
Εσωτερικός Κανονισμός Γενικής Γραμματείας 

Α. Σκοπός του τμήματος  

Σκοπός της Γενικής Γραμματείας είναι η διασφάλιση της ορθής, αποδοτικής και 

αποτελεσματικής λειτουργίας της Οργάνωσης, σε όλο της το εύρος, με βάση το στρατηγικό 

σχέδιο και τις πολιτικές του Σ.Ε.Ο..  

Β. Πεδίο ευθύνης της Γενικής Γραμματείας 

Η μέριμνα για την προετοιμασία, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Eπιτροπής, η τήρηση του Κανονισμού 

Λειτουργίας και η στήριξη των μελών του Δ.Σ. 

Ο συντονισμός και η οργάνωση της Γ.Σ. του Σ.Ε.Ο. σύμφωνα με το Καταστατικό και το ισχύον 

νομικό πλαίσιο. 

Ο συντονισμός και η εποπτεία της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και του ετήσιου οικονομικού 

απολογισμού του Σ.Ε.Ο. 

Η λειτουργία των κεντρικών γραφείων του ΣΕΟ και η εποπτεία του έμμισθου προσωπικού. 

 Λειτουργία Οργάνωσης: 

 Η παρακολούθηση της υλοποίησης και εφαρμογής των αποφάσεων του Δ.Σ., της Ε.Ε.  

 Η λειτουργία της οργάνωσης με βάση τον Οργανισμό, τους Κανονισμούς Λειτουργίας και 

τις διαδικασίες της (καταγραφή, περιγραφή, τήρηση). 

 Η μέριμνα και ο συντονισμός για την βελτίωση και επικαιροποίηση του Οργανισμού, των 

Κανονισμών Λειτουργίας και των διαδικασιών της Οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα. 

 Η διαχείριση της αλληλογραφίας του Σώματος, εκτός των θεμάτων για τα οποία το ΔΣ 

αναθέτει σε άλλα τμήματα ή μέλη του. 

 Η τήρηση και φύλαξη των βιβλίων και των αρχείων του Σώματος, εκτός από εκείνα για τα 

οποία το έργο αυτό ανατίθεται από το Δ.Σ. σε άλλα τμήματα ή μέλη του.  

 Η διαχείριση θεμάτων προσέλκυσης, διατήρησης και διαρκούς ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στην λειτουργία της Κ.Δ. έμμισθων και 

εθελοντών με προτεραιότητα στα μέλη του Σωματείου.  

 Η διοικητική μέριμνα για την διεκπεραίωση  ανάθεσης αρμοδιοτήτων μέσω 

εξουσιοδοτήσεων και εντολών. (Αφορά στη διεκπεραίωση Εντολών Μελών ΚΔ / Περιφ. 

Εφόρων / Τοπ. Εφόρων και των Εξουσιοδοτήσεων σε Προέδρους / Ταμίες ΤΣ καθώς και 

όπου αλλού αποφασίσει το ΔΣ π.χ. δικηγόρους / μέλη για να προβούν σε συγκεκριμένες 

ενέργειες κλπ.) 

 Η οργάνωση,  η καταγραφή και η επικαιροποίηση των περιγραμμάτων των θέσεων 

εργασίας και άλλων ρόλων.  

 

Γ. Σύνθεση του Τμήματος: 

Μέλη της Γενικής Γραμματείας είναι: 

 η/ο Γενική/ος Γραμματέας του Δ.Σ. 

 ένα ακόμη μέλος του Δ.Σ., ως Βοηθός Γεν. Γραμματέα, μετά από την πρόταση της/του 

Γενικής/ου Γραμματέα και την έγκριση του Δ.Σ. 



 η/ο (Προϊσταμένη/ος) Γραμματέας Τομέα Επικοινωνίας & Εκπροσώπησης – Δ.Σ. 

(έμμισθος υπάλληλος)  

 Μέλη επιτροπών που συστήνονται κατά περίπτωση, για συγκεκριμένα έργα, κατά 

προτίμηση τα μέλη τους, να  είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία εγκρίνει το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

ΣΤ. Υπευθυνότητες μελών του τμήματος  

Η/Ο Γενική/ος Γραμματέας: 

 Προγραμματίζει και οργανώνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Ε.Ε. με βάση τον 

Κανονισμό Λειτουργίας τους. 

Ελέγχει την ορθότητα των αποφάσεων ΔΣ (με βάση το Καταστατικό, τον Οργανισμό και τους 

Κανονισμούς Λειτουργίας). 

 Διασφαλίζει την άρτια διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας του Σώματος, 

συνυπογράφοντας με την/τον Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα, εξερχόμενα έγγραφα προς 

τις αρχές και προς τρίτους, τα έντυπα εξουσιοδοτήσεων του Προέδρου και του Ταμία 

των Τοπικών Τμημάτων, καθώς και όλες τις Εντολές διορισμού των Εφόρων Κλάδων, των 

Περιφερειακών Εφόρων, των Τοπικών Εφόρων και των Βοηθών τους. εκτός από θέματα 

για τα οποία το ΔΣ αναθέτει τη σύνταξη των σχετικών εγγράφων σε άλλα τμήματα ή 

μέλη του. 

