Μέλη Επιτροπών

602

Κατασκηνωτές

11

26

125

98

70

132

111

129

114

113

132

111

140

131

129

136

113

Μέλη Οικονομικής Αρωγής

23

39

Στελέχη

821
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ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
• Πόλυ Λαζαρίδου
ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
• Έλενα Κούμουλου
• Ελένη Χατζηΐωάννου
• Νικολέτα Θάνου
• Σόφη Κώττη
ΜΕΛΗ
• Δήμητρα Γκέσουρα
• Γεωργία Μαλιαγκάνη
• Ρούλα Μπουζιάνου
• Κατερίνα Πορτελάνου
• Ευγενία Σαμαρά
• Ματούλα Τσιντσιλώνη

Ο τελικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να μετατρέψει τους
καθρέφτες σε παράθυρα.
Sydney J. Harris, 1917-1986, Αμερικανός δημοσιογράφος
Παρά τις δυσκολίες, λόγω της πανδημίας που ταλαιπώρησε
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά όλη την υφήλιο, το Τμήμα
Εκπαιδεύσεων προσπάθησε να μην παρεκκλίνει από τον στόχο
του, που είναι η εκπαίδευση όλων των ενηλίκων μελών του
Σ.Ε.Ο. Σκοπός μας πάντα είναι να ενισχυθούν τα Μέλη μας με
όλα τα απαραίτητα για το ρόλο τους εφόδια, ώστε να μπορούν
να συμβάλουν στην επίτευξη του σκοπού του Οδηγισμού.
Το Εκπαιδευτικό μας Σύστημα συμβάλλει στην προσωπική και
κοινωνική πρόοδο των μελών μας μέσα από ποικίλα ερεθίσματα και εκπαιδεύσεις. Έτσι, το 2021 καταφέραμε με πολύ
κόπο και αγωνία αλλά και με πολύ κέφι και όρεξη να οργανώσουμε όσο περισσότερες Εκπαιδεύσεις μας επέτρεπαν οι
συνθήκες που βιώναμε, προσπαθώντας παράλληλα να είμαστε
ευέλικτοι αλλά και ποιοτικοί.

Εκπαιδευτικοί Σταθμοί του 2021
Συνέδριο Εκπαιδευτών:
Ξεκίνησε λοιπόν το Εκπαιδευτικό μας ταξίδι με τη διοργάνωση
του Συνεδρίου των Εκπαιδευτών, 13-14/2/2021. Όλοι μαζί
προσπαθήσαμε και πετύχαμε να κάνουμε …. Ένα βήμα ακόμα!
Η διαφορά αυτού του Συνεδρίου από τα προηγούμενα ήταν
ότι για πρώτη φορά, λόγω των συνθηκών, το Συνέδριο έγινε
διαδικτυακά. Κύλησε ωστόσο ομαλά, χάρη στην άρτια Τεχνική
Υποστήριξη που είχαμε από την Ομάδα Χριστίνα Αντζιά, Εύα
Θάνου και Βλάσση Κουτσό.
Συμμετείχαν 43 Σύνεδροι και 10 Παρατηρητές
Εκλογή νέων Μελών: Θάνου Νικολέτα, Κούμουλου Έλενα,
Κώττη Σόφη, Χατζηΐωάννου Ελένη.
Προτάσεις που υπεβλήθησαν στο Συνέδριο: 37
Προτάσεις Συνεδρίου που υπερψηφίστηκαν: 12
Προτάσεις που εγκρίθηκαν από το Δ.Σ.: 10
Στο Συνέδριο βρεθήκαμε μετά από καιρό, βρεθήκαμε αρκετοί
Εκπαιδευτές γύρω από… "την ίδια οθόνη" να ανταλλάσσουμε
απόψεις και ιδέες! Παρόλο που ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για
την παρουσίαση και την ψήφιση περισσότερων προτάσεων,
μέσα απο αυτές δόθηκε η ευκαιρία στο Τμήμα να αποκτήσει
υλικό εμπλουτισμού τόσο για το Πρόγραμμα όσο και για τα
βοηθήματά του.
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Η Γενική Εκπαίδευση στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού αναδιαμορφώθηκε μετά από το τελευταίο Συνέδριο Εκπαιδευτών
13-14/2/2021, και αποτελείται από τα εξής τέσσερα στάδια:
Βασική Εκπαίδευση, Νέοι Ορίζοντες, Ηγεσία στη Φύση, Ηγεσία
στην Κοινωνία.

Ετήσιος απολογισμός

Εκπαίδευση: "Βασική"
Έπειτα από το Συνέδριο Εκπαιδευτών, η Βασική Εκπαίδευση
διαμορφώθηκε με δύο επιλογές: Βασική 1 (εξ’ αποστάσεως/
12μηνης διάρκειας) ή Βασική 2 (3ημερο δια ζώσης και 4 μήνες
εξ’ αποστάσεως). Σημείωση: Στη Βασική 2, όταν διοργανώνεται για Μέλη Τοπικών Συμβουλίων και εφ’ όσον συντρέχουν
ειδικοί λόγοι/ συνθήκες, υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης
του δια ζώσης 3ημέρου από διαδικτυακό.
Έτσι, μέσα στο 2021 είχαμε:
• Βασική 1:
Αρ. Εκπαιδευομένων: 60
Αρ. Εκπαιδευομένων που ολοκλήρωσαν:14
Δεν έγιναν κατασκηνώσεις λόγω COVID, με αποτέλεσμα
αρκετά Στελέχη να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις κατασκηνωτικές δραστηριότητες της εκπαίδευσης.
• Βασική 2 ΜΤΣ (διαδικτυακά): Ιανουάριος 2021
Αρχηγός Εκπαίδευσης: Ματούλα Τσιντσιλώνη
Αρ. Εκπαιδευομένων: 24
Ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση όλοι
• Βασική 2: Νοέμβριος 2021
Αρχηγός Βασικής 2: Γεωργία Καλογεροπούλου
Αρ. Εκπαιδευομένων: 11
Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν το τετράμηνο για να
ολοκληρώσουν μέχρι το Μάρτιο του 2022.
• Βασική 2 ΜΤΣ (διαδικτυακά): Δεκέμβριος 2021
Αρχηγός Εκπαίδευσης: Κατερίνα Τριανταφύλλου
Αρ. Εκπαιδευομένων: 19
Η εκπαίδευση συνεχίζεται. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν
το τετράμηνο για να ολοκληρώσουν μέχρι τον Απρίλιο του 2022.
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Εκπαίδευση: "Νέοι Ορίζοντες"
Με την ψήφιση από το Συνέδριο καινούριας πρότασης για
τους Νέους Ορίζοντες άλλαξε τόσο το περιεχόμενο των
Νέων Οριζόντων όσο και η σειρά της Γενικής Εκπαίδευσης, η
οποία διαμορφώνεται ως εξής: Βασική (1 ή 2), Νέοι Ορίζοντες,
Ηγεσία (Ηγεσία και Φύση και Ηγεσία και Κοινωνία). Η εκπαίδευση Νέοι Ορίζοντες περνά σε ένα μεταβατικό στάδιο, που
πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τόσο στη διαδικασία όσο και τους
Εκπαιδευτές στο έργο τους.
Για το λόγο αυτό, τον Οκτώβριο του 2021 οργανώθηκε από
το Τμήμα Εκπαιδεύσεων Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για
Εκπαιδευτές με θέμα τους Νέους Ορίζοντες και συμμετοχή 18
Εκπαιδευτών.

Τεχνικές Εκπαιδεύσεις

Αρ. Εκπαιδευόμενων με το παλαιό σύστημα "Νέοι Ορίζοντες":
25 άτομα (17 ολοκλήρωσαν, οι 6 μέσα στο 2021//4 άτομα
ακύρωσαν//4 άτομα θα ξεκινήσουν με το νέο σύστημα).
Αρ. Εκπαιδευομένων με το νέο σύστημα "Νέοι Ορίζοντες":
35 Εκπαιδευόμενοι, που ξεκίνησαν στις αρχές του 2022.

Άλλες Εκπαιδεύσεις

Εκπαίδευση: "Ηγεσία"
Λόγω της πανδημίας πραγματοποιήθηκε μόνον η Εκπαίδευση
Ηγεσία και Κοινωνία γιατί υπήρχε η δυνατότητα αντικατάστασης του δια ζώσης 3ημέρου από διαδικτυακό, κάτι που ήταν
ανέφικτο για την αντίστοιχη εκπαίδευση Ηγεσία και Φύση.
Αρχηγός Εκπαίδευσης: Άνθη Ασημένια
Αρ. Εκπαιδευομένων: 24
Γενική Εκπαίδευση
Ολοκλήρωσαν Γενική Εκπαίδευση εντός του 2021: 6 άτομα

Τεχνική Εκπαίδευση Διεθνές Διαβατήριο
Τον Απρίλιο του 2021 ξεκίνησε η Τεχνική Εκπαίδευση ΔΔ που
πραγματοποιήθηκε σε 4 φάσεις: pre task, 3ημερο διαδικτυακό,
post task, δια ζώσης συνάντηση.
Αρχηγός Τεχνικής: Γιώργος Αρβάλης
Αρ. Εκπαιδευομένων: 40 άτομα ( 21 ολοκλήρωσαν επιτυχώς, 8
ολοκλήρωσαν με προϋποθέσεις, 11 δεν ολοκλήρωσαν)
Ακυρώθηκαν λόγω πανδημίας οι Τεχνικές: Τεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και Τεχνική Κατασκηνωτική, προγραμματίζονται όμως για το 2022.

Ναυτοδηγική Εκπαίδευση κωπήλατου σκάφους
Το Νοέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκε η 4η Ναυτοδηγική
Εκπαίδευση.
Αρχηγός Εκπαίδευσης: Κωνσταντίνος Τσιάμης
Αρ. Εκπαιδευομένων: 12
Εκπαίδευση στα Μέσα ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης
(social media) και διαχείρισης του Οδηγικού ιστοτόπου.
Τον Δεκέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή
εκπαίδευση Social Media.
Αρχηγός Εκπαίδευσης: Ευγενία Σαμαρά
Αρ. Εκπαιδευομένων: 12
Ακυρώθηκε λόγω πανδημίας η Εκπαίδευση ΑΜΕΑ
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Πιλοτική ΕΔ Πάμε Φύση
Για πρώτη φορά, το Νοέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία η Πιλοτική ΕΔ "Πάμε Φύση", που σκοπό έχει να
προσφέρει τεχνικές γνώσεις σε όλα τα ενήλικα μελη του ΣΕΟ
καλύπτοντας και τις τεχνικές γνώσεις της Βασικής Εκπαίδευσης.
Αρχηγός Εκπαίδευσης: Λώρα Μπιτσάκη
Αρ. Εκπαιδευομένων: 11

Ετήσιος απολογισμός

Συναντήσεις… άξιες λόγου:
Οργανώθηκαν δωρεάν διαδικτυακές ομιλίες με ποικιλία
θεμάτων:
• Μάιος 2021: "Οι κορυφές μέσα μας" με τον κ. Νίκο
Μιχαλόπουλο-Συγγραφέα, Εκπαιδευτικό και Πρωταθλητή
Ακοντισμού.
• Ιούνιος 2021: "Παιδική προστασία: πώς διαχειριζόμαστε
σημαντικές αποκαλύψεις των παιδιών" με την κα Κορίνα
Χατζηνικολάου-Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας.
• Νοέμβριος 2021: "Χαρισματικότητα & Κανονικότητα: Στην
εύρεση μιας κάποιας σχέσης" με τον κ. Νάσο Τσιάμη-Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος.
• Δεκέμβριος 2021: "Ψυχικό σθένος σε εποχές ασθενείς" με
την κα Δέσποινα Μαρία Κεφαλίδου-Ψυχολόγος.
Ακόμα…
• Κριτήρια αξιολόγησης Εκπαιδευομένων Τεχνικών Εκπαιδεύσεων: Κατεγράφησαν αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης
με τα οποία θα αξιολογούνται οι Εκπαιδευόμενοι από τα
εκάστοτε Αρχηγεία των Τεχνικών.
• Έντυπα Τμήματος: Αναβαθμίστηκαν τα έντυπα Ανίχνευσης
Αναγκών και Αξιολογήσεων
• Έγκριση Νέου Κανονισμού Τμήματος Εκπαιδεύσεων: Εγκρίθηκε ο Νέος Κανονισμός, όπως προέκυψε μετά από το Συνέδριο Εκπαιδευτών 2021.

Ανανέωση Εντολής Εκπαιδευτών-Διπλώματα:
Εκπαιδευτές με άδεια-ανανέωση εντολής: 16
Εκπαιδευτές με δίπλωμα-ανανέωση εντολής: 8
Απονομή διπλώματος Εκπαιδευτή: Ματούλα Τσιντσιλώνη
Συντονιστές Βασικής Εκπαίδευσης:
• Βασική Εκπαίδευση Δυτ.Ελλάδας/Ηπειρ./Ιον. Νήσων
ΛΙΟΝΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ από Μάιο 2021-πριν ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ Ε15-1
• Βασική Εκπαίδευση Πελλ./Δυτ.Αττ./Πειρ. Νήσων
ΓΚΕΣΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ από Μάιο 2021-πριν ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ Ε15-2
• Βασική Εκπαίδευση Βορ.Αιγ./Δυτ.&Νοτ.Τομ
ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗ ΒΑΝΑ Ε15-3
• Βασική Εκπαίδευση Στερεά/Ευβοια/Βορ.Τομ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ από Μάιο 2021-πριν ΓΚΕΣΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ Ε15-4
• Βασική Εκπαίδευση Κρήτη/Ανατ.Αττ.
ΠΟΛΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ Ε15-5
• Βασική Εκπαίδευση Νοτ.Αιγ./Κεντρ.Τομ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ ΜΑΙΡΗ Ε15-6
• Βασική Εκπαίδευση Κεντρ./Ανατ. Μακ.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΛΙΤΣΑ Ε15-7
• Βασική Εκπαίδευση Θεσ./Δυτ.Μακεδ.
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ε15-8

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
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ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
• Δώρα Τσίπρα (από 4/9)
ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (από 16/10)
• Χριστίνα Αντζιά
• Θεοδώρα Λουρίδα
• Ιωάννα Παναγιωτίδη
• Κώστας Παπαγεωργίου
• Κωνσταντίνος Τσιάμης
• Γιάννης Τσιμπούκης
• Μαρία Τρόντζα

Μέλημα του Τμήματος είναι να συντονίζει τις κατασκηνώσεις
αλλά και να παροτρύνει και να συμπαραστέκεται στους κατασκηνωτές ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή
των μελών του Σώματος στις κατασκηνώσεις. Επίσης, εξαίρει
το κομμάτι "Ζωή στην Φύση", καλλιεργώντας περιβαλλοντικά
πρότυπα συμπεριφοράς και αναπτύσσοντας πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον.

