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Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1680 _ 03-04.10.2020 
 

 Αποφασίζονται οι στόχοι ΔΣ. 
 

 Το ΔΣ αναθέτει σε Μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 
 

 Εγκρίνεται ο αναμορφωμένος Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ 
 

 Εγκρίνεται η χρήση ταυτοτήτων προηγούμενων ετών για τους συνδρομητές της νέας 
οδηγικής χρονιάς 2020-21. 
 

 Εγκρίνονται για τη 2ετία 1/9/2020 έως 31/8/2022, οι Έφοροι Κλάδων Αστεριών, 
Πουλιών, Οδηγών, Μεγάλων Οδηγών και οι Βοηθοί τους. 
 

 Εγκρίνονται για τη 2ετία 1/9/2020 έως 31/8/2022, οι Υπεύθυνοι της Επιτροπής ΟμεΑ 
και του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας ΣΕΟ «Έσο Έτοιμος» 
 

 Εγκρίνεται η Βοηθός Γεν. Εφόρου με υπευθυνότητα τις κατασκηνώσεις 
 

 Εγκρίνονται για τη 2ετία 1/9/2020 έως 31/8/2022, οι Περιφ. Έφοροι και η σύνθεση 
των Περιφερειακών Τμημάτων. 
 

 Εγκρίνεται απονομή Διπλώματος Αρχηγού & Διπλώματος Εκπαιδευτή  
 

 Εγκρίνονται Αρχαιρεσίες Τ.Σ. 
 

 Εγκρίνονται οι εκπρόσωποι του ΣΕΟ στο Academy 2020 
 

 Εγκρίνεται η ανάρτηση της ανακοίνωσης του προγράμματος της Vodafone “World of 
Difference” στον Ιστότοπο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΣΕΟ. 
 

 Ορίζονται οι Ομάδες Υποστόχων του Στρατηγικού Σχεδιασμού μεταξύ των Μελών ΔΣ 
 

 Εγκρίνεται η προσφορά της εταιρίας Eventora για την ηλεκτρονική ψηφοφορία της 
εκλογής νέων Τακτικών Μελών ΓΣ 
 

 Αποφασίζεται η υπογραφή σύμβασης με την Alpha Bank για το τραπεζικό προϊόν e-
commerce προκειμένου να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική διάθεση των 
λαχνών της Λαχειοφόρου του ΣΕΟ 2020 
 

 Εγκρίνεται η εφαρμογή web-banking στους λογαριασμούς των Τοπικών Τμημάτων. 
 



 Αποφασίζεται η λειτουργία των Ομάδων σε εξωτερικό χώρο ανεξαρτήτως καιρικών 
συνθηκών λόγω κορωνοϊού και βάσει των οδηγιών της Πολιτείας.  
 

 Εγκρίνεται η κατασκευή WC για ΑμεΑ στο ακίνητο Ρεθύμνου. 
 

 Αποφασίζεται να γίνουν ενέργειες για εξασφάλιση επιχορήγησης αποκατάστασης 
των ζημιών στο ακίνητο του Ληξουρίου Κεφαλλονιάς. 
 

 Αποφασίζονται τα θέματα εκπαίδευσης των Μελών ΔΣ 
 
 
  
  



  
 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΕΕ – 1086 _ 27.10.2020 
 

 Εγκρίνεται η προσφορά της εταιρίας MSupport για την ετήσια Τεχνική Υποστήριξη σε 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και παραμετροποίησης του λογιστικού προγράμματος 
προκειμένου το ΣΕΟ να μπορεί να ανταποκριθεί στην υποχρέωση τήρησης 
ηλεκτρονικών βιβλίων από 1/1/2021. 

 

 Εγκρίνεται η εξόφληση οφειλής λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της Εστίας ΤΤ 
Ρεθύμνου από τον 7/2019 έως και τον 9/2020, δεδομένου ότι το ΤΤ δεν λειτουργούσε 
το ως άνω χρονικό διάστημα. 

  



  
 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1681 _ 31.10.2020 
 

 Εγκρίνονται νέοι Περιφερειακοί Έφοροι. 
 

 Εγκρίνεται η παράταση θητείας της Περιφερειακής Εφόρου Ιονίων Νήσων – Δυτικής 
Ελλάδας – Ηπείρου για 1 έτος. 

 

 Εγκρίνεται η η επαναλειτουργία Τοπ. Ομάδας Αναβύσσου και η 3μελής επιτροπή της. 
 

 Εγκρίνεται η μετατροπή των ΤΤ Αχαρνών & Ρεθύμνου σε Τοπ. Ομάδες. 
 

 Εγκρίνεται η νέα Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών. 
 

 Αποφασίζεται και ζητείται από τα Μέλη της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων η 
καταγραφή προβλημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας 
της Επιτροπής τους. Σκοπός είναι η βελτίωση του κανονισμού λειτουργίας τους 
καθώς και η τυχόν απαραίτητη αλλαγή της διαδικασίας της Γ.Σ. και της εκλογής των 
νέων Τακτικών Μελών Γ.Σ. ή ακόμα και σε σχετικά άρθρα του καταστατικού. 
 

 Σε κοινή συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών της Επιτροπής 
Υποβολής Υποψηφιοτήτων αναδεικνύονται διά ψηφοφορίας οκτώ νέα Τακτικά Μέλη 
της Γεν. Συνέλευσης. 
 