 Ενημερώνει και  υποστηρίζει τα μέλη του  ΔΣ, των  τμημάτων και  των επιτροπών Κ.Δ. ως 

προς τις διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας.  

 Φροντίζει για την εκπαίδευση των μελών ΔΣ, του έμμισθου Προσωπικού, Τμημάτων και 

Επιτροπών Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης σε συνεργασία με τους επικεφαλής 

των Τομέων και με το Τμ. Εκπαιδεύσεων 

 Εποπτεύει την σύνταξη του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας 

 Συντάσσει τον απολογισμό της Γενικής Γραμματείας 

 Εποπτεύει τις Διοικητικές Υπηρεσίες της Οργάνωσης: 

 Των προσλήψεων και απολύσεων των υπαλλήλων, μετά από έγκριση του Δ.Σ.  
 Της διοργάνωσης και διεξαγωγής διαγωνισμών για την πλήρωση κενών θέσεων 

υπαλλήλων, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΣΕΟ και μετά από απόφαση του Δ.Σ.  
 Εγκρίνει τις τρέχουσες άδειες του προσωπικού κατά τη διάρκεια του έτους και 

καταρτίζει πίνακα με τις ετήσιες άδειες, τις αντικαταστάσεις, τις αποζημιώσεις των 
υπαλλήλων, που υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση. 

 Επιβλέπει το βιβλίο παρουσίας των υπαλλήλων  
 Φυλάσσει τους φακέλους  του προσωπικού και τους ενημερώνει (σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει Διευθυντής). 
 Παρευρίσκεται τουλάχιστον 1-2 φορές την εβδομάδα στα γραφεία του ΣΕΟ. 

 Συντάσσει  τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας και  φροντίζει για την 

τήρησή του μετά την έγκριση του ΔΣ.  

 

Η/ο Γραμματέας Τομέα Επικοινωνίας & Εκπροσώπησης – Δ.Σ. (έμμισθος υπάλληλος): 

 Διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία,  

 Συντάσσει επιστολές - έγγραφα - εκθέσεις - αναφορές,  



 Ταξινομεί και αρχειοθετεί τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, 

 Ασκεί διοικητικά καθήκοντα σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της/του 

Γενικής/ού Γραμματέα,  

 Συμμετέχει στην επίλυση κρίσιμων για την Οργάνωση θεμάτων,  

 Αναλαμβάνει αποτελεσματικές πρωτοβουλίες σε καταστάσεις κρίσεων, 

 Υποστηρίζει την/τον Γενική/ο Γραμματέα στο έργο της/του. 

 

ΣΗΜ. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε έντυπο Διοικητικών Υπηρεσιών της Οργάνωσης 

(Οργάνωσης Γραφείων).  

Το μέλος Δ.Σ. : 

 Παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Ε.Ε. 

 Παρακολουθεί την πορεία  υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού σε θέματα 

οργάνωσης και διοίκησης. 

 Αναλαμβάνει υπευθυνότητες, μετά από συνεννόηση, που απορρέουν από τις 

υπευθυνότητες της/του Γενικής/ού Γραμματέα. 

 

Ε. Θητείες:  

Η/ο Γενική/ος Γραμματέας για όλη την διάρκεια της θητείας του/της στη συγκεκριμένη θέση. 

Η/ο Βοηθός Γεν. Γραμματέα - μέλος Δ.Σ. όσο διαρκεί η ανάθεση από το Δ.Σ. 

Η/ο Γραμματέας Τομέα Επικοινωνίας & Εκπροσώπησης – Δ.Σ., όσο βρίσκεται σε έμμισθη 

σχέση με το Σ.Ε.Ο. και διαρκεί η ανάθεση από το Δ.Σ.. 

 

Επιτροπές-Ομάδες Γενικής Γραμματείας: 

 Αναλαμβάνουν υπευθυνότητες που τους αναθέτει η/ο Γενική/ος  Γραμματέας. Η κάθε 

επιτροπή μπορεί να αποτελείται από 1-3 μέλη. 

 

Η. Τρόπος εργασίας του τμήματος    

Ο τρόπος εργασίας της Γενικής Γραμματείας διακρίνεται σε τρία μέρη: 

1. Επιτροπή Λειτουργίας ΔΣ: Αποτελείται από την/τον Γενική/ο Γραμματέα, η/ο Βοηθός 

Γεν. Γραμματέα - μέλος Δ.Σ. και την/τον Γραμματέα Τομέα Επικοινωνίας & 

Εκπροσώπησης – Δ.Σ., οι οποίοι σε μηνιαία βάση συνέρχονται, ώστε να 

παρακολουθούν την αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Σ.  