Στην προσπάθεια να συσταθεί το Τμήμα από την αρχή, μετά
από κάποια χρόνια που είχε παύσει η λειτουργία του, αποσαφηνίστηκε ομόφωνα, από όλα τα μέλη που το απαρτίζουν, η
επιτακτική ανάγκη να τεθεί μια νέα βάση διαμορφωμένη από
όλους μετά από αυτήν την πρωτόγνωρη συνθήκη.
Με το νέο έτος προσδοκία του Τμήματος είναι να θέσει σε
εφαρμογή όλους τους στόχους που άπτονται της κατασκηνωτικής συνθήκης και της ζωής στη Φύση.
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ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
• Νανώ Παπαιωάννου (έως 26/6)
• Έρη Παπαδοπούλου (από 27/6)
ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (έως 26/6)
• Γιώργος Αρβάλης
• Μαρία Γκελερή
• Έλενα Καλογεροπούλου
• Έλενα Κωνσταντινίδου
• Αλεξάνδρα Λιόγκα
• Κατερίνα Παπαναστασίου
• Αντωνία Πάτα
• Χαριτίνη Πετροδασκαλάκη
• Άντζυ Τερζάκη
• Παύλος Τσιακούμης
ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (από 27/6)
• Κατερίνα Βλιούρα
• Μαρία Γκελερή
• Έλενα Κωνσταντινίδου
• Κατερίνα Παπαναστασίου
• Αντωνία Πάτα
• Χαριτίνη Πετροδασκαλάκη
• Παύλος Τσιακούμης
ΜΕΛΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ WAGGGS
• Kατερίνα Αγορογιάννη, Εκλεγμένο Μέλος
του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Wagggs
ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ, WAGGGS EUROPE REGION
2020-2022
• Αλέξανδρος Κόρδας
• Έλενα Κωνσταντινίδου
• Γιώργος Παπαδούλης
• Μαριάννα Ραψωματιώτη

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

Όραμα και αποστολή

Ο στόχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
παραμένει τόσο διαχρονικός όσο και μοναδικός: να διαδώσει την παγκοσμιότητα της
Οδηγικής Οργάνωσης σε κάθε ένα μέλος του
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού! Κάθε Αστέρι,
κάθε Πουλί, Οδηγός και Μεγάλος Οδηγός να
νιώθει ότι είναι μέρος μιας ευρύτερης και
συγχρόνως παγκόσμιας παρέας και να αλληλεπιδράσει με αυτήν. Και κάθε Στέλεχος να
μοιράζεται στιγμές, εμπειρίες, γνώσεις με
άλλα Στελέχη ανά τον κόσμο! Μπορεί κάποιες
από τις δράσεις μας να μην πραγματοποιήθηκαν λόγω των περιορισμών της πανδημίας
αλλά τόσο η Παγκόσμια Οργάνωση όσο και
η Ευρωπαϊκή Περιοχή προσπάθησαν να μας
φέρουν όλους πιο κοντά, έστω και διαδικτυακά, και τα κατάφεραν!
Συγχρόνως το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, αξιοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
άνοιξε έναν δημοκρατικό διάλογο ενημέρωσης, ειδήσεων και ευκαιριών με τα μέλη
του ΣΕΟ, με ανοικτές προσκλήσεις, καλώντας
ενδιαφερομένους που πληρούσαν τα κριτήρια
συμμετοχής σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες
ευκαιρίες.

Τι έγινε αυτήν τη χρονιά…
Εντός Ελλάδας
Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης 2021: Όπως κάθε
χρόνο, το τμήμα Διεθνών Σχέσεων μετέφρασε
το πακέτο για την Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης,
που είχε ως θέμα την "οικοδόμηση της
παγκόσμιας ειρήνης", κάνοντας πολύ νωρίς
κατάλληλες προωθητικές ενέργειες ώστε η
22α Φεβρουαρίου να γιορταστεί με τον πιο
δυναμικό τρόπο σε όλα τα Τοπικά Τμήματα
και όλους τους Κλάδους. Μετατρέποντας τη
συνθήκη της πανδημίας σε ευκαιρία, τη χρονιά
αυτή πολλές ελληνικές Ομάδες γιόρτασαν
παρέα με Ομάδες από το εξωτερικό!
Το Τμήμα διοργάνωσε επίσης την ημέρα αυτή
διαδικτυακό παιχνίδι με συμμετοχή δεκάδων
Τ.Τ. από όλη την Ελλάδα ενώ προέτρεψε τα
μέλη μας να διαδώσουν την παγκόσμια ειρήνη
προχωρώντας συμβολικά στην κατεξοχήν
ειρηνική ενέργεια, εκείνην της αιμοδοσίας!
Τεχνική Εκπαίδευση Διεθνές Διαβατήριο:
Η Τεχνική Εκπαίδευση προσαρμόστηκε στις
παρούσες συνθήκες και πραγματοποιήθηκε
σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση
περιελάμβανε εργασίες που οι εκπαιδευόμενοι/-ες είχαν νωρίτερα προετοιμάσει στις
ομάδες τους (pre task), ενώ η δεύτερη ήταν
εκπαίδευση σε ολομέλεια, που πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα διήμερο διαδικτυακά. Στην
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τρίτη φάση ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση
που είχε πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην
Αθήνα και το Βόλο. Τόσο στη δεύτερη όσο
και στην τρίτη φάση, οι εκπαιδευόμενοι/-ες
είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη
δουλειά τους, να αλληλεπιδράσουν με τους
εκπαιδευτές/-ριες αλλά και μεταξύ τους. Από
την εκπαίδευση αυτή προέκυψαν 29 νέοι και
νέες εκπρόσωποι του ΣΕΟ στο Ευρωπαϊκό και
Παγκόσμιο Οδηγικό γίγνεσθαι!
16 Μέρες Ακτιβισμού: Για άλλη μια χρονιά,
μεταφράστηκε από το Τμήμα Διεθνών και
εστάλη στις ομάδες το πακέτο για τις 16
μέρες ακτιβισμού που επικεντρώνεται
στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Αρκετές ομάδες ασχολήθηκαν με το θέμα και
όχι μόνο ενημερώθηκαν αλλά ευαισθητοποιήθηκαν και ενημέρωσαν την κοινότητα γύρω
τους!
Εντός Ευρωπαϊκής Περιοχής
Καθώς όλη τη χρονιά οι συνθήκες δεν
επέτρεπαν τις δια ζώσης συναντήσεις, η
Ευρωπαϊκή περιοχή οργάνωσε αντ’ αυτών
δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια, webinars,
με ποικίλη θεματολογία (αειφορία, εξωτερικές σχέσεις, επιχορηγήσεις, προσέλκυση
και διατήρηση μελών κ.α.) τόσο για ενημέρωση όσο και για διαμοιρασμό εμπειριών και
καλών πρακτικών. Η ευκαιρία αυτή αξιοποιήθηκε σε διάφορα επίπεδα κι έτσι (λόγω των
φετινών συνθηκών) δόθηκε η δυνατότητα σε
πολύ περισσότερα μέλη μας να επωφεληθούν
από μιαν ευρωπαϊκή συμμετοχή κάνοντας
συγχρόνως το ΣΕΟ πλουσιότερο σε γνώσεις.

Youth Wave Summit 2021: Διήμερη διαδικτυακή συνάντηση Μεγάλων Οδηγών, ως
συνέχεια της κατασκήνωσης στην Πολωνία
που λόγω Covid δεν πραγματοποιήθηκε.
Εκτός από τους Μ.Ο. που συμμετείχαν στη
συνάντηση, στο πλαίσιο του θέματος "Climate
change, civic engagement and peace", το ΣΕΟ
είχε την χαρά να παρουσιάσει στην τελετή
έναρξης το πρόγραμμα "Μια Βαλίτσα κόσμος".
Η Χαριτίνη Πετροδασκαλάκη που έκανε την
παρουσίαση, ευαισθητοποίησε και ενέπνευσε
τους συμμετέχοντες ώστε να ξεκινήσουν στο
διήμερο που ακολούθησε να σχεδιάζουν τις
δράσεις τους.
Εντός Παγκόσμιας Οργάνωσης
Καθώς η πανδημία επηρέασε παγκοσμίως
το σύνολο των Οδηγικών Οργανώσεων, η
WAGGGS σχεδίασε και υλοποίησε διαφορετικές διαδικτυακές συναντήσεις με στόχο να
μην ετεροχρονιστούν θέματα διακυβέρνησης.
Ως ΣΕΟ συμμετείχαμε στη σχετική διαδικτυακή διαβούλευση για τον επόμενο Στρατηγικό Σχεδιασμό Compass 2032.
Global Youth Summit: Τον Απρίλιο του 2021
η WAGGGS, στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας με τους Big
Six (YMCA, YWCA, IFRC, WAGGGS, WOSM, The
Award), συνδιοργάνωσε την τριήμερη Παγκόσμια διαδικτυακή Διάσκεψη Νέων, με στόχο
την κινητοποίηση των νέων και την αντιμετώπιση της αρνητικής επίδρασης του COVID-19
σε αυτούς. Από το ΣΕΟ συμμετείχε η Χαριτίνη
Πετροδασκαλάκη.

37ο Παγκόσμιο Συνέδριο: Τον Ιούλιο το
2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το 37ο
Παγκόσμιο Συνέδριο της WAGGGS, το οποίο
είχε αναβληθεί λόγω της πανδημίας. Το
συγκεκριμένο Συνέδριο είναι το πρώτο που
έγινε διαδικτυακά και υπήρχαν προ-συνεδριακές συναντήσεις στις οποίες έγιναν συζητήσεις και παρουσιάσεις. Το ίδιο το Συνέδριο
πραγματοποιήθηκε με δυο ημερήσιες διαδικτυακές συνεδρίες των 90 λεπτών, επί πέντε
μέρες. Η Ελληνική αποστολή αποτελείτο από:
• Αρχηγός Αποστολής: Έρη Παπαδοπούλου
• Μέλη Ελληνικής Αποστολής: Αντωνία Πάτα
• Παρατηρητές: Γκάρυ Δέδε, Αλέξανδρος
Κόρδας, Έλενα Κωνσταντινίδη, Σόφη
Κώττη, Αλεξάνδρα Λιόγκα, Νανώ Παπαιωάννου, Άντζυ Τερζάκη, Παύλος Τσιακούμης,
Κωνσταντίνος Τσιάμης.
Την αποστολή αποτελούσαν άτομα με
εμπειρία σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Συνέδρια αλλά και άτομα νέα, χωρίς εμπειρία. Η
επιλογή των μελών της αποστολής έγινε από
το Δ.Σ., με σκοπό όχι μόνο την ενεργή εκπροσώπηση του ΣΕΟ στο συνέδριο αλλά και την
αλληλεπίδραση διαφορετικών ατόμων με
διαφορετικές εμπειρίες ώστε να μεταλαμπαδευτεί η γνώση στους νεότερους αλλά και
να εκπροσωπείται η διαφορετικότητα της
οργάνωσης. Και ο στόχος αυτός επετεύχθη!
Με διαδικτυακές συναντήσεις, τόσο πριν
όσο και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, η
αποστολή συμμετείχε ενεργά στο Συνέδριο
και έκανε γνωστές τις θέσεις του ΣΕΟ. Και
κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, τα μέλη
της αποστολής ήταν σε επικοινωνία με μέλη
άλλων αποστολών μέσω μιας διαδικτυακής
ομάδας και η Έφορος Διεθνών αντίστοιχα σε

επικοινωνία με τις/τους Εφόρους Διεθνών
της Ευρωπαϊκής Περιοχής. Στο σημείο που
συζητούνταν προτάσεις στην ολομέλεια του
Συνεδρίου, τα μέλη μας Αντωνία Πάτα και
Παύλος Τσιακούμης μίλησαν στην ολομέλεια
για τις θέσεις του ΣΕΟ. Η εμπειρία αυτή ήταν
σημαντική για όλα τα μέλη και ελπίζουμε να
επαναληφθεί και στα επόμενα Συνέδρια!

ΔΙΚΤΥΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΟ
2021

Ετήσιος απολογισμός

48

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΟ
• Μαρίνα Αλεξοπούλου
• Μάρω Οικονόμου
• Λίτσα Σκούντρα

Το 2021 βρήκε το Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας ΣΕΟ να ξεκινά
δυναμικά την περιφερειακή του ανάπτυξη, οργανώνοντας την
Κεντρική Συντονιστική Ομάδα του με εκπροσώπους από κάθε
Περιφερειακό και κάθε Τοπικό Τμήμα της Ελλάδας. Στόχος
του είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία σε όλα τα ενήλικα μέλη του ΣΕΟ, ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν σε έκτακτες ανάγκες.
Στο πνεύμα του ανοίγματος προς την κοινωνία και της συνέργειας του ΣΕΟ με άλλους εθελοντικούς φορείς ξεκίνησε η
συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής. Το
αποτέλεσμα ήταν η διοργάνωση διαδικτυακού σεμιναρίου Α'
Βοηθειών με τη συμμετοχή 185 ενηλίκων εθελοντών του ΣΕΟ
και μελών της ΕΟΔΑ.
Το Μάρτιο, το δίκτυο δραστηριοποιήθηκε οργανωμένα,
προσφέροντας βοήθεια στους σεισμόπληκτους της περιοχής
της Θεσσαλίας (Δαμάσι-Μεσοχώρι), με τη στήριξη του Τοπικού
Τμήματος Λάρισας.
Στο πλαίσιο αυτό, και για τις ανάγκες των δράσεων του Δ.Π.Π.
ΣΕΟ, ενεργοποιήθηκαν συνεργασίες με μεταφορικές εταιρίες
και υπεραστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για δωρεάν μετακίνηση μελών μας και υλικών, οι οποίες αξιοποιήθηκαν και
επεκτάθηκαν και σε μεταγενέστερες δράσεις.
Η πρόσφατη εμπειρία από τους σεισμούς της Θεσσαλίας μαζί
με αυτήν από τα προηγούμενα έτη, δημιούργησαν την ανάγκη
να τις μοιραστούμε μεταξύ μας, να επεκτείνουμε τις γνώσεις
μας και να δουλέψουμε συλλογικά για την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα του Δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό
υλοποιήθηκαν τρεις διαδικτυακές περιφερειακές συναντήσεις των μελών μας.
Το Μάιο, το Δίκτυο και το Τοπικό Τμήμα Μεγάρων βρέθηκαν
στο καμένο δάσος των Γερανίων και φρόντισαν όσα ζώα
βρέθηκαν στο δρόμο τους.
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Καταστροφικός Αύγουστος: οι φλόγες τύλιξαν πολλές περιοχές της πατρίδας μας και το Δίκτυο κινητοποιήθηκε άμεσα.
Από το Κιλκίς ως την Κρήτη και από τη Μυτιλήνη ως την
Ζάκυνθο συγκεντρώθηκαν πάνω από 15 τόνοι ειδών πρώτης
ανάγκης, 250 κιβώτια υγειονομικού υλικού, 137 αποστολές
σε τέσσερα σημεία συγκέντρωσης (Βαρυμπόμπη, Χαλκίδα,
Μεθώνη, Ηλεία), με τη βοήθεια 300 ενηλίκων μελών του
ΣΕΟ και 53 Τοπικά Τμήματα, ως ένα Σώμα. Εκεί βρέθηκαν
τα Τοπικά Τμήματα Χαλανδρίου, Καλογρέζας, Φαρσάλων,
Σκιάθου, Φιλοθέης, Μεγάρων, Ραφήνας, Ζωγράφου, Αμαρουσίου, Παπάγου, Χαλκίδας, Χίου, Βόλου, Παιανίας, Λαμίας,
Μυτιλήνης, Αγίας Παρασκευής, Κοζάνης, Τρικάλων, Λάρισας,
Καρδίτσας, Αθήνας, Μεθώνης, Ξυλοκάστρου, Κιλκίς, Κερατέας,
Ν. Σμύρνης, Πρέβεζας, Περιστερίου, Μελιγαλά, Κηφισιάς,
Νεάπολης Λασιθίου, Πάτρας, Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, Αγριάς,
Ιεράπετρας, Ανάκασας, Καβάλας, Ηλιούπολης, Βύρωνα, Ελευσίνας, Ζακύνθου, Σαλαμίνας, Τρίπολης, Σπάτων, Ν. Ηρακλείου,
Λουτρακίου, Ιστιαίας, Π. Φαλήρου, Γλυφάδας, Καλαμάτας,
Καλαμπάκας, Κομοτηνής. Το Δίκτυο συνεργάστηκε με το Πυροσβεστικό Σώμα, την εθελοντική ομάδα Μενιδίου-Θρακομακεδόνων, τον Άλλο Άνθρωπο και πολλούς ακόμα κατά τόπους
φορείς.
Την ίδια περίοδο, ενήλικα μέλη μας ανέλαβαν βάρδιες πυρασφάλειας σε διάφορες περιοχές της Αττικής και όχι μόνο,
αλλά και στα Κονάκια, όπου εκπαιδεύτηκαν στο σύστημα πυρασφάλειας που εγκαταστάθηκε πρόσφατα.

Οι δράσεις στις πυρκαγιές του Αυγούστου συνεχίστηκαν με
τελικό προορισμό την Αγία Άννα Εύβοιας, όπου οργανώθηκε
τετραήμερη ανθρωπιστική βοήθεια από μέλη των Τοπικών
Τμημάτων Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής, Χαλκίδας, Αθήνας,
Μεγάρων, Πάτρας και Αγριάς Βόλου. Στη δράση, εκτός από
Στελέχη, συμμετείχαν για πρώτη φορά οργανωμένα και
Μεγάλοι Οδηγοί με Αρχηγό την Έφορο του Κλάδου.
Το Σεπτέμβριο, το Δίκτυο ανταποκρίθηκε άμεσα στο σεισμό
του Αρκαλοχωρίου Κρήτης με στήσιμο σκηνών, παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας, συλλογή και διανομή ειδών πρώτης
ανάγκης και ρουχισμού και στήσιμο αποθήκης. Συμμετείχαν τα
Τοπικά Τμήματα Ηρακλείου, Ιεράπετρας, Ρεθύμνου, Νεάπολης
Λασιθίου.
Η χρονιά έκλεισε τον Οκτώβριο με την εκπαιδευτική συνάντηση του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας ΣΕΟ στα Κονάκια,
όπου τα ενήλικα μέλη που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, να βιώσουν καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης σε προσομοίωση και να ενημερωθούν για
τους τρόπους άμεσης επικοινωνίας και οργάνωσης.
Και συνεχίζουμε....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ-ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
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ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη, Τ.Τ. Ζακύνθου
ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
• Χριστίνα Αντζιά, Τ.Τ. Ηλιούπολης
• Σταματία Μαργαρίτη, Τ.Τ. Κω
• Αλεξάνδρα Μήτση, Τ.Τ. Ιωαννίνων
• Γεωργία Σαραντάκου, Τ.Τ. Ξυλοκάστρου
ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΧΗΓΟΥ
• Κατερίνα Αργυράκη, Τοπικό Τμήμα Ηρακλείου, Κλάδος Μεγάλων Οδηγών
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΦΟΡΟΥ
• Δανιήλ Βεργιάδης-Τοπικός Έφορος Ηλιούπολης
• Διονυσία Μαυροπόδη-Περιφερειακή Έφορος Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ 2021
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ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Σόφη Μπέλμπα
ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
• Άντζυ Τερζάκη: υπεύθυνη αλληλογραφίας
Πρωτοκόλλου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
• Δήμητρα Τσεσμελή

ΤΩΝ

Το 2021 το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού αντιμετώπισε και πάλι τη δύσκολη πραγματικότητα της πανδημίας και, ενώ οι σοβαρές αντίξοες συνθήκες συνεχίστηκαν, οι προσπάθειές
μας παρέμειναν εστιασμένες στα δύσκολα
καθημερινά́ ζητήματα, με τη ματιά μας στραμμένη στην επόμενη μέρα.
Προσπαθήσαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας αναφορικά με την υλικοτεχνική́
υποδομή́ και την οργάνωση των Κεντρικών
μας Γραφείων ενόσω , σύμφωνα με τη νομοθεσία, το μόνιμο προσωπικό τους εργαζόταν
σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής
εργασίας, γεγονός που δεν επηρέασε την
ποιότητα των υπηρεσιών.
Το 2021 ολοκληρώθηκε η δημιουργία της
νέας ιστοσελίδας, σε συνεργασία με την
εταιρία Ελληνική Εταιρία Διαδικτύου (Ελεδ).
Επίσης, το Δεκέμβριο υπεγράφη νέα σύμβαση
με την ίδια εταιρία για την υποστήριξη σε
θέματα marketing και προβολής του ΣΕΟ.

Στην διάρκεια του 2021 ολοκληρώθηκαν και
εγκρίθηκαν:
α) οι Κανονισμοί λειτουργίας του Τμήματος
Διεθνών Σχέσεων και των Οδηγικών
Κέντρων, οι κανονισμοί διαχείρισης των
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)
και του Οδηγικού Ιστοτόπου, ο Οδηγός Εκδόσεων, η Διαδικασία Λειτουργίας της Γενικής
Συνέλευσης
β) η τροποποίηση των κανονισμών λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, του
Τμήματος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων,
του Τμήματος Συνεργασίας, του Τοπικού
Τμήματος και της Επιτροπής Υποβολής
Υποψηφιοτήτων, οι κανονισμοί Οικονομικής
Διαχείρισης και Ταξιδίων, καθώς και το Οργανόγραμμα του Σ.Ε.Ο.
Επίσης, ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε η
Πολιτική του Σ.Ε.Ο. για την Προστασία των
Παιδιών.
Συνεχίστηκε η ανάρτηση στον ιστότοπο
του ΣΕΟ των αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, προς ενημέρωση των Μελών
της Γενικής Συνέλευσης. Κατόπιν αιτήματος
της Microsoft, έγινε προσπάθεια εκκαθάρισης όλων των ανενεργών ηλεκτρονικών
διευθύνσεων @seo.gr. 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. Λόγω
εξάντλησης του αποθέματος των παλαιότερων οδηγικών ταυτοτήτων εκδόθηκε νέα
ταυτότητα για τις Οδηγικές χρονιές 2021-22
και 2022-23 ενόψει και του εορτασμού των 90
χρόνων του ΣΕΟ.

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
του ίντερνετ των Γραφείων, ώστε να μπορούν
να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας των μελών μεταξύ τους αλλά και με
την Κεντρική Διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό
μελετάται η αναβάθμιση ή/και η αντικατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και
η αντικατάσταση ενός μέρους του τηλεφωνικού κέντρου / τηλεφωνικών συσκευών.
Ομοίως αντικαταστάθηκαν όλες οι μονάδες
κλιματισμού των κεντρικών γραφείων με
σύγχρονες μονάδες χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης.
Οι επιπτώσεις και οι παρενέργειες της υγειονομικής κρίσης στη λειτουργία του ΣΕΟ,
και γενικότερα στη δραστηριότητά του,
αντιμετωπίστηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και
ελήφθησαν υπόψιν οι οδηγίες των επιστημόνων και της Πολιτείας, με μόνον 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, με σκοπό τη
δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για
τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες των

γραφείων της Κεντρικής Διοίκησης, τόσο με
την εκ περιτροπής εργασία στα Γραφεία και
τηλεργασία, όσο και με τα απαραίτητα υλικά
σε όλους τους χώρους.
Η Γενική μας Συνέλευση πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά σε υβριδική μορφή
(παρουσία δια ζώσης και απομακρυσμένα
μέσω διαδικτύου) με τη χρήση διαδικτυακής
πλατφόρμας στο γήπεδο του Πανελληνίου
Γυμναστικού Συλλόγου Αθηνών. Η επιλογή
του χώρου έγινε με γνώμονα την εύκολη
πρόσβαση αλλά και των πολλαπλών χώρων
που διέθετε, ώστε να τηρηθούν απόλυτα οι
απαραίτητες αποστάσεις και όλοι οι κανόνες
ασφάλειας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας.
Τέλος, επελέγησαν δύο εταιρείες με μεγάλη
εμπειρία στον χώρο των διαδικτυακών συνελεύσεων και του Live Streaming (Εventora και
Coneq Hellas), οι οποίες στήριξαν άρτια τη
διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης υπό αυτές
τις συνθήκες.
Σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο, το 2021
πραγματοποιήθηκαν 27 συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου, σε ορισμένες από
τις οποίες παραβρέθηκαν και Έφοροι των
Κλάδων. Επίσης 3 συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.
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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 ανακατασκευή και υποστήριξη του
ιστοτόπου του ΣΕΟ η εταιρεία Ελληνική
Εταιρία Διαδικτύου (Ελεδ)
• Για θέματα Μάρκετινγκ και προβολής η εταιρεία Ελληνική Εταιρία Διαδικτύου (Ελεδ)
• Για την υποστήριξη του τηλεφωνικού
κέντρου η εταιρεία Digital Voice
• 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.

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Ιακώβου Νένα, Ελευσίνα,
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή
• Κουφασίμη Κυριακή, Ελευσίνα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
• Ζαχαροπούλου Αφροδίτη, Τρίπολη,
Εκπαιδεύτρια με Δίπλωμα & Εντολή
• Σαραντάκου Γεωργία, Ξυλόκαστρο,
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Κουμπαράκη Βάνα, Σαλαμίνα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Μαρμαρά Λίνα, Χαλκίδα,
Αρχηγός με Δίπλωμα & Εντολή

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
• Ανδρέου Καίτη
• Γολεμάτη Κατερίνα
• Καλογεροπούλου Μαρία
• Καπηλάρης Έκτορας
• Κόρδας Αλέξανδρος
• Λουρίδα Θεοδώρα
• Οικονόμου Μάρω
• Τσιάμης Κωνσταντίνος
• Τσιμπούκης Γιάννης
• Φουτσιτζόγλου Ελισάβετ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• Μήτσου Λίτσα, Χίος,
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
• Παπακωνσταντίνου Δήμητρα, Κομοτηνή,
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 2022-23
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Ζαχαριάδου Μαρία, Αθήνα,
Εκπαιδεύτρια με Δίπλωμα & Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Κυπριώτης Χρήστος, Ηράκλειο Αττικής,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Ξενιτέλης Παναγιώτης, Χαλάνδρι,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Παπαγιαννοπούλου Μαριτίνα, Χαλάνδρι,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
• Γκόγκα Εύη, Κέρκυρα,
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
• Χατζηϊωάννου Ελένη, Ηράκλειο Κρήτης,
Αρχηγός με Δίπλωμα Κατ/τριας & Εντολή
• Χρυσού Μαριάνθη, Ιεράπετρα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• Ζιόμπορα Μαρούσκα, Τρίκαλα,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Κασσαβέτη Ευαγγελία, Αγριά,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση
• Τσάτσου Δέσποινα, Βόλος,
Αρχηγός με Εντολή & Γεν. Εκπ/ση

ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 1.1.202231.12.2023
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
• Κική Κατούφα-Συντονίστρια
• Μαρία Γιούτσου-Δημόσιες Σχέσεις
ΜΕΛΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ SOCIAL MEDIA
• Κωνσταντίνα Γκότση
• Έκτορας Καπηλάρης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
• Χριστίνα Αντζιά-Υπεύθυνη έργου
• Ελένη Κεβόρκ
• Θεοδώρα Λουρίδα-τεχνική υποστήριξη
• Δώρα Τσίπρα
μέλος (από 27/2/2021-1/10/2021)
ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΙ
• Ειρήνη Θεοδωρλή
• Ευαγγελία Μακρή
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
• Αναστασία Τσακανέλη
ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
• Εύα Ψαλλίδα

Πορεία Έργου
• Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Σ.Ε.Ο
εξακολουθούν να είναι πολύ ενεργά, με
εξαιρετικά αποτελέσματα. 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 και διαφορετική θεματική ανά
μήνα. Η ανταπόκριση του κοινού στις αναρτήσεις στο Facebook και στο Instagram
μεγαλώνει συνεχώς.
Στον πίνακα που ακολουθεί (εικ.1): α) το νέο
κοινό 18-34 χρησιμοποιεί περισσότερο το
Instagram παρά το Facebook και β) το μεγαλύτερο μέρος του κοινού μας είναι 75% γυναίκες
και 25% άντρες.

