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Κεφάλαιο 1. ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 

1.1 Τι είναι Τοπικό Τμήμα 
 

Το Τοπικό Τμήμα είναι η ολοκληρωμένη και αυτόνομη Οδηγική δομή σε κάθε τόπο. Δεν έχει νομική 
υπόσταση. Λειτουργεί σύμφωνα με τον Οργανισμό, τους Κανονισμούς και τις Εγκυκλίους του Σώματος 
Ελληνικού Οδηγισμού. 
Το Τοπικό Τμήμα αποτελείται από το Τοπικό Συμβούλιο, τις Οδηγικές Ομάδες και την Ομάδα 
Συνεργασίας. Την ευθύνη της λειτουργίας του έχει το Τοπικό Συμβούλιο. 
Όλα τα μέλη δίνουν ετήσια συνδρομή μέλους στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, η οποία τους επιτρέπει 
τη συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις που οργανώνει το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 
 
Κάθε Τοπικό Τμήμα είναι η έκφραση του Οδηγισμού στον τόπο  υπηρετώντας τον σκοπό του Οδηγισμού. 
Ως εκ τούτου στηρίζει τη λειτουργία του πάνω σε Αρχές όπως η δημοκρατία, η διαφάνεια, ο σεβασμός 
στο άτομο. Είναι δομή ανοιχτή και εξωστρεφής και επιδιώκει να δημιουργεί και να συντηρεί δυνατές και 
ισχυρές σχέσεις με την κοινωνία.  
 
Όλα τα ενήλικα μέλη του είναι Εθελοντές.  
 

Σκοπός  
Το Τοπικό Τμήμα υπάρχει σε κάθε τόπο για να υπηρετεί τον σκοπό του Οδηγισμού, ο οποίος είναι να 
συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των νέων, κοριτσιών και αγοριών, 
ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους και συνειδητοποιημένους πολίτες, φορείς δημιουργίας ενός 
καλύτερου κόσμου (Καταστατικό Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού άρθρο 2 παρ 1). 

Ειδικές Διατάξεις 

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού σύμφωνα με τις αρχές του είναι μακριά από κάθε κομματική τοποθέτηση.  

Οι παρακάτω ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους 
Προέδρους και τα μέλη των Τμημάτων Διοίκησης & των Επιτροπών, τους Εφόρους των Κλάδων (και τους 
βοηθούς τους), τους Περιφερειακούς Εφόρους  (και τους βοηθούς τους), τους Τοπικούς Εφόρους (και 
τους βοηθούς τους), τα μέλη Τοπικών Συμβουλίων, τα μέλη Επιτροπών Υποστήριξης, τα μέλη Επιτροπών 
Τοπικών Ομάδων, τα μέλη των Ομάδων Συνεργασίας Παλαιών Οδηγών και τα Στελέχη του Σ.Ε.Ο. : 

• Βουλευτή ή υποψηφίου Βουλευτή  

• Μόνιμου ή περιστασιακού στελέχους πολιτικού κόμματος 
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• Περιφερειάρχη, Δημάρχου, Προέδρου Κοινότητας, μέλους Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, 
μέλους Περιφερειακού Συμβουλίου και γενικά μέλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Αυτοδιοίκησης. 

Όποια μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού ενδιαφέρονται να πολιτευτούν ή να αναμιχθούν ενεργά 
στις παραπάνω πολιτικές/κομματικές θέσεις, οφείλουν να παραιτηθούν από τη στιγμή που θα  
ανακοινωθεί η υποψηφιότητά τους, από την ιδιότητά τους ως μέλη του Σ.Ε.Ο. και ως εκ τούτου από τα 

ειδικά καθήκοντα που ασκούν, ώστε ν’ αντικατασταθούν.  Άλλως, θεωρούνται αυτοδικαίως 
παραιτηθέντα μόλις αποκτήσουν μία από τις παραπάνω πολιτικές/κομματικές  ιδιότητες. Στην 
περίπτωση που απομακρυνθούν από την πολιτική/κομματική τους δραστηριότητα, μπορούν να 
επανέλθουν ως ενεργά μέλη του Σ.Ε.Ο. έξι μήνες μετά από την επίσημη αποχώρησή τους από την ενεργό 
πολιτική/κομματική δράση (Οργανισμός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού – Ο Ελληνικός Οδηγισμός / Β.3).  

Όποια μέλη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφια στις 
βουλευτικές εκλογές ή στις εκλογές της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας  Αυτοδιοίκησης, οφείλουν 
πριν από την επίσημη ανακοίνωση των συνδυασμών να ενημερώσουν εγγράφως το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.  Στην περίπτωση που δεν εκλεγούν μπορούν να 
επανέλθουν ως ενεργά μέλη τρεις μήνες μετά το πέρας των εκλογών. Στην περίπτωση εκλογής τους 
θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτηθέντα. (Οργανισμός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού – Ο Ελληνικός 
Οδηγισμός / Β.3)  
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1.2 Το Τοπικό Τμήμα στη Δομή τουΣ.Ε.Ο. 

 

 

Α1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

εκλέγει το 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

     

Τμήμα Ανάπτυξης 

 Κλάδοι 

 Περιφερειακά Τμήματα  

 Τμήμα Εκπαιδεύσεων  

 Τμήμα Κατασκηνώσεων 

 Επιτροπή Ειδικών Ομάδων 

ΑμεΑ 

 

 Γενική Γραμματεία 

 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

 Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων 

Σχέσεων 

 Τμήμα Συνεργασίας  

 Επιτροπή Μουσείου Ελληνικού 

Οδηγισμού 

 Τμήμα Οικονομικών 

 Τμήμα Ακίνητης 

Περιουσίας 

 Τμήμα Εξεύρεσης 

Πόρων 

 Επιτροπή Οδηγικού 

Πρατηρίου 

 Επιτροπή Οικονομικής 

Αρωγής 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΣΗΜ.: Σε όλα τα επίπεδα διοίκησης είναι δυνατό να συστήνονται Ειδικές (ad hoc) Επιτροπές, με 3-5 μέλη, 

όποτε χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα συγκεκριμένο έργο που απαιτεί μελέτη ή παρακολούθηση. Τα μέλη 

κάθε Επιτροπής επιλέγονται και εγκρίνονται από το Διοικητικό, Περιφερειακό, Τοπικό Συμβούλιο 

(ανάλογα του επιπέδου διοίκησης που θα δράσει). Η θητεία κάθε Επιτροπής λήγει αυτόματα όταν 

ολοκληρωθεί το έργο της. 

 

  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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1.3  Δομή Τοπικού Τμήματος- ΡΟΛΟΙ: 

 

Α2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ-ΡΟΛΟΙ 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

 

 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 

Σκοπός του Τοπικού Συμβουλίου είναι η εδραίωση και ανάπτυξη του Οδηγισμού στον τόπο που 

δραστηριοποιείται, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και έφηβοι να γίνουν Οδηγοί. Έχει την 

ευθύνη για την ορθή και αποδοτική λειτουργία των ομάδων του και στους 4 Κλάδους. Εκπροσωπεί το 

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού στις Αρχές και τους φορείς του τόπου του. Εξασφαλίζει ή και δημιουργεί τις 

υποδομές και τις προϋποθέσεις ώστε να γίνονται με επιτυχία τα παραπάνω. 
 

ΒΟΗΘΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ  

ΟΜΑΔΕΣ 

ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 
 
ΦΩΤΕΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 

ΣΜΗΝΗ ΠΟΥΛΙΩΝ 
 
ΣΟΦΑ ΠΟΥΛΙΑ 
ΓΟΡΓΑ ΠΟΥΛΙΑ 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΟΥΛΙΑ 

ΟΜΑΔΕΣ ΟΔΗΓΩΝ 
/  ΝΑΥTΟΔΗΓΩΝ 
ΑΡΧΗΓΟΙ 
ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ 
ΒΟΗΘΟΙ 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΟΔΗΓΩΝ / ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
Ν/Ο 
ΑΡΧΗΓΟΙ 
ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ 
ΒΟΗΘΟΙ 

ΣΤΕΛΕΧΗ Η/Ο 

ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑ 
ΟΔΗΓΟΙ 
ΝΑΥΤΟΔΗΓΟΙ 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 
ΝΑΥΤΟΔΗΓΟΙ 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΟΣ 

  

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Εκτελεστική Επιτροπή (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Τοπικός Έφορος, 

Ταμίας), & επιπλέον έως 4 μέλη 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Τοπικός Έφορος  Πρόεδρος Τ.Σ.  Ταμίας Τ.Σ. 