Σε θέματα πολιτικής και στρατηγικής βαρύνουσα γνώμη έχει η/ο Γενική/ός 

Γραμματέας.  

Το μέλος Δ.Σ. συντονίζει για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων που του έχουν 

ανατεθεί.  

Ο  έμμισθος υπάλληλος γνωμοδοτεί με βάση την εμπειρία του, ώστε να βρεθεί η 

καλύτερη λύση για την Οργάνωση.  



 

2. Επιτροπή Διοργάνωσης ΓΣ: Αποτελείται από το σύνολο των μελών της Γενικής 

Γραμματείας. Έχει την ευθύνη για την διοργάνωση και προετοιμασία της Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης και των Έκτακτων σε συνεργασία με την Γενική/ο Γραμματέα. 

Φροντίζουν για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το Καταστατικό του Σωματείου 

και το νομικό πλαίσιο,  

 

3. Επιτροπή Λειτουργίας Οργάνωσης: Αποτελείται από το σύνολο των μελών της Γενικής 

Γραμματείας, και χωρίζεται στα κάτωθι έργα: 

 Κανονισμοί και Διαδικασίες: εργάζονται για την δημιουργία και 

επικαιροποίηση του Οργανισμού, των Κανονισμών Λειτουργίας και των 

Διαδικασιών. Φροντίζουν για την έγκαιρη κατάθεση και έγκριση από το Δ.Σ. και 

την αποστολή τους σε όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους. 

 Μητρώο, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, αρχεία:  εργάζονται σύμφωνα με 

υπευθυνότητες που τους αναθέτει η/ο Γενική/ος Γραμματέας, όπως 

καταχώρηση στοιχείων μελών ΓΣ, ΔΣ, έλεγχο ορθότητας στοιχείων. 

 

Θ. Διεπαφές εντός ΣΕΟ  

Η Γενική Γραμματεία είναι κομβικό Τμήμα, το οποίο συνεργάζεται εν δυνάμει με κάθε άλλο 

Τμήμα, Κλάδο ή άλλο όργανο του Σωματείου, καθώς αφενός είναι αρμόδιο για την 

αποτελεσματική λειτουργία των Κεντρικών Γραφείων του ΣΕΟ, γεγονός που αντανακλά στην εν 

γένει λειτουργία του Σωματείου, αφετέρου στέκεται αρωγός στην επικοινωνία με Αρχές και 

φορείς, καθώς επιμελείται της εξωτερικής αλληλογραφίας του Σώματος. Ο Γενικός Γραμματέας 

σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και με βάση τις εισηγήσεις των θεμάτων που παραδίδουν τα 

Μέλη ΔΣ, συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη του ΔΣ και τη διανέμει στα Μέλη μία μέρα πριν τη 

Συνεδρίαση, ώστε να είναι ενήμερα. 

Η. Διεπαφές εκτός Σ.Ε.Ο. 

 
 Προμηθευτές για την λειτουργία της Οργάνωσης 

 Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς για την βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών 

 

Ι. Διαδικασίες λειτουργίας Γενικής Γραμματείας 

 Προετοιμασία Ημερήσιας Διάταξης συνεδριάσεων ΔΣ, ΕΕ 

 Παρακολούθησης υλοποίησης αποφάσεων ΔΣ, ΕΕ 

 Υλοποίησης Εκπαίδευσης ΔΣ 

 Προγραμματισμού Συνεδριάσεων ΔΣ και ΕΕ  

 Ετήσιας αξιολόγησης λειτουργίας του ΔΣ 

 Σύγκληση ΓΣ 

 Ανάδειξη νέων μελών ΓΣ (Τακτικών Μελών & Μελών επί θητεία) 

 Παρακολούθηση Στρατηγικού Σχεδιασμού 
 

 



Παράρτημα 

Α. Σχέδια Δράσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού που αφορούν στη Γεν. Γραμματεία  

Β. Διαδικασίες λειτουργίας Γραμματείας  

 Προετοιμασία Ημερήσιας Διάταξης συνεδριάσεων ΔΣ, ΕΕ 

 Παρακολούθησης υλοποίησης αποφάσεων ΔΣ, ΕΕ 

 Προγραμματισμού Συνεδριάσεων ΔΣ και ΕΕ  

 Ετήσιας αξιολόγησης λειτουργίας του ΔΣ 

 Ετήσιου Προγραμματισμού  

 Υλοποίησης Εκπαίδευσης ΔΣ 

  Προετοιμασίας ΓΣ  

 Εκλογής νέων Τακτικών Μελών ΓΣ  

 Εκλογής νέων Μελών επί θητεία ΓΣ  
 
Γ. Είδη αρχείων που τηρούνται και παραπομπές σε φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία καθώς και 