Εικ. 1

Συνεχίζεται η αύξηση της απήχησης των
Social Media (εικ.2), με το κοινό να φτάνει τις
196.778 αλληλεπιδράσεις με την κεντρική
σελίδα.
Η μεγαλύτερη προβολή παρατηρείται την
περίοδο Αυγούστου, σε λογαριασμούς με
μεγάλη δυναμική, που έγινε μετά από επικοινωνία της ομάδας social media με ανθρώπους
της τέχνης, του πολιτισμού, δημοσιογράφους
και φορείς, οι οποίοι αναδημοσίευαν τις αναρτήσεις της κεντρικής σελίδας. Η περίοδος
αυτή είχε συνολικές προβολές πάνω από
2.000.000.

Εικ.2
• Πραγματοποιήθηκε σχεδίαση αναρτήσεων
Κλάδων, Επιτροπών και Μελών Κεντρικής
Διοίκησης.
• Έγιναν χορηγούμενες αναρτήσεις με μεγάλη
επισκεψιμότητα.
• Δημιουργήθηκε
κεντρικός
ψηφιακός
φάκελος αποθήκευσης φωτογραφικού
υλικού με τον οποίο συνδέθηκαν όλα τα
Τοπικά Τμήματα και Μέλη της Κεντρικής
Διοίκησης.
• Κατοχύρωση επίσημου hashtag της οργάνωσης το: #odigismos.

• Δημιουργία βίντεο με όλο το σχεδιαστικό
υλικό από τις καμπάνιες στα Social Media.
Προβολή στη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου
2021.

Ενέργειες εσωτερικού συντονισμού
• Δημιουργία Οδηγού Εκδόσεων Σ.Ε.Ο.
Αποστολή στα Μέλη της Κεντρικής Διοίκησης, Κλάδους, Επιτροπές.
• Δημιουργία βοηθητικού πακέτου οδηγιών
για Social Media.
• Επικαιροποίηση Κανονισμού Διαχείρισης
Social Media.
• Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας
Τμ. Επικοινωνίας και Δημ. Σχέσεων.
• Επικαιροποίηση του ψηφιακού εντύπου "Η
Ταυτότητά μας", Οδηγός Εφαρμογής Λογοτύπων.
• Επικαιροποίηση Κανονισμού Διαχείρισης
Οδηγικού Ιστότοπου.
• Ολοκλήρωση ανακατασκευής της ιστοσελίδας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού
(www.seo.gr) σύμφωνα με το Στρατηγικό
Σχέδιο του Τμ. Επικοινωνίας και Δημοσίων
Σχέσεων, για την προβολή του Οδηγισμού.
Πραγματοποίηση εκπαίδευσης των διαχειριστών (ADMINS-το έμμισθο προσωπικό ΣΕΟ
και EDITORS-οι εθελοντές από τα Τμήματα
Κεντρικής Διοίκησης, Κλάδους, Επιτροπές).
• Επαναλειτουργία email: sitesupport@seo.gr
για παροχή τεχνικής υποστήριξης σχετικά
με τη διαχείριση της ιστοσελίδας.
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Ανοιχτές Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος
(Οpen Calls)
• Στους εθελοντές του Τμήματος προστέθηκαν μια επιμελήτρια κειμένων, μέλος μας,
μια γραφίστρια μέσω ETHELON, μια ειδικός
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων & Marketing,
παλιά Οδηγός και μια φωτογράφος εκτός
Οδηγισμού.

Ενέργειες για τις ανάγκες της Ανάπτυξης
και της προβολής του ΣΕΟ
• Στελέχη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Αμυρά, έστειλαν
από την ΕΡΤ και την εκπομπή Συνδέσεις το
δικό τους μήνυμα για την προστασία του
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας,
στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και
την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον
Ντερ Λάιεν.
• Συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1
και τη νέα εκπομπή "Η Φωτογραφία της
Ζωής μου". Προβολή Οδηγισμού μέσα από τη
δράση του Κλάδου Αστεριών "Το πανό της
Ειρήνης" στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ο
Κλάδος είχε τότε κάνει ρεκόρ κερδίζοντας
μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες!

• Στο πλαίσιο της επετείου των 90 χρόνων
Ελληνικού Οδηγισμού (1932-2022) πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με την
πολιτεία:
- Με την Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως με στόχο τη στενότερη συνεργασία
στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
του Υπουργείου Παιδείας.
- Με το Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα
Μπακογιάννη με στόχο τη στενότερη
συνεργασία και υποστήριξη στις επετειακές δράσεις που σχεδιάζει και θα υλοποιήσει το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.
- Με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ.
Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Προγραμματίζονται και άλλες εθιμοτυπικές συναντήσεις για τα 90 χρόνια, με τον Πρωθυπουργό,
τον Πρόεδρο της Βουλής καθώς και τον
Πρόεδρο του Ιδρύματος Νεολαίας δια Βίου
μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.
• Μελέτη δημιουργίας ανανεωμένου διαφημιστικού εντύπου για την προώθηση του
Οδηγισμού στη κοινωνία.
• Προβολή 22ας Φεβρουαρίου με συνεντεύξεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και ALPHA
RADIO.
• Συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδεύσεων στο
πλαίσιο της διαδικτυακής εκπαίδευσης
Social Media που πραγματοποιήθηκε τον
Δεκέμβριο 2020. Ενημέρωση από την
Επιτροπή πάνω στις τελευταίες εξελίξεις
και αποστολή οδηγιών.
• Δημιουργία δύο βίντεο της Ανάπτυξης για
την ημέρα της Γης και χριστουγεννιάτικες
ευχές.

• 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 καθώς
και διαδραστικός χάρτης που περιελάμβανε
όλα τα Τοπικά Τμήματα.
• Για όλες τις δράσεις εστάλησαν αντίστοιχα
Δελτία Τύπου στους δημοσιογράφους προς
δημοσίευση και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ο.
• Δημιουργία σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας για τον εορτασμό των 90 χρόνων από
την Επιτροπή. Σχεδιασμός καμπάνιας των
90 χρόνων στα social media για το 2022.
Δημιουργία λογοτύπου. Συμμετοχή της
Επιτροπής Επικοινωνίας και Δημ. Σχέσεων
στην Επιτροπή για τα 90 χρόνια.
• Το Σ.Ε.Ο. προχώρησε σε συνεργασία με την
εταιρία ΕΛΕΔ με στόχο την εξωστρέφεια
του Σωματείου στο Digital Marketing, σε
μηνιαία βάση. Η εταιρεία παραλαμβάνει
μια σπουδαία εθελοντική δουλειά από την
ομάδα των social media του Τμήματος.

• Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην Πρόεδρο
της Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου και στον Δήμαρχο Αθηναίων κύριο
Κώστα Μπακογιάννη τραγούδησαν Αστέρια,
Πουλιά, Οδηγοί και Μεγάλοι Οδηγοί, συνοδευόμενοι από Στελέχη και Μέλη Τ.Σ. Τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν
με την Πρόεδρο και τον Δήμαρχο και να τους
προσφέρουν δώρα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους
δημοσιογράφους όλων των μέσων που
στάθηκαν αρωγοί στο έργο μας.
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
• Θάλεια Ξηρομερίτου
• Όλγα Σαββίδου
• Ζαφειρία Σαραλιώτη
• Πόπη Φικιώρη
• Κατερίνα Χαραμή

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021

Όπως κάθε χρόνο κι εφέτος το Τμήμα Συνεργασίας είχε
προγραμματίσει διάφορες δράσεις. Λόγω της συνεχιζόμενης
όμως πανδημίας οι δράσεις αυτές περιορίστηκαν σε διαδικτυακές συναντήσεις. Συναντήσεις κι επισκέψεις στις Ομάδες
ματαιώθηκαν. Η προετοιμασία για την διοργάνωση της 37ης
Πανελλήνιας Συνάντησης των Ομάδων Συνεργασίας. στη
Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα του εορτασμού των 85 χρόνων
παρουσίας του Οδηγισμού στη Συμπρωτεύουσα, αναβλήθηκε
για το 2022.
Στις 11 Ιανουαρίου 2021 το Τμήμα Συνεργασίας πραγματοποίησε την Κοπή της Βασιλόπιτας διαδικτυακά για τα μέλη
του.
Στις 8 Ιουνίου 2021 η Οδηγική χρονιά έκλεισε διαδικτυακά
με τη συμμετοχή πολλών Ομάδων Συνεργασίας από όλη την
Ελλάδα.
Στις 5 Οκτωβρίου 2021 το Τμήμα Συνεργασίας προγραμμάτισε ένα πανελλήνιο διαδικτυακό "άνοιγμα" της Οδηγικής
χρονιάς, με συμμετοχή πολλών Ομάδων Συνεργασίας από όλην
την Ελλάδα Είναι γεγονός ότι οι Ομάδες ανταποκρίθηκαν με
μεγάλη χαρά σε αυτές τις προσκλήσεις. Γιατί σε όλες έλειψαν
το "σμίξιμο", η "αγκαλιά", οι συναντήσεις με τις φίλες από
παιδιά!!
Στις 20 Οκτωβρίου 2021 το Τμήμα Συνεργασίας διοργάνωσε
την 10η Παναττική Συνάντηση των Ομάδων Συνεργασίας, μια
" Παναττική Αλλιώς…", γεμάτη Οδηγικό παλμό, συναίσθημα και
χαρά, μέσα στη Φύση, με κυρίαρχο θέμα το περιβάλλον. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια αυτής της καταπληκτικής Συνάντησης
φυτέψαμε μία χαρουπιά στη μνήμη της αγαπημένης φίλης
Οδηγού κι Υπεύθυνης της Παιανίας, Βαγγελίτσας Κοτσαρά που
έφυγε πρόσφατα από κοντά μας.
Η Συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε με αυστηρή τήρηση των
πρωτοκόλλων υγείας. Εμβολιασμένες όλες και με rapid test.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια όλης της Οδηγικής χρονιάς, το
Τμήμα Συνεργασίας έκανε τις μηνιαίες συναντήσεις του διαδικτυακά και τα μέλη του επικοινωνούσαν απαραίτητα με τις
Ομάδες.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
"ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΓΑ"
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Νανά Γεντίμη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Κατερίνα Βαρβιτσιώτη
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Σόφη Λεβεντάκη
ΤΑΜΙΑΣ
• Κούλα Μπαζάκη
ΜΕΛΗ
• Λίλη Μαντωνάκη-Πρόεδρος του Τμήματος Συνεργασίας
• Λένα Καραθανάση και Κατερίνα Οικονόμου από την Ομάδα
Συνεργασίας Θεσσαλονίκης
ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ
• Νίτσα Βαλταδώρου
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
• Ελισάβετ Φουτσιτζόγλου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
• Γκολέμη Ματούλα Ο.Σ. Κορωπίου (οργάνωση-υλικό)
• Διαβάτη Νικολίνα (Λίνα) Ο.Σ. Θεσσαλονίκης
(οργάνωση-εκδηλώσεις)
• Κατάκη-Μπον Ζωή Ο.Σ. Κηφισιάς (οργάνωση-υλικό)
• Ξηρομερίτου Θάλεια Ο.Σ. Κηφισιάς (οργάνωση)
• Χαραμή Μαντζάκου Κατερίνα Ο.Σ. Κηφισιάς (κοινωνικά δίκτυα)

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 αριθμός 4.
Λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν
εκδηλώσεις και δράσεις το 2021, εκτός από την συμμετοχή
του Μουσείου στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας "21" στο πλαίσιο
του εορτασμού της συμβολικής επετείου των 200 χρόνων από
την Επανάσταση του 1821. Ως επίσημη συμμετοχή έφερε τη
σήμανση της Επιτροπής "Ελλάδα 2021". #greece2021 #drasi21
Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο εορτασμού των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση, αποφασίσθηκε το Μουσείο, όπως και
τα περισσότερα Μουσεία στην Ελλάδα, να παραμένει ανοικτό
στις 21 κάθε μήνα, τηρώντας όλους τους κανόνες προστασίας για τον COVID-19 (μάσκα, απόσταση, αριθμός επισκεπτών
κλπ)". Κάθε μήνα η πρόσκληση εγένετο μέσω της σελίδας του
Μουσείου στο facebook.
Με την ευκαιρία αυτή, την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 η
Ομάδα Συνεργασίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε στο χώρο
του Μουσείου εκδήλωση με ξενάγηση, με την παρουσία της
νέας Προέδρου του Τοπικού Τμήματος Θεσσαλονίκης κας
Μαρίας Χατζηδημητρίου. Την ξενάγηση στα εκθέματα του
Μουσείου έκανε η Υπεύθυνη της Ομάδας Συνεργασίας Θεσσαλονίκης Λένα Καραθανάση, βασιζόμενη σε κείμενο ξενάγησης
της Νίτσας Βαλταδώρου.
Κατά τη διάρκεια του 2021 το Μουσείο είχε μια πολύ θετική
παρουσία μέσω της σελίδας του στο facebook, η οποία εκτός
από τις πολύ ενδιαφέρουσες αναρτήσεις της Επιτροπής,
εμπλουτίζεται συνεχώς με σπάνιες φωτογραφίες και κείμενα
που στέλνονται από οδηγούς από όλη την Ελλάδα και σηματοδοτούν την ενενηντάχρονη ιστορία του Ελληνικού Οδηγισμού.
Συνεχίζεται επίσης η συγκέντρωση υλικού, το οποίο θα αξιολογηθεί και θα μεταφερθεί στο Μουσείο όταν οι συνθήκες το
επιτρέψουν.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ 2021
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Και τη φετινή χρονιά η κατάσταση της πανδημίας είχε ως
αποτέλεσμα οι προσκλήσεις που λάβαμε από την Πολιτεία
και άλλους φορείς για εκδηλώσεις και συναντήσεις να γίνουν,
σχεδόν στο σύνολό τους, διαδικτυακές ενώ άλλες συναντήσεις και δράσεις μεταφέρθηκαν για το μέλλον.
Έγινε, ωστόσο, σημαντική προσπάθεια για την ουσιαστική
εκπροσώπηση του Σ.Ε.Ο. με συμμετοχές Μελών μας, ώστε να
δοθούν ευκαιρίες συμμετοχής έστω και διαδικτυακά.