 Υπεύθυνος Εκπαιδεύσεων 

 Υπεύθυνος 

Κατασκηνώσεων 
 

Αντιπρόεδρος 

Γραμματέας 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

 

Υπεύθυνος Υλικού 

Υπεύθυνος Εστίας   

Υπεύθυνος Εξεύρεσης Πόρων 

Πρόεδροι Επιτροπών 
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1.4 Γραπτή και Ηλεκτρονική Επικοινωνία του Τοπικού Τμήματος 

1. Κάθε έγγραφο του Τοπικού Τμήματος, πρέπει να περιέχει το λογότυπο του Σώματος Ελληνικού 

Οδηγισμού, το όνομα του Τοπικού Τμήματος και να συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα επιστολής 

του Τμήματος Ανάπτυξης (κεφ. 3.8 Φόρμες – Υποδείγματα). 

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Τοπικών Τμημάτων, προβάλλονται στην ιστοσελίδα του Σώματος 

Ελληνικού Οδηγισμού www.seo.gr    

3. Κάθε Τοπικό Τμήμα διαθέτει email μέσα από το οποίο γίνεται αποκλειστικά η επικοινωνία εντός και 

εκτός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
 
1.5 Το Τακτικό Τοπικό Τμήμα 

 
Κάθε Τοπικό Τμήμα που λειτουργεί αποδοτικά και με συνέπεια για ένα χρόνο, χαρακτηρίζεται Τακτικό 
Τοπικό Τμήμα μετά από τη σχετική εισήγηση της/του Γενικής/Γενικού Εφόρου προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο και τη σχετική έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η διάκριση αυτή ισχύει για ένα χρόνο και ανανεώνεται μόνο με νέα εισήγηση της/του Γενικής/Γενικού 
Εφόρου εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

Προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό ενός Τοπικού Τμήματος ως Τακτικού είναι: 

● Λειτουργία και των τεσσάρων Ομάδων Κλάδων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας 4 
Κλάδων  

● Σωστή και εμπρόθεσμη συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση 

o Έγκαιρη αποστολή των Αρχαιρεσιών, Αρχηγείων και στοιχείων (δυνάμεων) Ομάδων βάσει 
του Ημερολογίου Οδηγικής Χρονιάς (έως 30  Μαΐου) 

o Έγκαιρη αποστολή των ετήσιων συνδρομών μελών (έως τέλος Νοεμβρίου) και της Εισφοράς 
Ημέρας Σκέψης 

o Εμπρόθεσμη αποστολή των Οικονομικών Προϋπολογισμών & Απολογισμών του Τοπικού 
Τμήματος  

o Τακτοποίηση Οικονομικών εκκρεμοτήτων 
o Συμμετοχή σε Πανελλήνιες Εκδηλώσεις και Δράσεις 
o Συμμετοχή σε Περιφερειακές Δράσεις, εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις 

 

Δικαιώματα Τακτικών Τμημάτων 

Το Τακτικό Τοπικό Τμήμα έχει το δικαίωμα να στείλει έναν αντιπρόσωπό του στην ετήσια Γενική 
Συνέλευση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, ως παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Επίσης, τα Τακτικά Τμήματα, ως αποτέλεσμα της σωστής και της εύρυθμης λειτουργίας του Τοπικού 
Τμήματος, μπορούν: 

• να οργανώνουν ταξίδια εξωτερικού σύμφωνα με τον αντίστοιχο Κανονισμό του Τμήματος 
Διεθνών Σχέσεων και σε συνεργασία με αυτό. 

• να δανείζονται χρήματα από την Κεντρική Διοίκηση για απόκτηση Εστιών και κατασκηνωτικού 
υλικού, εφόσον υπάρχει οικονομική ευχέρεια και σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο 
μετά από εισήγηση της/του Γενικής/Γενικού Εφόρου. 

http://www.seo.gr/
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• να λαμβάνουν ενίσχυση, εφόσον τους χρειαστεί, για αξιόλογες Οδηγικές εκδηλώσεις τους, 
εφόσον υπάρχει οικονομική ευχέρεια και σχετική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από 
εισήγηση της/του Γενικής/Γενικού Εφόρου. 

• να συνεργάζονται με την Κεντρική και Περιφερειακή Διοίκηση για μελέτες, προγραμματισμούς, 
κ.λ.π. 

 
 

Κεφάλαιο 2. ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

2.1 Το Τοπικό Συμβούλιο στο Τοπικό Τμήμα 
Σκοπός του Τοπικού Συμβουλίου είναι η εδραίωση, η ανάπτυξη και η προβολή του Οδηγισμού στον τόπο, 
ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά, έφηβοι και ενήλικες να γίνουν ενεργά μέλη του Οδηγισμού. 

Σύμφωνα με την οργανωτική δομή του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, για την αποτελεσματική 
λειτουργία του, το έργο του Τοπικού Συμβουλίου διακρίνεται όπως όλα τα επίπεδα διοίκησης του Σ.Ε.Ο. 
(Περιφερειακή, Κεντρική), σε τρεις  τομείς: 

● ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με επικεφαλής την/τον Τοπική/Τοπικό Έφορο. 
● ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ με επικεφαλής την/τον Πρόεδρο. 
● ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με επικεφαλής την/τον Ταμία 

 

2.2 Η ευθύνη του Τοπικού Συμβουλίου 
Το Τοπικό Συμβούλιο είναι η διοικούσα αρχή του Τοπικού Τμήματος και εκπροσωπεί το Σώμα Ελληνικού 
Οδηγισμού στον τόπο του.  

Το Τοπικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για: 

● να παρέχει τα μέσα που θα επιτρέψουν στα Στελέχη ν’ ασχοληθούν απερίσπαστα με τη σωστή 
λειτουργία των Ομάδων. 

● να στηρίζει με ουσιαστικές ενέργειες την/τον Τοπική/ό Έφορο και τα Στελέχη (εθελοντές) στο 
έργο τους.  

● να κάνει ευρύτερα γνωστό το παιδαγωγικό έργο του Οδηγισμού και τη δράση των Ομάδων του 
τόπου. 

● να εξασφαλίζει την ηθική και υλική υποστήριξη των Αρχών και την πρόθυμη συμπαράσταση της 
κοινωνίας του τόπου. 

● να διασφαλίζει την ακριβή τήρηση του Οργανισμού και των Κανονισμών καθώς και την 
εφαρμογή των αποφάσεων της Κεντρικής Διοίκησης στο Τοπικό Τμήμα. 

 
Το Τοπικό Συμβούλιο δεν έχει δική του νομική υπόσταση. Έτσι: 

● Οι συμβάσεις με τρίτους, όπως αγοραπωλησίες ακινήτων, μισθώσεις, γίνονται πάντα στο όνομα 
του αναγνωρισμένου Σωματείου με την επωνυμία «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού» (βλ. Κανονισμός 
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας).   
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● Οι επιχορηγήσεις από Δημόσιους φορείς, οι δωρεές, κ.λ.π., γίνονται πάντα στο όνομα του 
αναγνωρισμένου Σωματείου με την επωνυμία «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού» (βλ. Κανονισμός 
Οικονομικής Διαχείρισης Τοπικού Τμήματος.) .  

● Η διαχείριση του τραπεζικού Λογαριασμού του Τοπικού Τμήματος  γίνεται από την/τον Ταμία και 
την/τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο (βλ. Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Τοπικού Τμήματος / Ομάδων Συνεργασίας).    

● Τα έγγραφα που απευθύνονται στις αρχές ή σε τρίτους εκτός της περιοχής του Τοπικού Τμήματος 
ή σε Οδηγικές Οργανώσεις ξένων κρατών διαβιβάζονται πάντοτε μέσω της Κεντρικής Διοίκησης 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και   δεν αποστέλλονται απευθείας. 

2.3 Τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και οι Επιτροπές Υποστήριξης 

Για να είναι κάποιος μέλος Τοπικού Συμβουλίου θα πρέπει να: 

είναι τουλάχιστον 21 ετών. 

έχει τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης σχολής. 

αναγνωρίζει τις αξίες του εθελοντισμού και να αποδέχεται την εθελοντική δέσμευση.  

αποδέχεται τις βασικές αρχές και αξίες του Οδηγισμού.  

αντιλαμβάνεται την αξία του πανελληνίου και  παγκοσμίου δικτύου του Οδηγισμού.  

 

Σύνθεση και θητεία του Τοπικού Συμβουλίου 

1. Το Τοπικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 έως 9 άτομα: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 

Τοπική/Τοπικό Έφορο που αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή, και από 1 ως 4 Μέλη, τα οποία 

αναλαμβάνουν συγκεκριμένες μόνιμες υπευθυνότητες ή ορισμένο κατά περίπτωση έργο. 