στις σχετικές διαδικασίες  

 Πρωτόκολλο εισερχόμενης & εξερχόμενης αλληλογραφίας (φυσικό & ηλεκτρονικό αρχείο) 

 Αρχείο αλληλογραφίας με Υπουργεία / Δημόσιους Φορείς (φυσικό & ηλεκτρονικό αρχείο) 

 Αρχείο αλληλογραφίας με συνεργαζόμενους Φορείς / ΜΚΟ / ΕΣΟΝΕ / ΕΣΥΝ / ΣΕΠ (φυσικό & 
ηλεκτρονικό αρχείο) 

 Αρχείο αλληλογραφίας ΔΣ με WAGGGS & Ευρ. Περιοχή της WAGGGS (φυσικό & ηλεκτρονικό 
αρχείο) 

 Αρχείο πρακτικών των συνεδριάσεων ΔΣ / ΕΕ (φυσικό & ηλεκτρονικό αρχείο) 

 Αρχεία Γενικών Συνελεύσεων (Τακτικών και Έκτακτων) και πρακτικών αυτών (φυσικό & 
ηλεκτρονικό αρχείο) 

 Αρχείο πρακτικών Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων (φυσικό & ηλεκτρονικό αρχείο) 

 Αρχείο Μελών ΓΣ (φυσικό & ηλεκτρονικό αρχείο) 

 Αρχείο τροποποιήσεων καταστατικού (φυσικό & ηλεκτρονικό αρχείο) 

 Αρχείο Ετήσιων Απολογισμών Έργου ΣΕΟ (φυσικό αρχείο) 

 Αρχείο Οργανισμών ΣΕΟ (φυσικό αρχείο) 

 Αρχείο τρεχόντων Κανονισμών Τμημάτων ΚΔ / ΠΔ / ΤΤ / ΟΣ (ηλεκτρονικό αρχείο) 

 Αρχείο Στρατηγικών Σχεδίων (ηλεκτρονικό αρχείο) 

 Αρχείο Εξουσιοδοτήσεων Προέδρων & Ταμιών Τ.Σ. / Εντολών Μελών ΚΔ / Περιφ. Εφόρων / 
Τοπ. Εφόρων (ηλεκτρονικό αρχείο)  

 Αρχείο συμβάσεων & στοιχείων Προσωπικού Γραφείων ΣΕΟ / εξωτερικών συνεργατών ΣΕΟ 
(φυσικό & ηλεκτρονικό αρχείο) 

 Βιβλία παρουσίας (φυσικό αρχείο) και αδειών Προσωπικού Γραφείων ΣΕΟ (ηλεκτρονικό 
αρχείο) 

 
Δ. Αναλυτικό αρχείο επαφών και συνεργατών  

 Μελών ΓΣ 

 Μελών ΔΣ 

 Προσωπικού Γραφείων 

 Εξωτερικών συνεργατών 

 Συνεργαζόμενων Φορέων 
 
 



  Η.2. Γενική Συνέλευση - Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων 

Η/Ο Γενική/ός Γραμματέας: 

 Φροντίζει να σταλεί η καθιερωμένη εγκύκλιος - επιστολή προς τα Μέλη του Σωματείου με 
συνημμένο σχετικό έντυπο για να προτείνουν νέα Μέλη για τη Γ.Σ. 

 

 Συγκαλεί την Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων και την ενημερώνει μαζί με τον Πρόεδρο 
Δ.Σ. για το έργο της. 

 

 Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ονομάτων υποψηφίων Μελών Γ.Σ. υποβάλλει 
τον κατάλογο των ονομάτων σε κοινή συνεδρίαση του Δ.Σ. με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων 
κατά την οποία εκλέγονται τα νέα Τακτικά Μέλη του Σωματείου. Το ψηφοδέλτιο με τα 
ονόματα των υποψηφίων και η όλη διεξαγωγή της ψηφοφορίας αποτελούν ευθύνη της/του 
Γενικής/ού Γραμματέα. 

 

 Συνεργάζεται με το Τμήμα Ανάπτυξης στη διαδικασία εκλογής Μελών επί Θητεία.  
Παραλαμβάνει από τον αντίστοιχο Έφορο Περιφέρειας τα αποτελέσματα ψηφοφοριών των 
Τοπικών Τμημάτων και μετά τα φέρει προς επικύρωση στο Δ.Σ. 

 

 Φροντίζει να  ενημερωθούν - τηλεφωνικά - τα υποψήφια Τακτικά Μέλη της Γ.Σ και να λάβει 
τις απαντήσεις τους ως προς την αποδοχή της υποψηφιότητας του. Εν συνεχεία  της 
ψηφοφορίας σε συνεργασία με την Πρόεδρο ενημερώνει με επιστολή όλους τους 
υποψήφιους για την εκλογή των νέων Τακτικών Μελών ΓΣ και τα νέα εκλεγμένα Τακτικά Μέλη 
για την εκλογή τους. Ομοίως, σε συνέχεια της επικύρωσης από το ΔΣ της ανάδειξης των νέων 
Μελών επί θητεία, σε συνεργασία με την Πρόεδρο ενημερώνει τα νέα Μέλη επί θητεία. 