Συγκεκριμένα:
• Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας, Υπουργείο
Πολιτισμού
• Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών
• RAISE YOUR VOICE FESTIVAL-ΓΚΑΖΙ
• Ομάδα νέων GLOBAL SHAPERS, World Economic Forum
• Συνδιάσκεψη Νεολαίας της Πορτογαλικής Προεδρίας στην
Ε.Ε., Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
• Εθνική Ομάδα Διαλόγου, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
• Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Ημέρα της Γυναίκας
• Ίδρυμα Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Στάσεις και απόψεις των
Ελληνίδων για την περίοδο του covid-19
• HIGGS ACCELERATOR, Κοινωφελή ιδρύματα και Κοινωνία
Πολιτών
• HIGGS ACCELERATOR, Social Impact Hackathon
• Ακαδημία Αθηνών, Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821
• Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Generation Z, Τι θέλουν οι έφηβοι
να ξέρουμε για αυτούς
• Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Διάλογοι Facebook down
• ΘΑΛΗΣ ΙΙ, Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των Μ.Κ.Ο. στην
Ελλάδα
• Παγκόσμια καμπάνια για τους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Ελληνική Εβδομάδα Δράσης

• Επέτειος Απελευθέρωσης Αθηνών 12ης Οκτωβρίου 1944,
Δήμος Αθηναίων
• 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
• Δράση LETS DO IT GREECE
• Συμμετοχή σκάφους ΓΡΑΙΓΟΣ στο Spetses Classic Yacht
Regatta
• Συμμετοχή σκάφους ΓΡΑΙΓΟΣ στην 2η REGATA παραδοσιακών σκαφών Ωκεανίδα 2021, Φαληρικός όρμος
• 17η Ημερίδα Εθελοντισμού, Πλατεία Συντάγματος
• Δήμος Ιστιαίας, Συναυλία Αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους, Καλλιμάρμαρο Στάδιο
• 38ος Μαραθώνιος της Αθήνας, Συμμετοχή στο Εθελοντικό
Πρόγραμμα
• Κατάθεση και Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου, Περιφέρεια
Αττικής
• Αθλητικός Όμιλος Ξιφασκίας Περσέας Αθηνών, Πανελλήνιο
Κύπελο Εφήβων/Νεανίδων
Μαρία Γιούτσου-Δημόσιες Σχέσεις

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΙ & ΔΩΡΗΤΕΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ-Ελληνική Εταιρεία Ερευνών Υπεδάφους
ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΠΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΜΟΝΤΕΡΝΟ
ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΑΣ
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ
ΤΕΧΝΗΜΑ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ANTONIS BIKE
AVOCADO
BOX
FARMAKON ΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
HAPPY FEET
LITTLE EINSTEIN
MANIAS COLLECTION
REVEKKA APARTMENTS
REYCAP Α.Ε.
WELCOME STORES (ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕΕ)

ΦΟΡΕΙΣ

• Δήμος Καρδίτσας
• Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
• Ίδρυμα "Αντώνιος & Ιωάννης Αγγελικούσης"

ΙΔΙΩΤΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου
Αικατερίνη Γερογιόκα
Πόπη Γεωργιάδη
Μαρία Ζαχαριάδου
Πέτρος Λ.Γ. Κανελλόπουλος
Όλγα-Παναγιώτα Καραθανάση
Χρήστος Ι. Καραπιπέρης
Δέσποινα-Μαρία Κεφαλίδου
Αμαλία Κοτζασαρίδου
Όλγα Κούναρη
Βλάσης Κουτσός
Εύα Λαδιά
Ελένη Λάιου
Δημήτρη Μαστρανδρίκος
Διονυσία Μαυροπόδη
Νίκος Μιχαλόπουλος
Νίκος Μπιράκης
Έρη Μπιρλιράκη
Ντέμη Μωραΐτου
Αλεξία Νούτσου
Αναστασία Παμουκτσόγλου
Ρίτα Πανουργιά
Μιχάλης Παντελαίος Σκορδούλης
Ιωάννης Παπαδάτος
Μιράντα Πεσμαζόγλου
Κάλλη Πολέμη
Μπάμπης Πραματευτάκης
Πέπα Σταυροπουλου
Ευγενία Σωμαρά
Φίφη Ταπίνη
Δήμητρα Τσεσμελή
Νάσος Τσιάμης
Κορίνα Χατζηνικολάου
Μαρία Χελιδώνη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Ε. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
• Κ. ΚΑΤΟΥΦΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
• Σ. ΜΠΕΛΜΠΑ
ΤΑΜΙΑΣ
• Σ. ΘΕΙΑΔΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
• Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.
• Δ. ΓΚΕΣΟΥΡΑ
• Κ. ΠΕΤΡΑΤΖΑ
• Α. ΤΕΡΖΑΚΗ
• Ν. ΤΗΛΙΑΚΟΥ
• Ν. ΤΣΙΑΜΗΣ
• Μ. ΤΣΙΝΤΣΙΛΩΝΗ

Ετήσιος απολογισμός

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
και ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
• Ν. ΓΕΝΤΙΜΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΜΕΑ
• Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ-ΒΟΗΘΟΣ
ΓΕΝ. ΕΦΟΡΟΥ (έως 3/9)
• Ε. ΝΟΥΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
• Κ. ΚΑΤΣΟΥΡΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Λ. ΜΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΑΓΑΖΑΚΙ
• Κ. ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (έως 26/6)
• Κ. ΚΑΤΟΥΦΑ
• Μ. ΓΙΟΥΤΣΟΥ
• Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚ. ΑΡΩΓΗΣ
• Ρ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΟ
• Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
• ΛΙΤΣΑ ΣΚΟΥΝΤΡΑ
• Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ (από 4/9)

ΕΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ
• Κ. ΚΑΡΥΔΑΚΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΥΛΙΩΝ
• Α. ΝΙΦΟΡΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΩΝ
• Γ. ΑΡΒΑΛΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
• Κ. ΜΠΟΛΛΕ
ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
• Π. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
• Δ. ΤΣΙΠΡΑ (από 4/9)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Περιφερειακές/Περιφερειακοί Έφοροι, Πρόεδροι & Έφοροι Τοπικών Τμημάτων
Πρόεδροι & Αρχηγοί Τοπικών Ομάδων 31ης Δεκεμβρίου 2021
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Σταματία Μαργαρίτη (έως 1/10)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Πραξιτέλης Κουτσουράδης (από 2/10)
*Αθήνα
• Λ. Γουλανδρή
• Χ. Κυριλή
Βύρωνας
• Δ. Λασπιά
• Π. Μακρής
Ζωγράφου
• Κ. Παπασπύρου
• Ε. Κασσανδρινού
*Ηλιούπολη
• Α. Κασιμάτη
• Μ. Αγγελίδου
*Καρέας
• Ν. Κυπραίου
• Θ. Τσίπρα
Ν. Φιλαδέλφεια
• Σ. Κόκκολα
• Α. Τζίφα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάνα Καπαραλιώτη
Γλυφάδα
• Μ. Βελιανίτη
• Ε. Λαζαράκης
*Νέα Σμύρνη
• Ε. Μπιρλιράκη
• Ε. Μαντζουράνη

Παλαιό Φάληρο
• Β. Κορωνάκη
• Ν. Αθανασοπούλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάσια Θηβαίου
*Αγ. Παρασκευή
• Σ. Παπαγιαννοπούλου
• Α. Φράγκου
*Ηράκλειο Αττικής
• Ρ. Μπεκυρά
• Μ. Καλογεροπούλου
*Καλογρέζα
• Θ. Κούτρα
• Π. Μιμήκου
*Κηφισιά
• Μ. Λιάνου
• Λ. Κουμάντου
Μαρούσι
• Μ. Ζερβάκη
• Κ. Μάκου
Παπάγου
• Σ. Παρλαβάντζα
• Σ. Γιαννατσή
Φιλοθέη
• Γ. Κροντηρά
• Λ. Δεμέστιχα
*Χαλάνδρι
• Π. Καζανέλης
• Γ. Παντελής
Ψυχικό Τ.Ο.
• Α. Μαμαλούκου
• Α. Λιόγκα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάνα Καπαραλιώτη
Ανάκασα
• Κ. Μικράκη
• Λ. Μουρελάτος
Περιστέρι
• Α. Παναγιωτοπούλου
• Κ. Καΐρη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Νάνσυ Ψυλάκη
*Σαλαμίνα
• Τ. Παπανικολάου
• Χ. Γκολφινοπούλου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Νάνσυ Ψυλάκη
*Ελευσίνα
• Σ. Μπαλόκα
• Μ. Μανώλακα
Μέγαρα
• Π. Δάλλα
• Π. Ζάλη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Γιώργης Θεοδωράτος
Ανάβυσσος Τ.Ο.
• Α. Χίου
• Α. Καζανέλη

Βούλα
• Χ. Πετροδασκαλάκη
• Χ. Αλειφέρη
*Θρακομακεδόνες
• Κ. Λαυρέντη
• Α. Λαμπροπούλου
Κερατέα
• Ε. Ορφανίδου
• Β. Πολιτη
Κορωπί
• Μ. Μίχα
• Β. Θηβαίου
*Παιανία
• Κ. Νικολογιάννη
• Μ. Τρόντζα
Ραφήνα
• Τ. Λεγάκη
• Μ. Πρωτόπαπα
Σπάτα
• Σ. Μπέλμπα
• Δ. Κατσούλη
**Αχαρνές

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάνα Καπαραλιώτη
*Βαθύ Σάμου
• Μ. Γεραλέξη
• Ζ. Φλέσια
Καρλόβασι Σάμου
• Μ. Ψαριανού
• Κ. Κρούστη-Ξάνθου
*Μυτιλήνη
• Α. Παλαιολόγος
• Β. Τριβουλίδου

*Χίος
• Π. Βαποράκη
• Γ. Πλαγγέτης
**Λήμνος
**Βροντάδος Χίου

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Σταματία Μαργαρίτη (έως 1/10)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Πραξιτέλης Κουτσουράδης (από
2/10)
Κως
• Σ. Μακρής
• Χ. Μανταράκη
Νάξος
• Μ. Μαγγιώρου
• Ρ. Μαργαρίτη
Ρόδος
• Α. Μπονιάτη
• Α. Χατζηδημητρίου
**Λέρος

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη (έως 3/9)
• Αλεξάνδρα Λουκίδου (από 4/9)
*Ζάκυνθος
• Σ. Ξένος
• Ρ. Μπουζιάνου
*Κέρκυρα
• Α. Κανταρέλη
• Α. Σιμάτη
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ΚΡΗΤΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ:
• Γιώργης Θεοδωράτος
Αγ. Νικόλαος
• Μ. Πασαδάκη
• Ε. Σφακιανάκη
Ηράκλειο
• Ε. Χατζηϊωάννου
• Χ. Πωλαναγνωστάκη
Ιεράπετρα
• Ε. Βαρσαμιδάκη
• Ε. Κοντοπόδη
Νεάπολη
• Μ. Σιφάκη-Τζανάκη
• Κ. Τερζάκη
Σητεία
• Μ. Βασιλάκη
• Β. Παπακωνσταντίνου
Χανιά
• Α. Καλογεράκη
• Κ.Κοκολάκη
Ρέθυμνο
• Γ. Σκούφογλου
• Μ. Ντουνιαδάκη

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη (έως 3/9)
• Αλεξάνδρα Λουκίδου (από 4/9)
*Ιωάννινα
• Ε. Νούσια
• Ι. Ζυγούρη
Πρέβεζα
• Α. Κόρρου
• Δ. Γιαννούτσου
**Μέτσοβο

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη
*Αγριά
• Γ. Τσιακατήρη
• Β. Κατσούλη
*Βόλος
• Κ. Τριανταφύλλου
• Δ. Τσάτσου
Καλαμπάκα
• Π. Δήμου
• Α. Κωσταρίδου
*Καρδίτσα
• Β. Λαϊοπούλου
• Π. Χατζηδημητριάδου
*Λάρισα
• Ε. Δημόκα
• Δ. Μαυρομάτη
*Νέα Ιωνία Μαγν.
• Κ. Δανιηλίδου
• Ι. Πανταζής
Σκιάθος
• Ε. Τρακόσα
• Χ. Κωσταρά
*Τρίκαλα
• Ι. Μπάτζιου
• Μ. Ζιόμπορα
*Φάρσαλα
• Α. Μπαρουτιάδη
• Δ. Μαυροπόδη

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και
ΘΡΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Καρίνα Δημοπούλου (έως 3/9)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Θοδωρής Κεμανίδης (από 4/9)
Δράμα
• Α. Τσιόγκα
Καβάλα
• Α. Κολοζώφ
• Χ. Μπάτζιου
Κομοτηνή
• Ε. Γεράκη
• Ν. Τσιμπλιαρίδου
*Ξάνθη
• Ζ. Ηλιάδου
• Λ. Ράπτης
Ορεστιάδα
• Ε. Σπανοπούλου
• Λ. Τοψίδου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Καρίνα Δημοπούλου (έως 3/9)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
• Θοδωρής Κεμανίδης (από 4/9)
*Θεσσαλονίκη
• Μ. Χατζηδημητρίου
• Ε. Φουτσιτζόγλου
Κιλκίς
• Α. Βαρδάκα
• Μ. Κιοσσέ
Νάουσα
• Ν. Τσέλιου
• Γ. Ζαρομυτίδου
Σέρρες
• Κ. Καραντώνη
• Α.Μ. Μπογιαντζή
Σιδηρόκαστρο
• Κ. Καραντωνίου
• Μ. Παρέτσιου