2. Η θητεία του Τοπικού Συμβουλίου είναι καταρχήν διετής με δυνατότητα επανεκλογής για δύο 

επιπλέον έτη.  Όταν συμπληρώσουν τετραετή συνεχή θητεία είναι υποχρεωτικό ν’ αποχωρήσουν από το 

Τοπικό Συμβούλιο για δύο τουλάχιστον χρόνια.  

3. Μετά τη συμπλήρωση της διετίας, ακολουθείται η διαδικασία εκλογής νέων Μελών Τοπικού 

Συμβουλίου, οπότε τα υπάρχοντα Μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία αυτή, 

εφόσον το επιθυμούν για τα υπόλοιπα δύο χρόνια. 

4. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει έως τρεις τετραετείς θητείες. Με αυτόν τον τρόπο 

δίνεται η δυνατότητα να διευρυνθεί ο κύκλος των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον Οδηγισμό και 

μπορούν να εργασθούν αποδοτικά για τους σκοπούς του. 

Σημείωση: Σε νεοσύστατο Τοπικό Τμήμα την επιλογή του Τοπικού Συμβουλίου αναλαμβάνει η/ο 

Περιφερειακή/Περιφερειακός Έφορος.  

5. Όλα τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία  

6. Στην περίπτωση όπου ιδιαίτερες ανάγκες του Τμήματος το απαιτούν, μπορεί κατ’ εξαίρεση, και σε 

συνεννόηση με την/τον Περιφερειακή/Περιφερειακό Έφορο και την έγκριση της/του Γενικής/Γενικού 

Εφόρου, να εκλεγεί για άλλα 2 έτη.  Η έγκριση θα πρέπει να εξασφαλιστεί πριν από τη διενέργεια των 

Αρχαιρεσιών. 

7. Με την εκλογή ή την επανεκλογή Μελών πραγματοποιείται η σύσταση σε σώμα που εξασφαλίζουν 

την ανανέωση και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών. 

8. Στο Τοπικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να συνυπάρχουν πρόσωπα τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους 

με στενή συγγένεια (σύζυγοι, γονείς και παιδιά, αδέλφια). 
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Επιτροπές Υποστήριξης  
Κάθε Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου μπορεί στο πλαίσιο της ευθύνης του να συγκροτεί μόνιμες ή με 
συγκεκριμένη διάρκεια Επιτροπές Υποστήριξης.  

Σχετικά με κάθε Επιτροπή Υποστήριξης: 

● Η σύσταση προτείνεται από το Μέλος του Συμβουλίου και εγκρίνεται από το Τοπικό Συμβούλιο. 
● Ο μέγιστος αριθμός των μελών που την αποτελούν είναι 3 μέλη. 
● Το έργο της ολοκληρώνεται με τη λήξη του έργου ή το πέρας της αρμοδιότητας του μέλους που 

τη συγκροτεί. 
● Την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της καθώς και για το αποτέλεσμα του έργου της έχει το 

μέλος του Τοπικού Συμβουλίου που τη συγκροτεί. 

Για να είναι κάποιος μέλος Τοπικού Συμβουλίου και μέλος Επιτροπής Υποστήριξης θα πρέπει να: 

● είναι τουλάχιστον 21 ετών  
● έχει τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης σχολής. 
●      αποδέχεται τις βασικές αρχές και αξίες του Οδηγισμού. 
● αντιλαμβάνεται την αξία του πανελληνίου και  παγκοσμίου δικτύου του Οδηγισμού 
● αναγνωρίζει τις αξίες του εθελοντισμού και να αποδέχεται την εθελοντική δέσμευση. 
 

 

2.4 Η ευθύνη των Μελών Τοπικού Συμβουλίου ανά ρόλο 
 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εργασίας του, το Τοπικό Συμβούλιο μεταβιβάζει ορισμένες 
αρμοδιότητές του στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

Η/Ο Πρόεδρος έχει ευθύνη για: 

● την εύρυθμη και ορθή (με βάση τον Οργανισμό, τους Κανονισμούς, τις εγκυκλίους, τις 
διαδικασίες) λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου και του Τοπικού Τμήματος. 

● την έγκαιρη σύνταξη, παρακολούθηση και υλοποίηση ετήσιου προγραμματισμού και 
απολογισμού/προϋπολογισμού του Τοπικού συμβουλίου. 

● την υποστήριξη όλων των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου στην αποτελεσματική υλοποίηση της 
αρμοδιότητας ή της ευθύνης τους. 

● την εκπροσώπηση του Τοπικού Τμήματος προς τις Αρχές του τόπου. 
● την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του Τοπικού Τμήματος (σε συνεργασία με την/τον 

Ταμία). 
● την αποτελεσματική και δημιουργική συνεργασία με τον Περιφερειακό Έφορο. 
● τη δημιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη, την εξέλιξη και την εκπαίδευση των μελών του 

Τοπικού Συμβουλίου (βλ. Κανονισμό Εκπαιδεύσεων). 
● την παρακολούθηση της λειτουργίας του Τοπικού Τμήματος με βάση «Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ μιας 

ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ). 
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● την ανάδειξη της εθελοντικής προσφοράς όλων των ενήλικων Μελών του Τοπικού Τμήματος 
προς κάθε ενδιαφερόμενο.   

● την αξιοποίηση των ευκαιριών για την εκπαίδευσή του (βλ. Κανονισμό Εκπαιδεύσεων). 
 

Η/Ο Αντιπρόεδρος έχει ευθύνη για: 

● την αναπλήρωση της/του Προέδρου στο σύνολο των ευθυνών της/του, όποτε αυτό απαιτείται. 
● τη συμμετοχή στην επιτροπή της Ομάδας Συνεργασίας, με το ρόλο του συνδέσμου μεταξύ του 

Τοπικού Συμβουλίου  και της  Ομάδας Συνεργασίας.  
● την εύρυθμη και ορθή (με βάση τον Οργανισμό, τους Κανονισμούς, τις Εγκυκλίους, τις 

διαδικασίες)  λειτουργία της Ομάδας Συνεργασίας. 
● την αξιοποίηση των ευκαιριών για την εκπαίδευσή του (βλ. Κανονισμό Εκπαιδεύσεων). 
 

Η/Ο Γραμματέας έχει ευθύνη για:  

● την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου. 
● την τυπική και ουσιαστική τήρηση των πρακτικών των Συμβουλίων (σύνταξη, υπογραφή). 
● τη διασφάλιση της ορθότητας των αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου (με βάση τον Οργανισμό, 

τους Κανονισμούς, τις εγκυκλίους, τις διαδικασίες). 
● την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου αλληλογραφίας. 
● τη σύνταξη των επιστολών του Τοπικού Τμήματος. 
● την οργάνωση των Εκλογών και Αρχαιρεσιών των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου. 
● τη φύλαξη της σφραγίδας και της σημαίας του Τοπικού Τμήματος. 
● την τήρηση αρχείου Μελών Τοπικού Συμβουλίου. 
● την παραλαβή και αποστολή αλληλογραφίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Τοπικού 

Τμήματος π.χ. ttathinas@seo.gr 
● την αξιοποίηση των ευκαιριών για την εκπαίδευσή του (βλ. Κανονισμός Εκπαιδεύσεων). 

 
 

 
Η/Ο Ταμίας έχει ευθύνη για:  

● Την ορθή τήρηση της ταμειακής κατάστασης του Τοπικού Τμήματος και την μηνιαία έγκαιρη  
αποστολή της στο Λογιστήριο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού μετά τον έλεγχο από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο (βλ. Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Τοπικού Τμήματος).  

● Την ορθή τήρηση και τον μηνιαίο έλεγχο των ταμείων των Ομάδων του Τοπικού Τμήματος 
συμπεριλαμβανομένου και της Ομάδας Συνεργασίας (βλ. Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης 
Τοπικού Τμήματος). 

● την καταβολή έως τέλος Νοεμβρίου των ετήσιων συνδρομών όλων των Μελών του Τοπικού 
Τμήματος (βλ. Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Τοπικού Τμήματος). 

● την τήρηση αρχείου και την παρακολούθηση της κατάστασης της ακίνητης περιουσίας του 
Τοπικού Τμήματος (βλ. Κανονισμός Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας). 

● Την έγκαιρη καταβολή της οικονομικής συμμετοχής των Μελών του Τοπικού Τμήματος στο Ταμείο 
του Σ.Ε.Ο. για τη συμμετοχή τους σε πανελλήνιες ή διεθνείς δράσεις. 

mailto:ttathinas@seo.gr
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● Την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του Τοπικού Τμήματος (σε συνεργασία με την/τον 
Πρόεδρο). 