 

 Φροντίζει σε συνεργασία με τη Γραμματέα ΔΣ και  με την Πρόεδρο  να στέλνει την πρόσκληση 
και την Ημερήσια Διάταξη της Γ.Σ. σε όλα τα Μέλη Γ.Σ., καθώς και στα Τακτικά Τοπικά 
Τμήματα. Επίσης φροντίζει για τη δημοσίευση της πρόσκλησης / Ημ. Διάταξης της Γ.Σ. στον 
ημερήσιο τύπο. 

 

 Φροντίζει σε συνεργασία με τη Γραμματέα Τομέα Επικοινωνίας & Εκπροσώπησης - ΔΣ για τις 
απαραίτητες συνεννοήσεις με τους υπεύθυνους για τη διεξαγωγή της Γ.Σ. 

 

 Σε συνεργασία με την Πρόεδρο ενημερώνει τα νέα Μέλη ΓΣ (Τακτικά, επί θητεία, λόγω 
ιδιότητας) για τις διαδικασίες της ΓΣ, πριν την συνεδρίασή της. 

 

 Φροντίζει να σταλεί ο Ετήσιος Απολογισμός Έργου του ΣΕΟ σε όλα τα Μέλη της Γ.Σ. στον 
κατάλογο συνεργαζόμενων φορέων 
Εφόσον δεν έχει επιτευχθεί η αποστολή του Ετήσιου Απολογισμού πριν από τη Γ.Σ., φροντίζει 
να σταλεί η λογοδοσία στα Μέλη ΓΣ τα οποία δεν ήταν παρόντα στη Γενική Συνέλευση. 
 
 
 



 Την επόμενη της συγκροτήσεως σε σώμα του Δ.Σ. φροντίζει να σταλεί σχετική ενημέρωση 
προς το ΙΚΑ, τη ΔΟΥ, το ΤΠΔ και τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. και 
ειδικότερα για τα Μέλη που έχουν δικαίωμα υπογραφής (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και 
Ταμίας).  

 

 Επίσης, σε συνεργασία με τη Γραμματέα ΔΣ φροντίζει να σταλεί ενημέρωση για τη νέα 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις νέες αρμοδιότητες των Μελών στα Μέλη ΓΣ / ΤΤ 
και στους συνεργαζόμενους φορείς (Υπουργεία, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Νομαρχία, 
Δήμο,  ΣΕΠ, ΕΣΟΝΕ, Ε.Σ.Υ.Ν.)  

 

 Σε συνεργασία με την Πρόεδρο και την Έφορο Διεθνών Σχέσεων ενημερώνει το Παγκόσμιο 
και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Υ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Γ.Σ. 
 

Πριν τη Συνεδρίαση: 
 
1. Η Γεν. Γραμματέας έχει φροντίσει και έχει συντάξει κατάλογο - ψηφοδέλτιο υποψηφίων 
Τακτικών Μελών Γ.Σ. σύμφωνα με τις προτάσεις των Μ.Γ.Σ. 
 
2. Έχει φωτοτυπηθεί το ψηφοδέλτιο σε αρκετά αντίγραφα για τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας. 
 
3. Η Γεν. Γραμματέας έχει φροντίσει να μάθει αν οι υποψήφιοι αποδέχονται την 
υποψηφιότητα, να έχει  συγκεντρώσει στοιχεία για κάθε υποψήφιο και να έχει συντάξει 
κατάλογο βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων. 
 
4. Μία ώρα πριν τη Συνεδρίαση διανέμεται ο κατάλογος των υποψηφίων και των 
βιογραφικών σημειωμάτων τους στα Μέλη ΔΣ και τα Μέλη ΕΥΥ. 
 
 
Κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης: 
 
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΕΟ ο αριθμός νέων Τακτικών Μελών 
για τη Γενική Συνέλευση δεν υπερβαίνει τους Δέκα, ετησίως. 
 
1. Η Γεν. Γραμματέας διαβάζει τον κατάλογο – ψηφοδέλτιο. 
 
2. Τα Μέλη Δ.Σ. και Ε.Υ.Υ. λένε λίγα λόγια για κάθε υποψήφιο. 
 
3. Αποφασίζονται οι ψηφολέκτες. Ένας από το Δ.Σ. και ένας από την Ε.Υ.Υ. 
 
4. Γίνεται η διαδικασία ψηφοφορίας με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1 των παριστάμενων 
Μελών Δ.Σ. και Ε.Υ.Υ.) 