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Διονυσία Μαυροπόδη
*Κοζάνη
• Ε. Διάφα
• Θ. Μαλιόγκας

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Βάσια Θηβαίου
Άμφισσα
• Α. Σεγδίτσα
• Γ. Δασκαλοπούλου
Ιστιαία
• Α. Καλέμη
• Ε. Καμπούρη
Λαμία
• Α. Τζοβανάκη
• Α. Μπακάκου
Χαλκίδα
• Κ. Μπασματσόγλου
• Σ. Λειβαδίτου

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Ματούλα Τσιντσιλώνη (έως 3/9)
• Αλεξάνδρα Λουκίδου (από 4/9)
*Πάτρα
• Δ. Ιγγλέση
• Η. Χαραλάμπη

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΟΣ
• Νάνσυ Ψυλάκη
*Καλαμάτα
• Ο. Κουρή
• Ε. Αλεξοπούλου
Κόρινθος
• Ε. Ωρολογά
• Δ. Καραβάς
*Λουτράκι
• Μ. Παυλοπούλου
• Μ. Δραμουντάνη
*Ξυλόκαστρο
• Ε. Γατσοπούλου
• Α. Τσουραπά
*Σπάρτη
• Κ. Κοντογεωργάκου
• Ε. Σουλτάνη
Τρίπολη
• Μ. Αναγνωστοπούλου
• Σ. Κακαρίκου
**Μεθώνη
**Μελιγαλάς

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

* Τακτικά Τοπικά Τμήματα

(με στοιχεία που ελήφθησαν έως 18/2/2022)

**Τοπικά Τμήματα αδρανή

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΜΙΑ
2021
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• ΜΗΦΟ Α.Ε.
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ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ
• Θεοδώρα Λουρίδα
• Βιργινία Σομπέτσκι
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
• Στέλλα Δούρου
• Καίτη Κατσούρη
• Σόφη Μπέλμπα
• Θάλεια Ξηρομερίτου
• Ευαγγελία Παπαορφανού
• Κέλλυ Πετρατζά
• Θεόδωρος Σταυράκης (για τα Φωτοβολταϊκά)
• Νίκη Τηλιακού

ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΜΙΑ

Το 2021 ήταν για το Σωματείο μας ένα οικονομικό έτος που
προσέφερε πολλές προκλήσεις. Ξεκινήσαμε την χρονιά με
μεγάλη αγωνία διότι η κυβέρνηση δεν είχε άμεσα εξαγγείλει
μέτρα στήριξης για νομικά πρόσωπα σαν το δικό μας (Σωματείο). Επιπλέον, τα έσοδά μας μειώνονταν ανά μήνα δραματικά,
κυρίως λόγω των ενοικίων που είναι η κύρια πηγή εσόδων μας
αλλά και λόγω των μειωμένων έως ανύπαρκτων συνδρομών
των μελών μας αφού δεν λειτουργούσαν οι Ομάδες. Η κατάσταση βελτιώθηκε αργότερα μέσα στη χρονιά όταν αρχίσαμε
να λαμβάνουμε την κρατική επιδότηση επί των ενοικίων.
Μέσα στον Ιανουάριο, μόλις η Περιφέρεια Αττικής περιέλαβε
στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμά της "Αττική
2014-2020" για την "Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων" και τα Σωματεία, καταθέσαμε αίτημα. Το τρίτο
τρίμηνο του 2021 πιστώθηκε στον λογαριασμό μας το ποσόν
των ΕΥΡΩ 40.000 (σαράντα χιλιάδων ευρώ) ως ενίσχυση από
το εν λόγω πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η πρακτική μας να έχουμε καταρτίσει δύο διαφορετικά
σενάρια προϋπολογισμού αλλά περισσότερο η στενή ανά
τρίμηνο παρακολούθηση υλοποίησής του και επανεξέταση
τυχόν ανακατανομής κονδυλίων, μας οδήγησε με μεγαλύτερη
ασφάλεια να πραγματοποιήσουμε όσα είχαμε προγραμματίσει
και υποσχεθεί αλλά και να στηρίξουμε οικονομικά τα διάφορα
τμήματα της Διοίκησης σε ό,τι επιχειρούσαν μέσα σε αυτό το
δύσκολο και στενό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα:
• Εγκατάσταση πυρασφάλειας στα "Κονάκια":
Από την πρώτη στιγμή, σύσσωμο το Διοικητικό έβαλε στόχο
την άμεση υλοποίηση αυτού του επιτακτικού έργου. Έτσι,
επικοινωνώντας την προσπάθειά μας σε διάφορους ιδιώτες
και ιδρύματα, κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε από
δωρεές το 92% του συνολικού ποσού, εκταμιεύοντας για ένα
τέτοιο μεγάλο έργο μόνο ΕΥΡΩ 5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ)
περίπου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που μας βοήθησαν
οικονομικά και συγκεκριμένα στους κ.κ. Γεωργιάδη Πόπη,
Αποστολίδη Κωνσταντίνο ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ, Τσεσμελή Δήμητρα,
Μπιράκη Νίκο, Μπιρλιράκη Έρη, Ίδρυμα Αγγελικούση, Μαυροπόδη Διονυσία, Αιγέας ΑΜΚΕ και Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη &
Κάρμεν Κωνσταντοπούλου. Χωρίς τις δωρεές τους θα ήταν
ίσως αδύνατον να προχωρήσουμε σε άλλα έργα/οικονομικούς στόχους.
• Ολοκλήρωση της νέας ιστοσελίδας του Σωματείου:
Η Ομάδα της Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων συνεργάστηκε στενά με την εταιρεία ΕΛΕΔ που ανέλαβε την επανασχεδίαση της Ιστοσελίδας, εκπαιδεύτηκαν οι διάφοροι
χρήστες και ελπίζουμε σε μία ζωντανή, φρέσκια, διαρκώς
ανανεούμενη σελίδα στο διαδίκτυο.
• Καταβολή μετρητών στο κεφάλαιο της δανειακής μας σύμβασης:
Λίγο πριν εκπνεύσει το 2021, και αφού είχαμε βεβαιωθεί για
την οικονομική μας "ασφάλεια", ακολουθήσαμε την τακτική
που τηρεί το Δ.Σ. τα τελευταία χρόνια και προχωρήσαμε σε
καταβολή ΕΥΡΩ 20.000 (είκοσι χιλιάδων ευρώ) στο κεφάλαιο του δανείου μας, μειώνοντας έτι περαιτέρω την μηνιαία
δόση. (Ύψος δανείου 31/12/2021, € 78.435,24 από € 98.435,24
και μείωση της μηνιαίας δόσης από € 852,50 σε € 678,33).
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Η Ομάδα του Στρατηγικού Σχεδιασμού που ασχολείται με την
καλύτερη αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας, πάντα σε
συνεργασία με την Πρόεδρο της Ακίνητης Περιουσίας, μελέτησε τα παρακάτω θέματα και εισηγήθηκε διάφορες ενέργειες:
• Εξετάσαμε την απόδοση του Κατασκηνωτικού μας Κέντρου
τα "Κονάκια" σε βάθος δεκαετίας και το αποτέλεσμα έδειξε
ότι είναι μία ζημιογόνος εκμετάλλευση που επιδοτείται
από την Κεντρική Διοίκηση κατά μέσο όρο με ΕΥΡΩ 11.000
(έντεκα χιλιάδες ευρώ) ανά έτος. Το κόστος αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ανά έτος αφού θα απαιτείται η
ετήσια συντήρηση της πυρασφαλείας. Έτσι, η απόφασή μας
είναι να τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα η αναβάθμιση του
χώρου, να επανεξεταστεί το κοστολόγιο και να διευρυνθεί η
χρήση του. Μετά το έργο της πυρασφάλειας προχωρήσαμε
σε αποψίλωση των πεύκων και θα συνεχίσουμε με πολλές
βελτιώσεις στο χώρο.
• Για την καλύτερη αξιοποίηση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου
και δεδομένου ότι αυτό έχει τουλάχιστον 8 επί πλέον χρόνια
ζωής και εκμετάλλευσης, και τέλος, επιθυμώντας να εκτιμηθεί ποιο είναι το καθαρό κέρδος του Σωματείου από
αυτήν την επένδυση, υπογράφηκε συμφωνία με την εταιρεία
ΕΝΟΛΙΑ (Solar systems). Η εταιρεία αυτή παρακολουθεί την
λειτουργία των panels καθημερινά εξ αποστάσεως (μέσω
wifi) και επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση βλάβης. Έτσι, το
χρονικό διάστημα εντοπισμού τυχόν βλάβης και αποκατάστασής της μειώθηκε από 1,5 με 2 μήνες σε 1,5 με 2 ημέρες!
Με αυτόν τον τρόπο, σήμερα ξέρουμε ότι το καθαρό μας
κέρδος από την εκμετάλλευση αυτής της επένδυσης ανήλθε
για το 2021 σε περίπου ΕΥΡΩ 4.000 (τέσσερεις χιλιάδες
ευρώ).

• Δεδομένου ότι από το 2010 έχει ξεκινήσει το κράτος, με
διάφορους νόμους, να ζητεί από τους πολίτες να νομιμοποιήσουν τυχόν αυθαιρεσίες στα οικοδομήματά τους, ξεκινήσαμε αναθέτοντας σε ειδικούς επιστήμονες τον έλεγχο των
αδειών οικοδομής και της έκδοσης πιστοποιητικών περί μη
υπέρβασης των αδειών πιλοτικά στην Περιφέρεια "Πελοποννήσου-Δυτικής Αττικής-Νήσων Αττικής-Πειραιά". Αφού
εκδόθηκαν πιστοποιητικά, δρομολογήθηκαν ενέργειες για
τακτοποίηση εκκρεμοτήτων κλπ. προχωρούμε σε όλες τις
Περιφέρειες ανά την Ελλάδα. Στόχος είναι να τακτοποιηθούν
οι φάκελλοι όλων των ακινήτων ώστε να είναι έτοιμοι για
την "ηλεκτρονική ταυτότητα των ακινήτων" που νομοθέτησε
η κυβέρνηση.
• Καταγράψαμε σε ποια μέρη ανά την Ελλάδα υπάρχουν
ακίνητα ιδιοκτησίας μας και δεν δραστηριοποιούνται τα
αντίστοιχα Τοπικά Τμήματα, ώστε να μπορέσουμε να τα
εκμεταλλευτούμε με κάποιον τρόπο και να μην απομειώνονται από την μη χρησιμοποίησή τους. Έτσι : α) στις Σάππες
έχουμε παραχωρήσει με χρησιδάνειο το ακίνητό μας στον
Δήμο Σαππών, ο οποίος το ανακαίνισε και κάνει τις συνεδριάσεις του Δημοτικού του Συμβουλίου, β) στην Ελευθερούπολη
νοικιάστηκε το ακίνητο και συνεχίζουμε με 4-5 ακίνητα ανά
την Ελλάδα. Συγχρόνως, ξεκινήσαμε την στενή παρακολούθηση της νομικής πορείας περιπτώσεων που χρονίζουν (πχ.
Ιεράπετρα, Ξυλόκαστρο). Στόχος, που θα συνεχιστεί και στην
επόμενη χρονιά, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του Σωματείου.

Το Λογιστήριό μας πλέον είναι άρτια οργανωμένο. Έχουμε
συνδεθεί ηλεκτρονικά με την ΑΑΔΕ, όπως όλες οι εταιρείες
και οι επαγγελματίες, και τηρούμε τα βιβλία μας ηλεκτρονικά.
Θα πρέπει όλα τα Τοπικά Τμήματα σταδιακά να προσαρμοστούν ώστε σε όλες τις συναλλαγές μας με τους συνεργάτες
μας να είμαστε νόμιμοι απέναντι στο κράτος και την εφορία
(ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ηλεκτρονική ανάρτηση τιμολογίων κλπ).
Γνωρίζουμε ότι η προσπάθειά μας να έχουν όλα τα Τοπικά
μας Τμήματα τη δυνατότητα να κινούν τον λογαριασμό τους
ηλεκτρονικά αλλά και με κάρτα δεν έχει ευοδωθεί σε όλους
τους τόπους. Προσπαθούμε, με συνεχείς επικοινωνίες με
την Τράπεζα και το Νομικό της Τμήμα, να επιλύσουμε κάθε
πρόβλημα και το Λογιστήριο είναι αποδέκτης όλων των αιτημάτων, τα οποία προωθεί δεόντως και επιλύονται το συντομότερο δυνατόν.
Η φετινή χρονιά, γενέθλιος χρονιά για τα 90 χρόνια του Οδηγισμού στην Ελλάδα, βρίσκει την πανδημία στην αποδρομή της
και το Τμήμα της Ανάπτυξης με μεγαλύτερη δυναμική από την
προηγούμενη διετία. Για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός για
το 2022, πέρα από τα κονδύλια που είναι σταθερά ως έσοδα ή
ανελαστικά ως έξοδα, είναι πολύ βεβαρημένος γιατί τα μέλη
του Σωματείου έχουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν και να νοιώσουν ξανά τι σημαίνει να είσαι Οδηγός.
Το Τμήμα Οικονομικών και Διαχείρισης θα παρακολουθεί
στενά τον Προϋπολογισμό και θα βοηθήσει να ικανοποιηθούν
όλα τα αιτήματα των Τμημάτων. Τέλος, έχουμε θέσει φέτος
στόχο τον επανασχεδιασμό του Μητρώου και την βελτίωση
των χώρων εργασίας των Γραφείων του ΣΕΟ ενώ έχουν ήδη
αγοραστεί κλιματιστικά στους χώρους που δεν διέθεταν.
Χρόνια μας Πολλά!

ΤΜΗΜΑ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
2021
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
• Καίτη Κατσούρη
ΜΕΛΗ
• Χρυσούλα Αθανασοπούλου-Βρόντου (από 31/8)
• Ειρήνη Παπαγεωργίου
• Θεόδωρος Σταυράκης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΗΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"
• Βασιλεία Καραΐσκου
• Σοφία Παπαγιαννοπούλου
• Λίτσα Σκούντρα

Επιτροπή Αρχείου

Το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας, συνεχίζοντας την υλοποίηση
του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την καλύτερη αξιοποίηση της
περιουσίας μας, συνεργάσθηκε με τα μέλη των επιτροπών που
απαρτίζουν το τμήμα.