● την παράδοση του ταμείου στο Τοπικό Συμβούλιο με τη λήξη της θητείας του, το οποίο την/τον 
απαλλάσσει από τις ευθύνες με απόφαση που καταγράφεται στα πρακτικά. 

● την εξεύρεση πόρων. 
● Την αξιοποίηση των ευκαιριών για την εκπαίδευσή του (βλ. Κανονισμό Εκπαιδεύσεων). 
 

 

Η/Ο Τοπική/Τοπικός Έφορος έχει ευθύνη για: 

● την εύρυθμη και ορθή (με βάση τον Οργανισμό, τους Κανονισμούς, τις εγκυκλίους, τις 
διαδικασίες) λειτουργία των Ομάδων του Τοπικού Τμήματος. 

● την έγκαιρη συγκρότηση των Αρχηγείων των Ομάδων κάθε Μάιο (βλ. Κανονισμός Λειτουργίας 
Τοπικού Τμήματος - Ομάδες). 

● δήλωση  Ομάδων – Αρχηγείων που λειτουργούν,  στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (με βάση το 
Ημερολόγιο) 

● την παραλαβή και παράδοση εντολών που αποστέλλει η/ο Γενική/Γενικός Έφορος στους 
Αρχηγούς και Βοηθούς Τ.Ε. (προϋποθέτει την έγκαιρη δήλωση Ομάδων,  Αρχηγείων, βοηθών 
Τ.Ε.).  

● την κατάρτιση πλάνου διαδοχής των Στελεχών των Ομάδων, σε συνεργασία με όλα τα μέλη των 
Αρχηγείων  των Ομάδων και τους Βοηθούς της/του. 

● την έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας και της εξέλιξης των Στελεχών των Ομάδων. 
● τη σωστή και ποιοτική λειτουργία των Ομάδων όλων των Κλάδων (με βάση την Οδηγική Μέθοδο 

και τα χαρακτηριστικά της ηλικίας κάθε Κλάδου). 
● την εισήγηση στο Τοπικό Συμβούλιο για τη δημιουργία ή τη διάλυση Ομάδας. 
● την παρακολούθηση της λειτουργίας των Ομάδων με βάση «Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ μιας ΟΔΗΓΙΚΗΣ 

ΧΡΟΝΙΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ). 
● την εκπροσώπηση προς τις Αρχές του τόπου για θέματα που αφορούν τις Ομάδες (σε 

συνεργασία με την/τον Πρόεδρο). 
● την εισήγηση στο Τοπικό Συμβούλιο Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του Οδηγισμού στον 

τόπο. 
● τη δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την εκπαίδευση των Στελεχών (βλ. 

Κανονισμό Εκπαιδεύσεων). 
● την ανάπτυξη της δυναμικής της Ομάδας του Συμβουλίου Στελεχών και το χτίσιμο δημιουργικών 

και αποτελεσματικών ανθρωπίνων σχέσεων. 
● την ενημέρωση του Τοπικού Συμβουλίου για την πορεία και τις ανάγκες των Ομάδων. 
● την αποτελεσματική και δημιουργική συνεργασία με την/τον Περιφερειακή/Περιφερειακό 

Έφορο. 
● την τήρηση των διαδικασιών για την εξασφάλιση υλοποίησης των Οδηγικών δράσεων με 

ασφάλεια. 
● την εξασφάλιση καλών ανθρωπίνων σχέσεων με τους γονείς των παιδιών. 
● την ανάδειξη της εθελοντικής προσφοράς των Στελεχών προς κάθε ενδιαφερόμενο. 
● τη δημιουργία Ομάδας «Στελεχών Η/Ο ΣΟΣ», το συντονισμό και την αξιοποίησή της. 
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● τη στήριξη του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας και την επιλογή του Υπευθύνου Εκτάκτων 
Αναγκών του Τοπικού Τμήματος. (βλ.  Κανονισμό  Δικτύου Πολιτικής Προστασίας Σώμα 
Ελληνικού Οδηγισμού) 

● την αξιοποίηση των ευκαιριών για την εκπαίδευσή του (βλ. Κανονισμό Εκπαιδεύσεων). 
 

 
 
Οι Βοηθοί Τοπικής/Τοπικού Εφόρου (έως 3 άτομα) 
 
● Υποστηρίζουν την/τον Τοπική/Τοπικό  Έφορο σε όλο το εύρος των ευθυνών του. 
● Αναπληρούν την/τον Τοπική/Τοπικό Έφορο στο σύνολο των ευθυνών της/του, όποτε αυτό 

απαιτείται. 
● Ένας εκ των Βοηθών συμμετέχει στο Τοπικό Συμβούλιο αναπληρώνοντας την/τον 

Τοπική/Τοπικό Έφορο όποτε απαιτείται.   
● Συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής Εφόρου. 
● Αξιοποιούν ευκαιρίες για την εκπαίδευσή τους (βλ. Κανονισμό Εκπαιδεύσεων).  
 
 

2.5 Άλλα πεδία ευθύνης ανά  Τομέα  

 

Τα υπόλοιπα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου (εκτός δηλαδή από την Εκτελεστική Επιτροπή) ανάλογα με 

τον αριθμό αυτού και τις ανάγκες του (μόνιμες ή κατά περίπτωση), μπορούν να αναλαμβάνουν την 

ευθύνη συγκεκριμένων Τομέων, όπως αυτοί καθορίζονται από την οργανωτική δομή του Σώματος 

Ελληνικού Οδηγισμού και είναι οι εξής: 
 

1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ  

Η/Ο Υπεύθυνη/ Υπεύθυνος του Τομέα Επικοινωνίας έχει ευθύνη για την Επικοινωνία και Δημόσιες 

Σχέσεις  

Συγκεκριμένα, για: 

 τις Δημόσιες Σχέσεις του Τοπικού Συμβουλίου (βλ. Κανονισμό Δημοσίων Σχέσεων). 

 την προβολή των Οδηγικών Δράσεων σε ευρύ κοινό. 

 τη συνεχή και μεθοδική ενημέρωση της σελίδας στο Facebook ή άλλα social media, εφόσον 

υπάρχουν. 

 τη διατήρηση και ετήσια ενημέρωση του καταλόγου μελών του Τοπικού Τμήματος με στοιχεία 

επικοινωνίας και αλληλογραφίας. 

 το σχεδιασμό των προσκλήσεων και των δελτίων τύπου για τις δράσεις του Τοπικού Τμήματος 

καθώς και την αποστολή τους στους ενδιαφερόμενους. 

 την καταγραφή των τοπικών ΜΜΕ. 

 την τήρηση αρχείου εκδηλώσεων. 

 την εισήγηση στο Τοπικό Συμβούλιο των δημοσιεύσεων και την έγκριση τους τουλάχιστον από 

την Εκτελεστική Επιτροπή. 
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2. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   

Η/Ο Υπεύθυνη/Υπεύθυνος του Τομέα  Διαχείρισης έχει ευθύνη για:  

 

Διαχείριση της Εστίας 

Συγκεκριμένα: 

 φροντίζει η Εστία να είναι χώρος ασφαλής,  φιλόξενος και λειτουργικός. 

 επιβλέπει / φροντίζει την συντήρηση και τις επισκευές που τυχόν προκύπτουν. 

 διασφαλίζει την ύπαρξη σύγχρονου και επαρκούς εξοπλισμού.  

 φροντίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας.  

 φροντίζει την εξεύρεση νέων χώρων-Εστιών για τη δημιουργία νέων Ομάδων. 

 

 

Διαχείριση Εξεύρεσης πόρων  

Συγκεκριμένα, για: 

 την καταγραφή των ετήσιων αναγκών σε είδη και χρήματα (με βάση τον προγραμματισμό και 

τον προϋπολογισμό του Τοπικού Συμβουλίου). 

 την υλοποίηση και εξάπλωση του Προγράμματος «Φίλοι του Οδηγισμού». 

 την εισήγηση στο Τοπικό Συμβούλιο εκδηλώσεων και δράσεων για την οικονομική ενίσχυση 

του Τοπικού Τμήματος. 

 τη δημιουργία καταλόγου χορηγών και την ενημέρωση του σε εξάμηνη βάση. 

 την εξεύρεση χορηγιών και την υλοποίηση των δεσμεύσεων-υποχρεώσεων του Τοπικού 

Τμήματος που προκύπτουν από αυτές καθώς και τη σχετική ενημέρωση των χορηγών.  

 τη  διατήρηση καλών και αποτελεσματικών σχέσεων με τους χορηγούς. 

 την παρακολούθηση των ευκαιριών και δυνατοτήτων για χρηματοδότηση από Τοπικές Αρχές 

και Φορείς. 