  



2. Διαδικασία Εκλογής Μελών επί Θητεία 
Νοέμβριος 2018 

 
Σύμφωνα με το καταστατικό του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού:  
 

«Κάθε Περιφέρεια εκλέγει με ψηφοφορία από τους καταλόγους που της αντιστοιχούν από 
1 έως 3 Μέλη της για διετή θητεία. Ο αριθμός των «επί θητεία» Μελών που εκλέγει κάθε 
Περιφέρεια είναι ανάλογος με το συνολικό αριθμό των ταμειακώς εντάξει μελών Ομάδων, 
Στελεχών και μελών Τοπικών Συμβουλίων της συγκεκριμένης Περιφέρειας.  (Καταστατικό, 
Άρθρο 2 Παρ.ΙΙ)» 

 
«Ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Ο. για θητεία 2 ετών εκλέγονται ενεργά μέλη του 
Σ.Ε.Ο., που δεν είναι Τακτικά Μέλη ή Μέλη Λόγω Ιδιότητας από τις παρακάτω κατηγορίες: 
α. Αρχηγοί με Δίπλωμα και Εντολή. 
β. Αρχηγοί με Δίπλωμα Κατασκηνώτριας/τη και Εντολή. 
γ. Αρχηγοί με Εντολή και διετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία που έχουν ολοκληρώσει την 
εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο Εκπαίδευση. 
δ. Εκπαιδεύτριες/ές με Δίπλωμα και Εντολή. 
ε. Έφοροι Τοπικών Τμημάτων με Εντολή και πλήρη συμμετοχή σε Εκπαίδευση και 
Συνέδριο Εφόρων και Μελών Τοπικών Συμβουλίων. (Καταστατικό, Άρθρο 2 Παρ.Ι)» 

 
«Δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν οι Έφοροι Περιφέρειας, οι Πρόεδροι και οι Έφοροι 
Τοπικών Τμημάτων, καθώς και όλα τα εκλόγιμα μέλη όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παραγρ. 
4.Ι. (Καταστατικό, Άρθρο 2 Παρ.ΙΙ)» 
 
 Κάθε Περιφέρεια θα λάβει ένα ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των ατόμων που είναι 

εκλόγιμα. Η/Ο Περιφερειακός/η Έφορος θα ορίσει μία ημέρα που θα συγκεντρωθούν 
όλοι μαζί για να ψηφίσουν με μυστική ψηφοφορία. Θα φροντίσει επίσης να υπάρχουν 
φάκελοι, ώστε καθένας να βάλει το ψηφοδέλτιό του.  
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκέντρωση όλων μαζί, οι ψηφοφορίες 
γίνονται κατά Τοπικό Τμήμα και αποστέλλονται τα κλειστά ψηφοδέλτια μαζί με τον 
υπογεγραμμένο κατάλογο παρόντων στην/στον Περιφ. Έφορο. 

 
 Βάσει του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν: οι Έφοροι Περιφέρειας, 

οι Πρόεδροι και οι Έφοροι των Τοπ. Τμημάτων, καθώς και όλα τα εκλόγιμα μέλη που 
αναφέρονται στο ψηφοδέλτιο. 

 
 Κάθε Περιφέρεια εκλέγει με ψηφοφορία από τους καταλόγους που της αντιστοιχούν 1 

έως 3 Μέλη της για 2ετή θητεία.  
 
Η/Ο Περιφερειακός/η Έφορος σε συνεργασία με τουλάχιστον ένα Βοηθό του/της  
συγκεντρώνουν τους φακέλους, τους ανοίγουν και βγάζουν το αποτέλεσμα της 
ψηφοφορίας.  
 
Συμπληρώνουν με το αποτέλεσμα σχετικό πρακτικό, το συνυπογράφουν και το στέλνουν 
μαζί με τα ψηφοδέλτια και τους καταλόγους των παρόντων των Τ.Τ. στα Γραφεία του ΣΕΟ 
υπ’ όψη της Γεν. Γραμματέως.  
 
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επικυρώνεται από το Δ.Σ. 



 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 
 
Σήμερα, ………………………………….., στ…………………………………….. συναντήθηκαν η/ο 

Περιφ. Έφορος, κ. ……………..…….………………………………………………….…….... και η/ο 

Βοηθός της/του κ. …………………………………………………………………………... και άνοιξαν 

τους φακέλους ψηφοφορίας των Τοπικών Τμημάτων της Περιφέρειας 

………………………………………………………., με τα εξής αποτελέσματα: 

Υποψήφιοι: 

Ονοματεπώνυμο Ψήφοι Ονοματεπώνυμο Ψήφοι 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Επί ……. Τοπ. Τμημάτων, ψήφισαν ……. 

 

Λάβαμε …….. ψηφοδέλτια. 

Έγκυρα: ……. 

Άκυρα: ……… 

 

Εκλέγονται: ……….……………………….. 

  ………….…………………….. 

  ………….…………………….. 