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.
• Να συνεχίσει τον έλεγχο εγγραφής των ιδιόκτητων ακινήτων
στο Εθνικό Κτηματολόγιο καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων.

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

Επιτροπή Διαχείρισης

Επιτροπή Πανελλήνιου Οδηγικού Κέντρου "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ"

Ήταν μια δύσκολη χρονιά για "ΤΑ ΚΟΝΑΚΙΑ" διότι λόγω του
covid-19 και της επιβεβλημένης καραντίνας δεν λειτούργησε
ο χώρος για Κατασκηνωτές.
Επίσης, λόγω των έργων για την Πυρασφάλεια, ο χώρος παρέμεινε κλειστός και δεν πραγματοποιήθηκαν Κατασκηνώσεις.
Παρ΄ όλα αυτά παραμένει ένας δημοφιλής προορισμός για τις
δράσεις των ομάδων.

Πάγιες εργασίες: Δεν πραγματοποιήθηκαν οι πάγιες εργασίες λόγω μη λειτουργίας του χώρου.

Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων:

Και φέτος φροντίσαμε να δρομολογήσουμε επισκευές και
βελτιώσεις στα κτίρια που νοικιάζουμε. Σε συνεργασία με την
Ομάδα του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μας, έχουν ξεκινήσει ενέργειες για αξιοποίηση ακινήτων Τοπικών Τμημάτων που είναι
ανενεργά για πολλά έτη. Ομοίως, ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες για τακτοποίηση άλλων ακινήτων μας.

Οδηγικό Κέντρο ΜΥΧΟΥΣ Μυτιλήνης.

Τακτοποιήθηκε η εκκρεμότητα με τον Δήμο Μυτιλήνης που
αφορούσε στην παραχώρηση του κτιρίου στο Οδηγικό Κέντρο
Μυχούς και πλέον έχουμε την αποκλειστική χρήση.

Οδηγικό Κέντρο "ΚΟΝΑΚΙΑ"

Ολοκληρώθηκε και παρεδόθη το έργο της Πυρασφάλειας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΔΗΓΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ
2021
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• Κατερίνα Πορτελάνου
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• Κλαίρη Αγγελετοπούλου
• Χρύσα Αλειφέρη
• Λώρα Αποστολοπούλου
• Λία Γουλανδρή
• Δημήτρης Κουδούνης
• Ελισάβετ Πλιακοπάνου
• Πολυξένη Τάκου

Η Επιτροπή του Οδηγικού Πρατηρίου, σε ακόμη μια χρονιά
αβεβαιότητας, με την Πανδημία να κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο,
προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά τις αγορές και να μην επενδύσει σε τίποτα άλλο εκτός από τα βασικά είδη Στολής.
Το πρώτο εξάμηνο του έτους κύλησε με δραματικά χαμηλές
πωλήσεις επειδή για άλλη μια χρονιά δεν πραγματοποιήθηκε η Παρέλαση της 25ης Μαρτίου ούτε οι καλοκαιρινές
κατασκηνώσεις, εφόσον οι Ομάδες μας λειτουργούσαν μόνο
διαδικτυακά. Αγορές δεν έγιναν αλλά είχαν εξοφληθεί όλοι οι
προμηθευτές μας.
Τα σχέδια της Επιτροπής για την αρχή της Οδηγικής χρονιάς
ήταν βασισμένα στην ελπίδα μας ότι θα ξεκινήσουν οι Ομάδες
και θα πραγματοποιηθεί η Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
Η Πανδημία όμως δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και στους
προμηθευτές μας. Υπήρξε μεγάλη έλλειψη πρώτων υλών και
καθυστερήσεις στις παραδόσεις όσων υλών ήταν διαθέσιμες.
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να υπάρχουν ελλείψεις κάποιων
ειδών για όσους αποφάσισαν να αγοράσουν είδη Στολής λίγο
πριν την Παρέλαση.
Παρά την αύξηση του κόστους κατασκευής της στολής,
πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την πανδημία, δεν έγινε
καμία ανατίμηση. Αντιθέτως προσπαθήσαμε, με την συγκράτηση των τιμών στα ίδια επίπεδα, να συνδράμουμε τα μέλη μας
στην δύσκολη οικονομική κατάσταση των ημερών αυτών.
Το κόστος αυτής της απόφασης είναι φανερό στα αποτελέσματα χρήσης του ΟΔΗΓΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ.
Αποκτήσαμε νέα ιστοσελίδα, με περισσότερους τρόπους
εξόφλησης των αγορών.
Για άλλη μια χρονιά σταθήκαμε δίπλα σε όλα τα Τοπικά μας
Τμήματα και εξυπηρετήσαμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις
παραγγελίες τους, σε επαρχία και Αττική,
Η Επιτροπή είχε και φέτος την συμπαράσταση του Νίκου
Ροδίτη και τον ευχαριστούμε.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
2021
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• Ρίκα Καραγιάννη
ΜΕΛΗ
• Λίλυ Ακογιούνογλου
• Νέλλη Αλεξοπούλου
• Ρούσα Γερογιάννη
• Νίκη Καλλιστράτου
• Κική Κατούφα
• Μίκα Κοντέλη
• Ρένα Μαριόλη
• Δήμητρα Σπανού
• Αϊντα Στρατούρη
• Νίκη Φιλιάνου
Το 2021 ήταν μία πολύ δύσκολη χρονιά αφού είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια γενική πανδημία. Οι λίγες εκδηλώσεις που
είχαμε προγραμματίσει δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν
λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούσαν.
Στο τέλος της χρονιάς, τυπώθηκε ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο
επιτοίχειο ημερολόγιο με πίνακες Ελλήνων ζωγράφων. Το
ημερολόγιο αυτό είναι συλλεκτικό γιατί αναφέρεται στα 90
χρόνια του Οδηγισμού που συμπληρώνονται το 2022. Καλό θα
ήταν να μη λείψει από κανέναν μας.
Επίσης, το 2021 πετύχαμε να διατεθούν όλες οι μαρμελάδες
και τα chutney που κάθε χρόνο ετοιμάζει για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μας, η αγαπημένη μας Αιμιλία.
Όσον αφορά στο γούρι της χρονιάς αποφασίστηκε να συνεχίσει
να κυκλοφορεί το γούρι που μας είχε ευγενώς παραχωρήσει ο
ζωγράφος Αλέκος Φασιανός και είναι διαχρονικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 2021
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 090061862

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 )
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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 2020

76.967,32

76.967,32

78.051,88

78.051,88

20.207,53

20.207,53
97.174,85

17.822,29

17.822,29
95.874,17

76.461,03

76.461,03
20.713,82

76.967,32

101.134,36
37.715,40
40.451,03

97.669,53
45.536,01
32.386,70

89.835,29

85.655,58

1.079,96

816,09

2.616,66
1.582,15
2.734,56
1.629,03
3.369,04
751,87

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

9.338,67
1.980,50
62.029,76

5.691,31
2.132,00
110.150,95

40.315,70
4.910,87

42.726,20
7.139,83

98.243,30

392,76

499.718,15
520.431,97
392,76
520.039,21
56.112,72
576.151,93

95.432,10

232,57

76.967,32
18.906,85

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2021
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/Αποζημιώσεις)
- 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

26.857,97

Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2020

18.016,65
26.857,97

128.280,00
10.870,00
87.765,00
60.294,00
647,86
8.208,50
253.220,00
8,60

549.293,96

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

576.151,93

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

576.151,93

625.878,77

ΑΘΗΝΑ ,10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

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 2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΛΣ 2021
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 090061862
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 )
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Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
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 2021 ευρώ
Αξία
Κτήσεως

Αποσβέσεις

5.090,20

825,13

212,09

Αναπόσβ.
Αξία

Αξία
Κτήσεως

4.878,11

0,00

825,12

0,01

725,33

4.480.865,48
3.826.444,37

3.500.527,21

4.480.865,48
325.917,16

6.192,31
121.361,84
8.434.864,00
8.435.689,13

4.510,80
114.210,24
3.619.248,25
3.620.073,37

1.681,51
7.151,60
4.815.615,75
4.815.615,76

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

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2021 Ευρώ

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2020 ευρώ
Αποσβέσεις

Αναπόσβ.
Αξία

0,00

0,00

725,32

0,01

4.480.865,48
3.826.444,37

3.406.315,72

4.480.865,48
420.128,65

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

3.174,40
3.174,40

3.174,40
3.174,40

4.818.790,16

4.913.001,57

76.461,03

76.967,32

37.246,64

34.783,87

69.828,11

25.965,36

0,57
107.075,32

358,33
61.107,56

115.695,90
461.437,40
577.133,30

113.295,24
385.321,31
498.616,55

760.669,65

636.691,43

1.063,27
0,00
1.063,27

66,66
27.789,00
27.855,66

5.585.401,19

5.577.548,66

Α.

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.

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
2020 Ευρώ

266.332,29

266.332,29

7.893.075,05

7.893.075,05

-10.361,71
-2.960.784,98
-2.971.146,69

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

5.188.260,65

5.198.622,36

72.973,11
113.739,58
186.712,69

98.417,22
113.875,11
212.292,33

3.601,06
187,31
2.190,27
163.455,53
4.388,73

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

5.462,13
31.142,82
210.427,85

6.630,96
27.395,69
166.633,97

397.140,54

378.926,30

0,00

0,00

5.585.401,19

5.577.548,66

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επομένων χρήσεων

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 )
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2021
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2020
322.275,47
124.647,02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ+Δ)

290.809,75
173.683,43

Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2021

Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσεως
2020

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

0,57
107.075,32

358,33
61.107,56

115.695,90
461.437,40
577.133,30

113.295,24
385.321,31
498.616,55

760.669,65

636.691,43

1.063,27
0,00
1.063,27

66,66
27.789,00
27.855,66

5.585.401,19

5.577.548,66

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επομένων χρήσεων

0,00

0,00

5.585.401,19

5.577.548,66

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 )
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2021

2021
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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
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
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

290.809,75
173.683,43
117.126,32
335.055,55
452.181,87
352.650,12
24.198,86
75.332,89

8,60

13,47
4.902,27
56.112,72

7.139,83

113,90

4.947,93

-4.834,03
51.278,69

98.243,30
98.243,30

7.126,36
68.206,53

0,05
0,00
0,00
0,05

0,00
113,90
4.947,93
0,00

Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσεως
2021

Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2020
322.275,47
124.647,02
197.628,45
253.867,86
451.496,31
356.209,86
34.271,46
61.014,99

4.910,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ+Δ)

25,26
99,96

125,22

-125,17
68.081,36

95.432,10
0,00
51.278,69

95.432,10

0,00
68.081,36

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

Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσεως
2020

51.278,69

68.081,36

-2.960.784,98
-2.909.506,29

-2.953.262,86
-2.885.181,50

61.640,40
-2.971.146,69

75.603,48
-2.960.784,98

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΠ 2021/ΚΑΧ ΕΛΠ 2021
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

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

2021
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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

2021

2020

4.806.782,64
1.681,51
7.151,60
4.815.615,75

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

4.878,12
4.878,12

0,01
0,01

3.174,40
3.174,40
4.823.668,27

3.174,40
3.174,40
4.913.001,57

76.461,03
76.461,03

76.967,32
76.967,32

37.246,64
0,00
69.828,68

34.783,87
27.789,00
26.323,69

1.063,27

66,66

577.133,30
685.271,89
761.732,92
5.585.401,19

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

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

-2.971.146,69
-2.971.146,69
5.188.260,65

-2.960.784,98
-2.960.784,98
5.198.622,36

72.973,11
113.739,58
186.712,69

98.417,22
113.875,11
212.292,33

187,31
5.462,13
3.601,06
61.640,40
101.815,13
4.388,73
33.333,09
0,00
210.427,85

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

397.140,54

378.926,30

5.585.401,19

5.577.548,66

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

2021
322.275,47
124.647,02
197.628,45
253.867,86
451.496,31
356.209,86
34.271,46
4.947,93
113,90
56.180,96
8,60
4.910,87
51.278,69
61.640,40
-10.361,71

2020
290.809,75
173.683,43
117.126,32
335.055,55
452.181,87
352.650,12
24.198,86
125,22
0,05
75.207,72
13,47
7.139,83
68.081,36
75.603,48
-7.522,12

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 2021
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2021
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

β)

"ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ "
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/202-31/12/2021

2021

Ετήσιος απολογισμός

μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4308/2014

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

Ξενοφώντος 10 , Σύνταγμα, Αθήνα ΤΚ 10557

τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες

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

απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
5. Κατά την διάθεση των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και

1. Το Σωματείο λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

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

6. Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά

των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου.
Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

7. Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης.

Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Το Σωματείο ακολουθεί

8. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του

τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης.

1. Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες

9. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη

10. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα

οικονομική ζωή τους.

ονομαστικά τους ποσά.

2. Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες

11. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο

απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την

12. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν:

εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

(α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους,
3. Τα

α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Μεταφορικά μέσα

12%

περιουσιακά

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

στοιχεία

(β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και
άυλα

πάγια

αναγνωρίζονται

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

αρχικά

στο

Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή

κόστος

κτήσης.

υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

αρχής του δουλευμένου.
13. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

α)

14. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη

Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον

διόρθωση:

αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η
απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα

α)

Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την

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

σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

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.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2021
Αποσβέσεις 2021

Γ) ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Eνσώματα, (παρ. 8 άρθρου 29)

Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου

Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2021
Λογιστική αξία
31.12.2020
Λογιστική αξία
31.12.2021

3.719,92

311,89

98.243,30
0,00

0,00

3.500.527,21

4.510,80

0,00

114.210,24

1.037,21

3.620.285,46

4.480.865,48

420.128,65

1.681,51

0,00

7.151,52

0,01

4.909.827,17

4.480.865,48

325.917,16

1.681,51

0,00

7.151,60

4.878,12

4.820.493,87

2. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις)

6.192,31

0,00

εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)
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

Σύνολο παγίων

500.000,00€ επί του ακινήτου ιδιοκτησίας μας επί της οδού Ξενοφώντος 10, Αθήνα.
Λοιπά άυλα

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσης

Μεταφορικά μέσα

Επενδυτικά ακίνητα και λοιπός εξοπλισμός
Μηχανολογικός και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
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των ενσωμάτων παγίων.