 

Διαχείριση Οδηγικών Ειδών. 

Συγκεκριμένα, για: 

 την οργάνωση της αγοράς των Οδηγικών Ειδών από το «Οδηγικό Πρατήριο» για όλα τα Μέλη 

του Τοπικού Τμήματος (βλ. Κανονισμός «Οδηγικού Πρατηρίου»). 

 
 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η/Ο Υπεύθυνη/Υπεύθυνος του Τομέα Ανάπτυξης έχει ευθύνη για: 

Εκπαιδεύσεις (βλ. Κανονισμό) 

Συγκεκριμένα, για: 

● τη φροντίδα εκπαίδευσης όλων των Στελεχών και Μελών Τοπικού Συμβουλίου του Τμήματος, 
πάντα σε συνεργασία με την/τον Τοπική/Τοπικό Έφορο. 
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● την παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος του Τμήματος Εκπαιδεύσεων και την 
ενθάρρυνση για τη συμμετοχή Στελεχών και Μελών Τοπικού Συμβουλίου σ’ αυτές, βοηθώντας 
τους να κάνουν τις κατάλληλες κάθε φορά επιλογές από πλευράς είδους Εκπαίδευσης, τόπου και 
χρόνου. 

● τη στενή συνεργασία με τους Εκπαιδευτές της περιοχής και την κάλυψη adhoc αναγκών. 
● το σχεδιασμό πλάνου της εκπαίδευσης κάθε ενήλικου Μέλους του Τοπικού Τμήματος. 
● την τήρηση αρχείου με τα ακριβή στοιχεία των ενηλίκων Μελών του Τοπικού Τμήματος για τη 

συμμετοχή τους σε Εκπαιδεύσεις και την πρόοδό τους. 
● την εισήγηση προς το Τοπικό Συμβούλιο του ετήσιου Προϋπολογισμού για την κάλυψη των 

εξόδων  Εκπαίδευσης των Στελεχών και των Μελών Τοπικών Συμβουλίων. 

Κατασκηνώσεις (βλ. Κανονισμό)  

Συγκεκριμένα, για: 

● την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων  παιδιών 
και Στελεχών στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις. 

● την υποστήριξη των κατασκηνωτών του Τοπικού Τμήματος στην οργάνωση της κατασκήνωσης 
τους. 

● την εισήγηση προς το Τοπικό Συμβούλιο του ετήσιου προϋπολογισμού για την κάλυψη των 
εξόδων για την συμμετοχή των στελεχών στις κατασκηνώσεις. 

● την τήρηση αρχείου του κατασκηνωτικού υλικού του Τοπικού Τμήματος και την ενημέρωση των 
καταστάσεων του κατασκηνωτικού υλικού των Ομάδων. 

● την επικοινωνία με τα Αρχηγεία των Κατασκηνώσεων κατά τη διάρκεια τους, για την 
αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης. 

● τη φύλαξη, την προμήθεια και τη συντήρηση του κατασκηνωτικού υλικού του Τοπικού Τμήματος. 
● την έγκαιρη καταγραφή αναγκών σε είδη για τις κατασκηνώσεις και την ενημέρωση του Τοπικού 

Συμβουλίου για την εξασφάλιση των ανάλογων χορηγιών. 

 
Διευκρινίζεται ότι, παρά τις συγκεκριμένες υπευθυνότητες που έχουν τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, 
συνεργάζονται και συμμετέχουν όλοι στην οργάνωση και πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του 
Τοπικού Τμήματος. 

 

2.6 Σύγκληση Τοπικού Συμβουλίου – Απαρτία – Αποφάσεις – Πρακτικά  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Τ.Σ.) 

 

1. Το Τοπικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην Εστία του Τοπικού Τμήματος τακτικά, τουλάχιστον μία φορά 

τον μήνα σε προκαθορισμένη ημέρα που βολεύει τα Μέλη και έκτακτα κάθε φορά που οι υποθέσεις 

του Τοπικού Τμήματος το απαιτούν.   

2. Η Ημερήσια διάταξη διαμορφώνεται από την/τον Γραμματέα σε συνεργασία με την/τον Πρόεδρο και 

αποστέλλεται στα υπόλοιπα μέλη τουλάχιστον 2 ημέρες πριν το Συμβούλιο 

Ενδεικτικά, η θεματολογία μπορεί να περιλαμβάνει:  
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 Παρακολούθηση προγραμματισμού και εξέλιξη ετήσιων στόχων (αύξηση Μελών, εξεύρεση 

πόρων, βελτίωση της αναγνωρισιμότητας κ.α.)    

 Παρακολούθηση προϋπολογισμού  

 Πρόοδος, πορεία Ομάδων  

 Οργάνωση δράσεων Τοπικού Τμήματος  

 Αξιολόγηση δράσεων  

 Ετήσια Αξιολόγηση  

 Ενημέρωση για θέματα Περιφερειακής και Κεντρικής Διοίκησης  

 Άλλα θέματα  

 3. Το Τοπικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται τα μισά 

συν ένα των μελών του.  

4. Οι αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία. 

5. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από 

την/τον Γραμματέα του Τοπικού Συμβουλίου είτε χειρόγραφα σε ιδιαίτερο βιβλίο, είτε ηλεκτρονικά, τα 

οποία υπογράφονται από την/τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα μέλη. Με τα πρακτικά πιστοποιούνται 

οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Τοπικού Συμβουλίου 

επικυρώνονται από την/τον Πρόεδρο. 

 

Συχνότητα: 1 φορά το μήνα 

Διάρκεια: 2-3 ώρες 

Άλλα στοιχεία 

Κρατείται βιβλίο πρακτικών 

 

 

2.7 Συνεργασίες του Τοπικού Συμβουλίου 

 

2.7.1. Συνεργασίες εντός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 

Στα πλαίσια του ρόλου του, το Τοπικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη να συνεργάζεται αποτελεσματικά με: 

 

 Την/τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΦΟΡΟ για Δράσεις, Προγράμματα, Συνεργασίες, στο 

πλαίσιο του Προγραμματισμού του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  

 Την/τον ΒΟΗΘΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για 

θέματα όπως: Ετήσιες Συνδρομές, Ταμειακές Καταστάσεις Τοπικού Τμήματος, Οικονομικός 

Απολογισμός Τοπικού Τμήματος, Προϋπολογισμός, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής 

Διαχείρισης Τοπικού Τμήματος. 

 Την/τον ΒΟΗΘΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ για 

θέματα όπως: Ανανέωση της ιστοσελίδας του Τοπικού Τμήματος, Αποτελεσματική χρήση social media, 

στο πλαίσιο του προγραμματισμού του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Την/τον ΒΟΗΘΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για θέματα: Εκπαιδεύσεων, 

Κατασκηνώσεων και Πανελληνίων Προγραμμάτων στο πλαίσιο του Προγραμματισμού της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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 Την/τον ΒΟΗΘΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΦΟΡΟΥ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ για θέματα: λειτουργίας 

Ομάδων, εξεύρεσης Στελεχών, αύξησης Μελών, ευκαιρίες για άνοιγμα νέων Ομάδων κ.λπ. στο πλαίσιο 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Το ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ για Συμμετοχή σε Εκπαίδευση 

 Το ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ σχετικά με την Πρόθεση Οργάνωσης Κατασκήνωσης, τον 

Απολογισμό των  Κατασκηνώσεων 

 Το ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σχετικά με την Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 

 

2.9.1. Συνεργασίες εκτός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 

Το Τοπικό Συμβούλιο μπορεί να συνεργάζεται με τις Τοπικές Αρχές, Τοπικούς Συλλόγους & Φορείς, τη 

Σχολική Κοινότητα, Μ.Κ.Ο., Εθελοντικές Οργανώσεις κλπ. 

 

 

2.8 Διαδικασίες λειτουργίας Τοπικού Συμβουλίου 

 

2.8.1 ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ  

 
Κάθε δύο χρόνια, το Μάιο, σε έτος που λήγει σε μονό αριθμό (π.χ. 2021,2023 κλπ.), διενεργούνται σε 
όλα τα Τοπικά Τμήματα εκλογές για την ανάδειξη της/του Τοπικής/Τοπικού Εφόρου και των μελών του 
Τοπικού Συμβουλίου.  Πρόκειται για δύο διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες. Χρονικά προηγείται η 
εκλογή της/του Τοπικής/Τοπικού Εφόρου κι έπεται η εκλογή των μελών του Τοπικού Συμβουλίου. 

Μόλις ολοκληρωθούν οι εκλογές, στο αμέσως προσεχές διάστημα, ακολουθεί η συγκρότηση του νέου 
Τοπικού Συμβουλίου σε σώμα, όπου τα μέλη κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες.  