 
 

Η/Ο Περιφ. Έφορος Η/Ο Βοηθός Περιφ. Εφόρου 
 

 
 
 

………………………………………… 

 
 
 

………………………………………… 
 



3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ.Σ. 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Γ.Σ. (για γραφείο) 
 

Τέλος Σεπτεμβρίου: Ζητείται από το Πρωτοδικείο Αθηνών πιστοποιητικό περί μη προσβολής του 
κύρους των Αρχαιρεσιών της τελευταίας Γ.Σ. 
 

Αρχές Οκτωβρίου: 1. Σε συνεργασία με Τμ. Οικονομικών αποστέλλεται το πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου στις Τράπεζες. 
 
2. Αποστολή γράμματος από τη Γεν. Γραμματέα προς τα Μέλη Γ.Σ., σχ. με 
υποψηφιότητες νέων Τακτικών Μελών Γ.Σ. (με ημερ. λήξης υποβολής 
υποψηφιοτήτων τέλος Οκτωβρίου). 
 
3. Καθορίζεται η ημερομηνία της ενημερωτικής συνάντησης Προέδρου και 
Ε.Υ.Υ. 
 
4. Καθορίζεται η ημερομηνία πραγματοποίησης Γ.Σ. και γίνεται η κράτηση της 
αίθουσας που θα φιλοξενήσει τη Γ.Σ. 
 
5. Έλεγχος οικ. εκκρεμοτήτων ΜΓΣ και ειδοποίηση των Μελών με σχετική 
επιστολή με την παράκληση να απαντήσουν ως τέλος Δεκεμβρίου. (η 
επιστολή να πηγαίνει συστημένη και στη συνέχεια να τηλεφωνεί στα ΜΓΣ η 
Γεν. Γραμματέας) 
 

Αρχές Οκτωβρίου: 
 

Η/Ο Πρόεδρος και η/ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. συγκαλούν την Ε.Υ.Υ. σε 
ενημερωτική συνάντηση.  
 

Τέλος Οκτωβρίου: Η Γεν. Γραμματέας ανοίγει τις προτάσεις των Μ.Γ.Σ. για τα υποψήφια νέα 
Τακτικά Μέλη και συμπληρώνει τον κατάλογο των υποψηφίων. 
 

Αρχές Νοεμβρίου: 
 

1. Η Ε.Υ.Υ. κατατοπίζεται για τη σύνθεση του Δ.Σ. και τα Μέλη που 
αποχωρούν, για τον τρόπο εργασίας της και το χρονοδιάγραμμα των 
εργασιών της. Στα Μέλη της Ε.Υ.Υ. δίνονται τα εξής: 

α. Κανονισμός Ε.Υ.Υ. & Αποτελέσματα επιτροπής μελέτης ΕΥΥ (2005) 
β. Βιβλίο Πρακτικών Ε.Υ.Υ. 
γ. Χρονοδιάγραμμα εργασιών Ε.Υ.Υ. 
δ. Θητείες Μελών ΔΣ τρέχοντος έτους 
ε. Προσόντα Μελών Δ.Σ. 
στ. Καταστατικό Σ.Ε.Ο. 
ζ. Οργανισμός Σ.Ε.Ο. 

Μετά την ενημερωτική συνάντηση, την ίδια ημέρα, η Ε.Υ.Υ. κάνει την πρώτη 
της συνεδρίαση και εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. 
 
2. Κοινή Συνεδρίαση Δ.Σ. και Ε.Υ.Υ. για την εκλογή των νέων Τακτικών 
Μελών της Γ.Σ.  
(Η Ε.Υ.Υ. δεν παρίσταται στην συνεδρίαση του Δ.Σ. για την επικύρωση των 
επί θητεία Μελών της Γ.Σ., μόνον στην ψηφοφορία για τα νέα Τακτικά Μέλη.) 
 

Μέσα Νοεμβρίου: 
 

Αποστολή γράμματος από Τμ. Αναπτύξεως για τις Εκλογές Μελών επί Θητεία 
(με ημερ. λήξης υποβολής των αποτελεσμάτων των εκλογών Αρχές 
Δεκεμβρίου). 

Τέλη Νοεμβρίου Έλεγχος οφειλών Συνδρομών Μ.Γ.Σ.  

Αρχές Δεκεμβρίου: 
 

Η Γεν. Γραμματέας ανοίγει και συνυπογράφει με την αντίστοιχη Έφορο 
Διοικήσεως / Περιφερειακή τα αποτελέσματα ψηφοφοριών των Τοπικών 
Τμημάτων για τα Μέλη επί Θητεία. 

Μέσα Δεκεμβρίου: 
 

1. Η Γεν. Γραμματέας φέρει προς επικύρωση στο Δ.Σ. τα αποτελέσματα των 
ψηφοφοριών για τα Μέλη επί Θητεία. 
2. Η Γεν. Γραμματέας ενημερώνει το Δ.Σ. για τις οικονομικές εκκρεμότητες και 
αποφασίζεται η διαγραφή των μελών με οικονομικές εκκρεμότητες 5- 6 ετών 
και άνω. 