Κτήρια

Ετήσιος απολογισμός

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

Γη

2021

94.211,49

Μειώσεις αποσβεσμένων
2021

3. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)
Ο μέσος όρος προσωπικού του σωματείου κατά την περίοδο 2021 ανήλθε σε 5 απασχολούμενους.
4.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αξία κτήσης
Κόστος κτήσης
01.01.2020
Προσθήκες 2020
(31.12.2020)
Μειώσεις 2020
(31.12.2020)
Κόστος κτήσης
31.12.2020
Προσθήκες 2021
(31.12.2021)
Μειώσεις 2021
(31.12.2021)
Κόστος κτήσης
31.12.2021

4.480.865,48

3.826.444,37

117.397,84

725,33

244,00

3.826.444,37

6.192,31

0,00

117.641,84

725,33

8.431.869,33

3.720,00

5.190,00

8.910,00
0,00

4.480.865,48

3.826.444,37

6.192,31

0,00

121.361,84

5.915,33

8.440.779,33

0,00

3.311.127,61

4.510,80

0,00

110.246,33

725,32

3.426.610,06

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

0,00

Αποσβέσεις 2020

95.188,11

243,99

95.432,10

Μειώσεις αποσβεσμένων
2020
Σωρευμένες αποσβέσεις
31.12.2020

2. Τράπεζες λ/μακροπρόθεσμων
χρηματοδοτήσεων
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

244,00

Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2020

8.431.625,33

0,00
4.480.865,48

Υποχρεώσεις

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

0,00
0,00

3.406.315,72

4.510,80

0,00

110.490,32

725,32

3.522.042,16

Σύνολο υποχρεώσεων

(ΓΙ+ΓΙΙ)

2021

2020

72.973,11
113.739,58
186.712,69

98.417,22
113.875,11
212.292,33

3.601,06
187,31
2.190,27
163.455,53
4.388,73

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

5.462,13
31.142,82
210.427,85
397.140,54

6.630,96
27.395,69
166.633,97
378.926,30

ΑΘΗΝΑ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

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

2021

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

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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ
IV. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ “ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ”

2021

Ετήσιος απολογισμός
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Ελέγξαμε, τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις καθώς, και το σχετικό Προσάρτημα
του Σ.Ε.Ο. της χρήσεως που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2021. 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 έλεγχός 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 2020 έτσι και το 2021 συνεχίστηκε
επιτυχώς η προσπάθεια της Διοίκησης για
την εξυγίανση των όποιων δυσκολιών και
το Σωματείο κατάφερε παρά την δυσχερή
οικονομική κατάσταση της χώρας λόγω
των επιπτώσεων του Κορονοϊού να κλείσει
την χρήση του με κέρδος που ανέρχεται
προ φόρων εις το ποσό των 51.278,69 ευρώ
έναντι των 68.081,36 ευρώ για την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 16.802,67
ευρώ ήτοι ποσοστό μείωσης κερδών
24,68% 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
4.820.493,87 ευρώ για την χρήση 2021,
έναντι 4.909.827,17 ευρώ για την χρήση
2020. 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, χρονοβόρα 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 2020. Ειδικότερα, η αξία
τους το 2021 ήταν 577.133,30 ευρώ ενώ το
προηγούμενο έτος ανέρχονταν στο ποσό των
498.616,55 ευρώ, ήτοι αύξηση διαθεσίμων
κατά 78.516,75 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε
ποσοστό αύξησης 15,74% στην χρήση 2021.

4. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η αξία των
τελικών αποθεμάτων μειώθηκε ελάχιστα
σε σχέση με τις αντίστοιχες αξίες των
περσινών. Ειδικότερα, η αξία τους το 2020
ήταν 76.967,32 ευρώ ενώ εφέτος ανέρχονται στο ποσό των 76.461,03 ευρώ, δηλαδή
μειώθηκαν κατά 506,29 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 αυξήθηκαν οι απαιτήσεις πελατών
και εντοπίζουμε ότι συνεχίζεται η αδυναμία
είσπραξης λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης. Οι απαιτήσεις από τους
πελάτες για το 2020 ανερχόντουσαν εις το
ποσό των 34.783,87 ευρώ ενώ φέτος η αξία
τους είναι 37.246,64 ευρώ. Γενικότερα οι
απαιτήσεις αυξήθηκαν σημαντικά από την
χρήση του 2020 στο 2021 κατά το ποσό των
45.967,76 ευρώ και αυτό οφείλεται κυρίως
στον υπολογισμό προκαταβολής φόρου στη
δήλωση εισοδήματος χρήσης 2020 ποσού
55.922,44 ευρώ, το οποίο θα συμψηφιστεί
με την δήλωση εισοδήματος χρήσης 2021
του σωματείου.
6. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται εις το ποσό των 186.712,69 ευρώ
έναντι των 212.292,33 ευρώ το έτος 2020,
δηλαδή παρατηρείται μείωση σε σχέση με
το 2020 ποσού 25.579,64 ευρώ. Αυτό οφείλεται στη μείωση του μακροπρόθεσμου
τραπεζικού δανεισμού κατά το ποσό των
25.444,11 ευρώ.
7. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται εις το ποσό των 210.427,85 ευρώ
έναντι των 166.633,97 ευρώ της χρήσεως
2020, δηλαδή αύξηση υποχρεώσεων

κατά 43.793,88 ευρώ η οποία προέρχεται
κυρίως από αύξηση των υποχρεώσεων του
σώματος έναντι Δημοσίου, με κύρια οφειλή
την ρύθμιση φόρου εισοδήματος χρήσης
2020 Ν.4646/2019 ποσού οφειλόμενου την
31/12/2021 70.102,12 ευρώ, το οποίο θα
εξοφληθεί σε μηνιαίες δόσεις έως τέλος
Ιούνιου του 2022. Το ύψος του κύριου
φόρου βάσει της ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας είναι 61.640,40 ευρώ έναντι
75.603,48 ευρώ της προηγούμενης χρήσης,
λόγω μείωσης των φορολογητέων εσόδων
του σωματείου και αύξηση των επιδοτήσεων-επιχορηγήσεων λόγω της πανδημίας.
Προϋπολογιστικά το τελικό πληρωτέο
ποσό της δήλωσης θα είναι 67.046,84
ευρώ εάν εφαρμοστεί ποσοστό προκαταβολής 80%, Σημειώνουμε ότι στα ανωτέρω
ποσά εμπεριέχεται το χαρτόσημο ενοικίων
9.016,56 ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το
προηγούμενο έτος λόγω της πτώσης των
εσόδων ενοικίων.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αθήνα 10/03/2022
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

2022

ΜΕ COVID

ΧΩΡΙΣ COVID

Ακίνητη Περιουσία (Ενοίκια)

300.000,00€

406.200,00€

420.000,00€

Συνδρομές

125.000,00€

160.000,00€

130.000,00€

6.950,00€

40.110,00€

50.000,00€

Εσοδα Αγ. Ανδρέα

11.000,00€

14.000,00€

15.000,00€

Αρωγή/Εκδηλώσεις

10.000,00€

20.000,00€

20.000,00€

Δωρεές Χορηγίες Επιχορηγήσεις

27.000,00€

27.000,00€

Λαχειοφόρος

38.124,00€

38.124,00€

Μαγαζάκι

Τμ. Συνεργασίας

Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ

50.000,00€
40.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

10.000,00€

528.074,00€

715.434,00€

735.000,00€
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2021
ΕΞΟΔΑ

2022

2021
ΕΞΟΔΑ

ΜΕ COVID

ΧΩΡΙΣ COVID

134.500,00€

144.500,00€

145.500,00€

Μισθοδοσία Υπαλλήλων

63.000,00€

63.000,00€

68.000,00€

Αμοιβές Τρίτων

35.000,00€

45.000,00€

35.000,00€

Φόρος Κεφαλαίου (ΕΝΦΙΑ)

ΙΚΑ

27.000,00€

27.000,00€

32.000,00€

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€

3.500,00€

44.600,00€

56.400,00€

ΔΕΗ

9.000,00€

9.000,00€

Σταθερή κινητή τηλεφωνία

4.500,00€

4.500,00€

ΕΥΔΑΠ

ΧΩΡΙΣ COVID

Φόροι

185.000,00€

185.000,00€

210.000,00€

Φόρος Εισοδήματος

100.000,00€

100.000,00€

140.000,00€

85.000,00€

85.000,00€

70.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

14.700,00€

14.700,00€

14.500,00€

Β. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

44.600,00€

Λειτουργικά έξοδα

2022

ΜΕ COVID

Τράπεζες Δάνεια
Δάνεια

8.000,00€

8.000,00€

10.000,00€

Τόκοι Δανείων

5.500,00€

5.500,00€

3.500,00€

7.500,00€

Τραπεζικά έξοδα

1.200,00€

1.200,00€

1.000,00€

3.000,00€

Υποχρεώσεις από Συνδρομές Μελών

6.000,00€

6.000,00€

8.500,00€

200,00€

200,00€

200,00€

Κατασκευή ταυτοτήτων

1.000,00€

1.000,00€

2.500,00€

ΕΛΤΑ Courier Μεταφορικά

1.500,00€

1.500,00€

2.000,00€

Ασφάλεια μελών

5.000,00€

5.000,00€

6.000,00€

Φωτοτυπικά συντήρηση αναλώσιμα

1.500,00€

1.500,00€

2.500,00€

Υποχρεώσεις

0,00€

0,00€

500,00€

Υλικά καθαριότητας

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

Δημοτικά Τέλη

0,00€

0,00€

500,00€

Γραφική ύλη-Είδη Γραφείου

1.500,00€

1.500,00€

7.500,00€

Αναλώσιμα

500,00€

500,00€

500,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

384.800,00€

394.800,00€

435.400,00€

Ασφάλιστρα κτιρίου

700,00€

700,00€

700,00€

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

Συντήρηση Κτιρίου
Κοινόχρηστα
Μηχανογράφηση

5.200,00€

5.200,00€

5.500,00€

18.000,00€

18.000,00€

25.000,00€
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2021
ΕΞΟΔΑ

2022

2021
ΕΞΟΔΑ

ΧΩΡΙΣ COVID

15.510,00€

47.470,00€

103.000,00€

Γενική Συνέλευση

8.000,00€

3.000,00€

750,00€

6.000,00€

5.000,00€

Δαπάνες οργάνωσης Γενικής Συνέλευσης

8.000,00€

3.000,00€

8.000,00€

Κλάδος Πουλιών

1.510,00€

6.000,00€

3.000,00€

Άλλες Υποχρεώσεις ΣΕΟ

37.464,00€

129.464,00€

79.500,00€

Κλάδος Οδηγών

2.350,00€

6.000,00€

6.000,00€

Μαγαζάκι Προμηθευτές

10.000,00€

45.000,00€

68.000,00€

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

2.250,00€

6.000,00€

5.000,00€

Μαγαζάκι Προμηθευτές παρελθόντων ετών

0,00€

0,00€

0,00€

800,00€

4.000,00€

27.000,00€

9.674,00€

54.674,00€

500,00€
11.000,00€

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

Αναπτύξεως-Γενικής Εφόρου
Εκπαίδευση
Τμήμα Κατασκηνώσεων

5.000,00€

3.000,00€

Γενική Γραμματεία

650,00€

2.000,00€

1.600,00€

Παρακρατήσεις Τοπικών κ.α. (Ανταποδοτικά+Λαχειοφόρος)

3.000,00€

Μείωση κεφαλαίου δανείου σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο

8.000,00€

1.500,00€

9.000,00€

40.000,00€

Διάφορα (Συνέδρια, Προσφυγικές Απρόβλεπτα κλπ)

2.400,00€

3.470,00€

1.400,00€

Διεθνείς Σχέσεις

6.500,00€

9.100,00€

9.600,00€

Συνδρομή στο Παγκόσμιο Γραφείο

1.200,00€

1.200,00€

2.600,00€

Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Περιοχή

1.900,00€

1.900,00€

2.000,00€

Συμμετοχή σε Συναντήσεις-Συνέδρια-Σεμινάρια

3.400,00€

6.000,00€

5.000,00€

Δημόσιες Σχέσεις-Εκδόσεις-Επικοινωνία

4.000,00€

25.000,00€

35.000,00€

Εκδηλώσεις/Δράσεις & Έντυπα προβολής, Εκδόσεις, banners

4.000,00€

25.000,00€

35.000,00€

Εξοδα Κίνησης

3.200,00€

18.000,00€

8.500,00€

Διοικητικό Συμβούλιο

1.000,00€

3.000,00€

2.000,00€

Κλάδος Αστεριών

200,00€

2.000,00€

1.000,00€

Κλάδος Πουλιών

600,00€

2.000,00€

2.000,00€

Κλάδος Οδηγών

150,00€

2.000,00€

1.000,00€

Κλάδος Μεγάλων Οδηγών

250,00€

2.000,00€

1.000,00€

Εκπαιδεύσεων

500,00€

2.000,00€

1.000,00€

500,00€

5.000,00€

500,00€

51.600,00€

51.600,00€

47.500,00€

ΔΕΚΟ/ Τηλεφωνία

3.500,00€

3.500,00€

5.000,00€

Εξοδα Κίνησης

4.500,00€

4.500,00€

4.500,00€

Εξοδα Συντήρησης

43.600,00€

43.600,00€

38.000,00€

Δικαστικά Συμβολαιογραφικά

17.000,00€

37.000,00€

8.500,00€

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€

500,00€

Οδηγικά Κέντρα

Διάφορα

3.300,00€

Τμ. Συνεργασίας

Αναπτύξεως

ΧΩΡΙΣ COVID

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ

Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας
Περιοδείες ΕΠ

ΜΕ COVID

2022

ΜΕ COVID

8.000,00€

1.000,00€

11.000,00€

16.790,00€

18.790,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΛΟΙΠΑ

143.274,00€

320.634,00€

299.600,00€

ΕΣΟΔΑ

528.074,00€

715.434,00€

735.000,00€

ΕΞΟΔΑ

528.074,00€

715.434,00€

735.000,00€

Η Πρόεδρος

Η Ταμίας

Γεωργοπούλου Ελένη

Θειάδου Σοφία
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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