Οι εκλογές για την ανάδειξη Εφόρου και μελών Τοπικού Συμβουλίου πρέπει να ολοκληρώνονται μέχρι 
τις 15 Μαΐου προκειμένου μέχρι το τέλος Μαΐου να έχει ολοκληρωθεί και η συγκρότηση του νέου 
Τοπικού Συμβουλίου σε σώμα και  να έχει  αποσταλεί το σχετικό πρακτικό, προς έγκριση στην Κεντρική 
Διοίκηση.  

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ:  

Ι. Προετοιμασία εκλογών:  

1. Η/Ο Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη για την οργάνωση των Εκλογών και της 
συγκρότησης σε σώμα των μελών του Τοπικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα η/ο Γραμματέας στην αρχή 
κάθε μονού έτους (Ιανουάριο) ενημερώνει την/τον Τοπική/Τοπικό Έφορο και το Τοπικό Συμβούλιο για 
τα Μέλη των οποίων λήγει η τετραετής θητεία και αποχωρούν, καθώς και για τα Μέλη που λήγει η διετής 
θητεία τους και μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στην εκλογική διαδικασία.  

2.Αρχές Απριλίου η/ο Γραμματέας φροντίζει: να εισάγει προς ψήφιση στο Τοπικό Συμβούλιο: 

α) τον ορισμό της ημερομηνίας εκλογών της/του Τοπικής/Τοπικού Εφόρου και των μελών του Τοπικού 
Συμβουλίου και  
β)  τη σύσταση Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία είναι ίδια και για τις δυο εκλογικές διαδικασίες και 
αποτελείται  από τρία άτομα: 
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Έναν εκπρόσωπο του Τοπικού Συμβουλίου ο οποίος ορίζεται από το Τοπικό Συμβούλιο 
αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία 

έναν Αρχηγό, με εντολή, εκπρόσωπο των Στελεχών, η/ο οποία/οποίος ορίζεται κατά πλειοψηφία 
από το Συμβούλιο Στελεχών και  

ένα ακόμη πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης με Οδηγική πείρα 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή κάποιου από τα παραπάνω μέλη στην Εφορευτική Επιτροπή 
είναι να μην έχει την ιδιότητα του υποψηφίου σε κάποια από τις δύο εκλογικές διαδικασίες. 
 
3. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει και εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα, μεταξύ των  μελών της. Στην 
συνέχεια η/ο Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή: 
α)  κατάλογο εγκεκριμένων μελών, οι οποίοι θα ψηφίσουν για την εκλογή Εφόρου και δεύτερο κατάλογο 
μελών για όσους ψηφίσουν για την εκλογή μελών Τοπικού Συμβουλίου. 
 
Εγκεκριμένα μέλη είναι τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και εφόσον έχουν καταβάλει τη συνδρομή 
τους για το τρέχον έτος, δηλαδή: 
‘Όσον αφορά την εκλογή της/του Τοπικής/Τοπικού Εφόρου: 

 Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου 

 Οι Αρχηγοί με Εντολή, Υπαρχηγοί εν ενεργεία και  Βοηθοί  οι οποίοι διατέλεσαν κάποτε Αρχηγοί  

 Οι Βοηθοί Τοπικής/Τοπικού Εφόρου 
 
Όσον αφορά την εκλογή των μελών του Τοπικού Συμβουλίου: 

 όλα τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων αυτών  των οποίων λήγει η 
θητεία. 

 
β) το ειδικό έντυπο- πρακτικό εκλογών που θα συμπληρώσει και υπογράψει με το πέρας της κάθε 
εκλογικής διαδικασίας. Τα παραπάνω πρακτικά των δύο εκλογικών διαδικασιών (Εφόρου και μελών 
Τοπικού Συμβουλίου) θα παραδοθούν, μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, στην/στον Γραμματέα 
του Τοπικού Συμβουλίου για να πρωτοκολληθούν και να εγγραφούν στο βιβλίο πρακτικών του Τοπικού 
Συμβουλίου. 
 

Από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί  η Εφορευτική Επιτροπή, θα έχει και την ευθύνη της ολοκλήρωσης 

της εκλογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας τους Τοπικού 

Τμήματος 
και με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Τοπικό Συμβούλιο (ημερομηνία των εκλογών). Η/Ο 
Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου ανακοινώνει τη σύνθεση της Εφορευτικής Επιτροπής και την 
έναρξη των εργασιών της και παρακολουθεί το έργο της, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκλογική 
διαδικασία σύμφωνα με τον Κανονισμό και με το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί. 
 
4. Η Εφορευτική Επιτροπή ξεκινά το έργο της με την πρόσκληση συλλογής των προτάσεων των 
υποψηφιοτήτων.   
Προτάσεις για τα μέλη Τοπικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν :  
α) Με συντονισμό της/του Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, τα μέλη 
του Οδηγισμού (Στελέχη, Εκπαιδεύτριες/Εκπαιδευτές, Κατασκηνώτριες/Κατασκηνωτές και παλιά Μέλη 
του Τοπικού Τμήματος). 
β) Με συντονισμό της/του Αντιπροέδρου Τοπικού Συμβουλίου η Επιτροπή της Ομάδας Συνεργασίας. 
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γ) Με συντονισμό της/του Τοπικής/Τοπικού Εφόρου, το Συμβούλιο Στελεχών.  
Προτάσεις για την/τον Έφορο μπορούν να υποβάλλουν : 
α) Με συντονισμό της/του Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου τα Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, τα μέλη 
του Οδηγισμού (Στελέχη, Εκπαιδεύτριες/Εκπαιδευτές, Κατασκηνώτριες/Κατασκηνωτές και παλιά Μέλη 
του Τοπικού Τμήματος),  
β) Με συντονισμό της/του Τοπικού Εφόρου το Συμβούλιο Στελεχών.  
 
Οι προτάσεις συλλέγονται με διαδικασία που διασφαλίζει την μυστικότητα της πρότασης και αυτές 
παραδίδονται στην Εφορευτική Επιτροπή.   

Υποψήφιος μπορεί να είναι : 

 Όσον αφορά στην εκλογή μελών Τοπικού Συμβουλίου: όποιος αποδέχεται τις αρχές και τις αξίες 
του Οδηγισμού και ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην προσπάθεια προώθησης του Οδηγισμού 
στην Τοπική Κοινωνία ακόμη δηλαδή και μη μέλη του Οδηγισμού.  

 Όσον αφορά στην εκλογή της/του Τοπικής/Τοπικού Εφόρου: όποιος αποδέχεται τις αρχές και τις 
αξίες του Οδηγισμού και έχει Οδηγική εμπειρία.  

 
 
Θητεία 

Όλα τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου και η/ο Έφορος εκλέγονται καταρχήν για διάστημα δύο (2) ετών, 
με δυνατότητα επανεκλογής για δύο (2) επιπλέον έτη.  Όλα τα μέλη και η/ο Έφορος υποχρεούνται να 
αποχωρήσουν από το Συμβούλιο μετά την συμπλήρωση τετραετούς θητείας, ενώ δεν μπορούν να 
επανεκλεγούν για τουλάχιστον δύο (2) έτη, ούτε να αναλάβουν ρόλο Βοηθού Τοπικής/Τοπικού Εφόρου. 
Στην περίπτωση που η/ο νεοεκλεγείσα/νεοεκλεγείς Τοπική/Τοπικός Έφορος ήταν  ήδη εκλεγμένο μέλος 
του Τοπικού Συμβουλίου, είναι εκλέξιμη/εκλέξιμος μόνο για το διάστημα που απομένει μέχρι να λήξει η 
τετραετής θητεία της/του στο Τοπικό Συμβούλιο. 

Κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου και η/ο Έφορος, έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει διετείς ή 
τετραετείς θητείες που θα αριθμούν έως δώδεκα (12) έτη συνολικά. Στην περίπτωση όπου ιδιαίτερες 
ανάγκες του Τμήματος το  απαιτούν, μπορεί κατ’ εξαίρεση, και σε συνεννόηση με τον/την 
Περιφερειακό/ή Έφορο και την έγκριση της/του Γενικής/Γενικού Εφόρου, να εκλεγεί για άλλη μία διετία. 

Στην  εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη  νέων μελών συνεπώς συμμετέχουν εκτός από τους νέους 

υποψήφιους και τα μέλη των οποίων έχει λήξει η πρώτη διετής θητεία τους κι επιθυμούν την επανεκλογή 

τους για άλλα δύο έτη. 
5. Κατάρτιση ψηφοδελτίου 

Η Εφορευτική Επιτροπή στο χρονικό διάστημα που της απομένει μέχρι τις εκλογές έρχεται σε επαφή με 
τους υποψηφίους και καταρτίζει ψηφοδέλτιο με όσους αποδέχονται την υποψηφιότητά τους.  