Τέλος Δεκεμβρίου: 
 

Διόρθωση και οριστικοποίηση του καταλόγου των Μ.Γ.Σ. (συμπλήρωση νέων 
Τακτικών Μελών, νέων επί Θητεία Μελών και διαγραφή όσων έχουν οικ. 
εκκρεμότητες). 
 

Τέλος Δεκεμβρίου - 
Αρχές Ιανουαρίου: 

1. Αποστολή επιστολής της Ε.Υ.Υ. προς τα Μέλη της Γ.Σ. για προτάσεις για 
το Δ.Σ. και την Ε.Υ.Υ. Συνημμένα: 

α. Κατάλογος Μελών Γ.Σ. (με Οδηγική δράση τους) 
β. Έντυπο προτάσεων για το Δ.Σ. 
γ. Έντυπο προτάσεων για την Ε.Υ.Υ. 
δ. Φάκελος εμπιστευτικός προς την Ε.Υ.Υ. 

Προθεσμία απαντήσεων μέχρι τέλος Ιανουαρίου (30/1). 
 
2. Αποστολή γράμματος για την τακτοποίηση οφειλών.  

Τέλος Ιανουαρίου: 
 

Λήγει η προθεσμία για προτάσεις για το Δ.Σ. και την Ε.Υ.Υ. 
 

Φεβρουάριος (1-20/2): Η Ε.Υ.Υ. καταρτίζει κατάλογο με τις προτάσεις, προσθέτοντας αν χρειάζεται 
και δικές της, έρχεται σε επαφή με τα προτεινόμενα Υποψήφια Μέλη και 
καταρτίζει: 

α. Πίνακα (ψηφοδέλτιο) Υποψηφίων για το Δ.Σ. 
β. Πίνακα (ψηφοδέλτιο) Υποψηφίων για την Ε.Υ.Υ. 

 

Τέλος Φεβρουαρίου (25/2): Η Ε.Υ.Υ. παραδίδει στη/στο Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. τους πίνακες και τα 
βιογραφικά σημειώματα των Υποψηφίων, για να δακτυλογραφηθούν τα 
ψηφοδέλτια. Παράλληλα ενημερώνεται το Δ.Σ. για τη σύνθεση των 
ψηφοδελτίων. 
 

Αρχές Μαρτίου (έως 5/3): 
 

Αποστολή στα Μέλη Γ.Σ. 
α. Λογοδοσίας 
β. Ανακοίνωσης Γ.Σ. 
γ. Ημερήσια διάταξη Γ.Σ. 
δ. Ψηφοδέλτια Μελών Δ.Σ. και Ε.Υ.Υ. 
 
Αποστολή στα νέα, Τακτικά / Επί Θητεία / Λόγω Ιδιότητας, Μέλη ΓΣ (τα 
παραπάνω, καθώς και πρόσκληση για συνάντηση με την Πρόεδρο ΔΣ προ 
της ΓΣ) 
Αποστολή στα Τακτικά Τ.Τ. (γράμμα και πρόσκληση ΓΣ) 

Αρχές Μαρτίου: 
 

Δημοσίευση της ανακοίνωσης ΓΣ στον τύπο 
Συνεννόηση με επιμελητή αίθουσας διεξαγωγής Γ.Σ. 
Συνεννόηση με καφενείο (χώρου διεξαγωγής ΓΣ) 
Συνεννόηση για απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΓΣ 
Παραγγελία λουλουδιών για ΓΣ και για 1η συνεδρίαση ΔΣ 
Παραγγελία δώρων απερχόμενων Μελών ΔΣ 
Ενημέρωση Προέδρου – Γραμματέων – Ψηφολεκτών ΓΣ 
Ενημέρωση υποψηφίων Δ.Σ. για 1η συνεδρίαση ΔΣ 
 

Τέλος Μαρτίου: 
 

Πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης 

Αρχές Απριλίου: 
 

1. Αποστολή γραμμάτων για τη νομιμοποίηση του Σωματείου, προς 
ενημέρωση Τραπεζών, ΔΟΥ, ΙΚΑ, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: 
α. Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 
β. Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. (για συγκρότηση Δ.Σ.) 
γ. Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. (για κίνηση λογ/σμών) 
δ. Βεβαίωση ότι δεν έχει προσβληθεί το κύρος των εκλογών 
ε. Συνοδευτικό των παραπάνω με τα δείγματα υπογραφών Προέδρου, 

Αντιπροέδρου και Ταμία 
στ. Σύνθεση Δ.Σ. 
 
2. Αποστολή Λογοδοσίας και Σύνθεσης Δ.Σ. στα Τ.Τ., στις Ο.Σ. και σε 
συνεργαζόμενους φορείς.  
 
3. Αποστολή Σύνθεσης Δ.Σ. σε διάφορους συνεργάτες και φορείς. 

Έγκριση ΔΣ 17/11/20219 