 Εγκρίνονται τα Μέλη του Τμ. Διεθνών Σχέσεων. 
 

 Εγκρίνεται η υποστήριξη της αγγλικής πρότασης στο Extaordinary General Meeting. 
 

 Εγκρίνεται ο συμπληρωμένος Ετήσιος Προγραμματισμός του ΣΕΟ 2020-21. 
 

 Αποφασίζεται να γίνει έλεγχος νομιμότητας των ακινήτων του ΣΕΟ. 
 

 Εγκρίνονται τα Μέλη του Τμ. Ακίνητης Περιουσίας. 
 

 Αποφασίζεται να παραμείνει η ονομασία «ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ». 
  



  
 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1682 _ 28.11.2020 
 

 Το ΔΣ με λύπη του κάνει αποδεκτή την παραίτηση για προσωπικούς λόγους της 
Μαρίας Αλεξοπούλου από Μέλος ΔΣ. 

 

 Το ΔΣ με λύπη του κάνει αποδεκτή την παραίτηση Μέλους Γεν. Συνέλευσης για 
προσωπικούς λόγους. 
 

 Εγκρίνεται ο επικαιροποιημένος Ετήσιος Προγραμματισμός του ΣΕΟ 2020-21 
 

 Αποφασίζεται η ονοματοδοσία του οικήματος των Ομάδων Οδηγών με Αναπηρία που 
βρίσκεται στο Οδηγικό Κέντρο «Τα Κονάκια»: Σπιτάκι ΟμεΑ «Πόπη Γεωργιάδη» 
 

 Εγκρίνεται το Πτυχίο Φαντασίας του Κλ. Αστεριών. 
 

 Εγκρίνονται Αρχαιρεσίες Τοπ. Τμημάτων. 
 

 Αποφασίζεται η δημοσίευση Ψηφίσματος του ΔΣ εις μνήμη Έφης Καλλιγά. 
 

 Το ΔΣ αναθέτει σε Μέλη του ορισμένες αρμοδιότητες. 
 

 Εγκρίνεται η μείωση οικονομικής συμμετοχής των εκπαιδευόμενων σε οδηγικές 
εκπαιδεύσεις που θα γίνουν διαδικτυακά έως 31/3/2021 λόγω της επιδημίας του 
κορωνοϊού. Όταν επανέλθουν οι εκπαιδεύσεις διά ζώσης, η οικονομική συμμετοχή 
θα επανέλθει στις αρχικές τιμές των εκπαιδεύσεων. 
 

 Εγκρίνεται ο επικαιροποιημένος Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης. 
 

 Αποφασίζεται η κατοχύρωση του λογοτύπου του ΣΕΟ. 
  



  
 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1683 _ 12.12.2020 
 

 Εγκρίνεται απονομή Διπλώματος Αρχηγού. 
 

 Εγκρίνεται η σύνθεση του Κλάδου Μεγ. Οδηγών και Περιφερειακού Τμήματος. 
 

 Εγκρίνεται η Σύμβουλος Ομάδων και ενσωμάτωσης ΟμεΑ.  
 

 Εγκρίνεται ο Κανονισμός Επιτροπής ΟμεΑ & Ομάδων ΟμεΑ. 
 

 Εγκρίνεται ο αναμορφωμένος Κανονισμός Δικτύου Πολιτικής Προστασίας. 
 

 Εγκρίνεται η προσφορά της εταιρίας «Ελληνική Εταιρία Διαδικτύου» για την 
ανακατασκευή του ιστοτόπου του ΣΕΟ. 
 

 Αποφασίζεται να προχωρήσει άμεσα  η διαδικασία κατοχύρωσης του domain 
“odigismos.org.gr”. 
 

 Επικυρώνεται η ανάδειξη των Μελών επί θητεία 2021-2022. 
 

 Αποφασίζεται να σταλεί επιστολή υπενθύμισης από την Ταμία προς τα Μέλη Γενικής 
Συνέλευσης που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. 
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την επιχορήγηση από το Δήμο Παπάγου – 
Χολαργού και αποφασίζεται να αναρτηθεί στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της Συνάντησης Κλ. Αστεριών. 
 

 Αποφασίζεται για την τρέχουσα οδηγική χρονιά 2020-21 να παραμείνει το ποσό των 
ανταποδοτικών προς τα ΤΤ στα 3,00 € / άτομο. 
 

 Εγκρίνεται η συμμετοχή εκπροσώπων του ΣΕΟ στην προπαρασκευαστική 
Διαδικτυακή Συνάντηση WAGGGS για Παγκόσμιο Συνέδριο 2021. Επίσης εγκρίνεται 
η υποστήριξη της αντιπρότασης για την ηλεκτρονική συμμετοχή στο Συνέδριο  μόνο 
για συγκεκριμένες επιβεβλημένες περιπτώσεις και αφού αυτές οριοθετηθούν. 
 

 Αποφασίζεται η αλλαγή της ονομασίας ΟμεΑ σε: Ειδικές Ομάδες ΑμεΑ (Ατόμων με 
Αναπηρία) και να γίνει σχετική διόρθωση της ονομασίας σε όλους τους κανονισμούς. 

 