Για την εκλογή της/του Τοπικής/Τοπικού Εφόρου το ψηφοδέλτιο πρέπει να καταρτιστεί με δύο 
τουλάχιστον υποψήφιες/υποψήφιους που έχουν αποδεχτεί την υποψηφιότητά τους. 

Μόνο όταν λήγει η διετής θητεία της/του Τοπικής/Τοπικού Εφόρου κι αυτή/αυτός επιθυμεί την 
ανανέωσή της δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη δύο υποψηφίων. Η/Ο Τοπική/Τοπικός Έφορος είναι 
αυτοδικαίως υποψήφια/ος, αφού δεν έχει υποβάλλει γραπτή παραίτηση. Στην περίπτωση που υπάρχει 
μόνο μία/ένας υποψήφια/υποψήφιος δηλ. η/ο Έφορος που έληξε η διετής θητεία της/του κι επιθυμεί 
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να την ανανεώσει για άλλα δύο χρόνια, τότε πρέπει να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων.  Εάν ο 
μοναδικός υποψήφιος δεν συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων τότε η/ο Γενική/Γενικός Έφορος διορίζει 
Έφορο από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για ένα μόνο έτος, οπότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται 
όπως παραπάνω. 

Για την εκλογή των μελών του Τοπικού Συμβουλίου το ψηφοδέλτιο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
δύο υποψήφιους επιπλέον του αριθμού των μελών που πρέπει να εκλεγούν/επανεκλεγούν. [π.χ. σε ένα 
πενταμελές συμβούλιο οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εφτά (7), σε ένα επταμελές να είναι εννιά (9) κ.ο.κ.] 
Η αριθμητική σύνθεση του Τοπικού Συμβουλίου δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της/του 
Περιφερειακής/Περιφερειακού Εφόρου και την έγκριση της/του Γενικής/Γενικού Εφόρου. (π.χ. ένα 
εννεαμελές Τοπικό Συμβούλιο δεν μπορεί να μετατραπεί σε εφταμελές ή πενταμελές χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη των ανωτέρω). 
 

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Την ημέρα που έχει οριστεί ως ημερομηνία εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή έχει έτοιμη τις κάλπες και 
τα ψηφοδέλτια και υποδέχεται, όσους σύμφωνα με τον κατάλογο που της έχει παραδοθεί, έχουν 
δικαίωμα ψήφου. Οι σταυροί που θέτονται στο ψηφοδέλτιο μπορεί να είναι μέχρι τον αριθμό των μελών 
που θα εκλεγούν [π.χ. ένας (1) για την εκλογή της/του Εφόρου και μέχρι (5) σε ένα πενταμελές 
συμβούλιο, μέχρι (7) σε ένα επταμελές κοκ.] . 
Η ψηφοφορία είναι μυστική και στις δύο εκλογικές διαδικασίες και για να είναι έγκυρη πρέπει να 
συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 όσων έχουν δικαίωμα ψήφου, άλλως αυτή επαναλαμβάνεται την 
επόμενη εβδομάδα.  
 
Για την εκλογή της/του Τοπικής/Τοπικού Εφόρου:  
Η/Ο Έφορος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία.  
 
Για την εκλογή μελών Τοπικού Συμβουλίου: 
Οι επιτυχόντες αναδεικνύονται κατά σειρά, ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που συγκέντρωσαν. 

Η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά τις ψήφους, συλλέγει το αποτέλεσμα και συντάσσει το πρακτικό των 
εκλογών, το οποίο παραδίδει στην/στον Γραμματέα του Τοπικού Συμβουλίου. 

Η εκλογική διαδικασία είναι απόρρητη. Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται από την/τον 

Πρόεδρο αρχικά στους εκλεγέντες και κατόπιν σε όλους τους υποψήφιους. Αν κάποια/κάποιος από τους 

επιτυχόντες αρνηθεί την εκλογή της/του (παρότι αρχικά είχε αποδεχθεί την υποψηφιότητά της/του), την 

θέση της/του παίρνει η/ο αμέσως επόμενη/επόμενος στη σειρά επιτυχίας, εφόσον έχει συγκεντρώσει 

πάνω από τις μισές ψήφους 
Σε  περίπτωση ισοψηφίας κατά τις εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή του/της Έφορου και την 
εκλογή των μελών ΤΣ, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφισάντων υποψηφίων. 
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ 

Με το πέρας της εκλογής των νέων μελών του Τοπικού Συμβουλίου και σε διάστημα δύο εβδομάδων, 
η/ο εν θητεία Πρόεδρος μαζί με την/τον εν θητεία Γραμματέα, καλούν σε έκτακτη συνεδρίαση 
όσες/όσους έχουν εκλεγεί/επανεκλεγεί και θα αποτελέσουν το νέο Τοπικό Συμβούλιο, για τη 
συγκρότηση σε σώμα και την κατανομή των ρόλων. Τα δύο αυτά μέλη (Πρόεδρος και Γραμματέας), εάν 
έχουν επανεκλεγεί στο νέο Τοπικό Συμβούλιο συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία, άλλως απλά 
παρακολουθούν χωρίς να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Στο τέλος επιμελούνται τη σύνταξη 
του εντύπου «Απόσπασμα Πρακτικού» συγκρότησης σε σώμα, την υπογραφή αυτού και την αποστολή 
του στην Κεντρική Διοίκηση.  

Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με διαδοχικές μυστικές ψηφοφορίες, όπου και γίνεται η ανάδειξη:  
αρχικά για Πρόεδρο, έπειτα για Αντιπρόεδρο, κατόπιν για Γραμματέα  και τέλος για Ταμία.   Μετά από 
αυτό,  συζητούνται και κατανέμονται οι Υπευθυνότητες των υπόλοιπων μελών του Τοπικού Συμβουλίου. 
Με το πέρας των διαδικασιών η/ο Γραμματέας εν θητεία συμπληρώνει ηλεκτρονικά το έντυπο 
«Απόσπασμα Πρακτικού» συγκρότησης σε σώμα το οποίο συνυπογράφεται από την/τον Πρόεδρο εν 
θητεία και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Κεντρική Διοίκηση, με κοινοποίηση στην/στον 
Περιφερειακή/Περιφερειακό Έφορο, έως 31 Μαΐου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον εγκρίνει τη Συγκρότηση σε σώμα, επιστρέφει το έντυπο εγκεκριμένο 
και υπογεγραμμένο και έχει ισχύ εντολής για δύο χρόνια.  
 

Το Τοπικό Συμβούλιο συνεχίζει τις εργασίες του με την προηγούμενη σύνθεσή του μέχρι την 31η 

Αυγούστου. 
Εφόσον όμως το κρίνει σκόπιμο το Τοπικό Συμβούλιο, τα νέα Μέλη μπορούν και πριν από την έναρξη της 
θητείας τους να παρίστανται στις συνεδριάσεις ως ακροατές, για την καλύτερη ενημέρωσή τους. 

 

Παραιτήσεις 

 
Παραίτηση Τοπικής/Τοπικού Εφόρου 

Αν η/ο Τοπική/Τοπικός Έφορος παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο από τη θέση της/του 
Τοπικής/Τοπικού Εφόρου κατά τη διάρκεια της Οδηγικής χρονιάς, μπορεί (αν το επιθυμεί), να συνεχίσει 
την θητεία της/του σαν Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου και τη θέση της/του αναλαμβάνει άλλο μέλος 
του Τοπικού Συμβουλίου μέχρι τον Μάιο, (ανεξάρτητα  ζυγού έτους)  οπότε και γίνεται εκ νέου η 
διαδικασία εκλογής Τοπικής/Τοπικού Εφόρου. 

Παραίτηση Μελών Τοπικού Συμβουλίου 

Αν κάποιο Μέλος παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο από την υπευθυνότητά της/του κατά τη διάρκεια 
της Οδηγικής χρονιάς, μπορεί (αν το επιθυμεί), να συνεχίσει την θητεία της/του σαν Μέλος του Τοπικού 
Συμβουλίου και τη θέση της/του αναλαμβάνει άλλο μέλος του Τοπικού Συμβουλίου μέχρι τον Μάιο του 
μονού έτους, οπότε και γίνεται εκ νέου η διαδικασία Αρχαιρεσιών του Τοπικού Συμβουλίου. 
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Το Τοπικό Συμβούλιο ενημερώνει το Περιφερειακό του Τμήμα και την Κεντρική Διοίκηση για 
οποιαδήποτε αλλαγή στην σύνθεση του ή/και των υπευθυνοτήτων των μελών κοινοποιώντας το 
Πρακτικό του Τοπικού Συμβουλίου. 

Στην περίπτωση παραίτησης του Μέλους και από το Τοπικό Συμβούλιο τότε αυτό δεν αντικαθίσταται 
μέχρι την επόμενη διαδικασία εκλογής νέων Μελών (που λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια). 

Σε κάθε άλλη περίπτωση παραιτήσεων Τοπικής/Τοπικού Εφόρου ή Μέλους Τοπικού Συμβουλίου που 

δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό, το θέμα λύνεται με τη συνεργασία της/του 

Περιφερειακής/Περιφερειακού Εφόρου και την έγκριση της /του Γενικής/Γενικού Εφόρου. 

 

2.9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων από το Τοπικό Τμήμα για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας, 
των Μελών του Τοπικού Τμήματος (ανήλικων και ενήλικων) αλλά και η συνεργασία με άλλους 
συλλόγους, φορείς, Μ.Κ.Ο.καθώς και με τις Τοπικές Αρχές είναι μέρος του τομέα ευθύνης του Τοπικού 
Συμβουλίου.  

Ο προγραμματισμός γίνεται στην αρχή της οδηγικής χρονιάς με την συμμετοχή όλων των Μελών του 
Τοπικού Συμβουλίου με βάση «Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ μιας ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ). 

Η κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού είναι ουσιαστική για την υλοποίηση και παρακολούθηση 
των δράσεων αυτών που έχουν αποφασισθεί από το Τοπικό Συμβούλιο, σε σχέση με τον στόχο που έχει 
τεθεί από το Τοπικό Συμβούλιο. 

Ο προγραμματισμός του Τοπικού Συμβουλίου κοινοποιείται από την/τον Τοπική/Τοπικό Έφορο στα 
Στελέχη για να ληφθεί υπόψιν στον Προγραμματισμό των Ομάδων. 

Η διαδικασία του προγραμματισμού του Τοπικού Συμβουλίου για να είναι επιτυχής, πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του Τοπικού Συμβουλίου και να ακολουθεί τα 
παρακάτω βήματα:  

Α) Ανίχνευση και μελέτη των  αναγκών του Τοπικού Τμήματος  μέσω SWOT ανάλυσης (παράρτημα σελ. 
37). 

Β) Καθορισμός ετήσιου/ων στόχου/ων  του Τοπικού Συμβουλίου επιδιώκοντας οι στόχοι να είναι 
SMARΤ (παράρτημα σελ. 37) 

2.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Οικονομικός Προϋπολογισμός Χρήσης 

Σε  συνέχεια της κατάρτισης του Προγραμματισμού Τοπικού Συμβουλίου, και της συγκέντρωσης των 
αναγκών από τον κάθε τομέα ευθύνης π.χ. Εκπαιδεύσεις, έξοδα συντήρησης και επισκευής, αγορά 
εξοπλισμού κ.λπ., καθώς και των δράσεων για την εξεύρεση πόρων , η/ο  Ταμίας με την/τον Πρόεδρο 
του Τοπικού Συμβουλίου κάνει τον Προϋπολογισμό της Οδηγικής Χρονιάς με βάση«Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
μιας ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΥΠΟ), αλλά και σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής 
Διαχείρισης Τ.Τ.  
Ο προϋπολογισμός παρακολουθείται από την/τον Ταμία και την/τον Πρόεδρο για την ορθή τήρηση του.  
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Οικονομικός Απολογισμός Χρήσης  
 
Κάθε μήνα,  μετά τον έλεγχο από το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποστέλλονται από την/τον Ταμία οι 
μηνιαίες ταμιακές καταστάσεις στο Λογιστήριο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού.   Τον Ιανουάριο με 
βάση «Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ μιας ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ» αποστέλλεται ο  Οικονομικός Απολογισμός Χρήσης 
όπου εμφανίζεται αθροιστικά το σύνολο χρήσεως όλων των μηνών του προηγούμενου έτους. 

Ο απολογισμός συντάσσεται από την/τον Ταμία και συνυπογράφεται από την/τον Πρόεδρο, ελέγχεται 
από  την/τον Περιφερειακή/Περιφερειακό Έφορο και αποστέλλεται από την/τον Ταμία στο Λογιστήριο 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 

 

2.11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Αξιολόγηση, σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης, σημαίνει απόδοση ορισμένης αξίας σε κάποιο 
πρόσωπο, αντικείμενο ή κατάσταση. Ο όρος ‘‘αξία’’ αναφέρεται συνήθως  

● στην απόδοση μιας ιδιότητας, θετικής ή αρνητικής, σε ό, τι αξιολογείται, 
● στο αποτέλεσμα της σύγκρισης κάποιου πράγματος με κάποιο άλλο ομοειδές και 
● στο βαθμό επίτευξης ορισμένου σκοπού. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι διαρκής και σημαντική για τις δράσεις σύμφωνα με τον 
Προγραμματισμό του Τοπικού Τμήματος, και μέσω αυτής επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωσή και 
ανατροφοδότησή του, αξιοποιώντας εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό 
(SMART, SWOT). 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται για κάθε δράση ξεχωριστά, για τον Προγραμματισμό της Τριμηνίας αλλά 
και ετήσια για την αξιολόγηση των ιδιοτήτων αλλά και της επίτευξης του στόχου του Τοπικού Τμήματος. 

2.12 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Μετά την λήξη της θητείας κάθε Μέλους Τοπικού Συμβουλίου ή παραίτησης από μία υπευθυνότητα ή 
από Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου υποχρεούται στην παράδοση των αντίστοιχων με την ευθύνη του 
εγγράφων, αρχείων, κωδικών,  κ.ο.κ. 

Η κατάρτιση ενός πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής είναι αναγκαία για συγκεκριμένους τομείς 
ευθύνης π.χ. Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία, Τοπικής/ού Εφόρου, Δημοσίων Σχέσεων για την συνεχή και 
ομαλή λειτουργία του Τοπικού Τμήματος.  

 

2.13 Ευκαιρίες & Δυνατότητες - Πρόοδος Τοπικής /ού Εφόρου 
Η εκλογή ενός ενήλικα μέλους ως Τοπική/Τοπικό  Έφορο δημιουργεί ευκαιρίες και δυνατότητες για 
προσωπική εξέλιξη, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς δράσεις, εθνική και διεθνή δικτύωση. 

Δίπλωμα Εφόρου 
Απονέμεται σε εν ενεργεία Εφόρους και αποτελεί αναγνώριση της καλής δουλειάς τους. Η/Ο 
Γενική/Γενικός Έφορος προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την απονομή του Διπλώματος αυτού 
εφόσον η/ο Έφορος: 
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• Έχει συνολική υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών ως εντεταλμένη/εντεταλμένος Έφορος. 
• Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία την προβλεπόμενη Εκπαίδευση. 
• Έχει συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον Συνέδριο Εφόρων και Μελών Τοπικών Συμβουλίων. 
• Κατά το διάστημα της Οδηγικής της/του δράσης έχει δείξει πνεύμα αρμονικής και αποδοτικής 

συνεργασίας με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου και τα Στελέχη της/του. 
• Έχει συντελέσει στην εξάπλωση και προώθηση του Οδηγισμού στην περιοχή της/του. 
 

Πρόταση και απονομή 
Αν πρόκειται για Τοπική/Τοπικό Έφορο, η πρόταση γίνεται από την/τον Περιφερειακή/Περιφερειακό 
Έφορο προς την/τον Γενική/Γενικό Έφορο, η/ο οποία/οποίος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την 
έγκριση της απονομής του Διπλώματος. 

 
 

 

Κεφάλαιο 3. ΣΤΕΛΕΧΗ 

 

3.1 Τα Στελέχη στο Τοπικό Τμήμα 
Τα Στελέχη (Εθελοντές) του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, Αρχηγοί, Υπαρχηγοί και Βοηθοί αποτελούν 
τα Αρχηγεία των Ομάδων. Έχουν την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού του Οδηγισμού μέσα από το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση του Οδηγικού Προγράμματος, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της 
ηλικίας των παιδιών και την Οδηγική μέθοδο. 

Η ΟΔΗΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 

● Η δουλειά σε μικρές ομάδες (Πεντάδες, Φωλιές, Ενωμοτίες, Επιτροπές) 
● Learning by doing 
● Σχήμα ατομικής προόδου 
● Οι δημοκρατικές διαδικασίες (αυτοδιοίκηση) 
● Το ισορροπημένο και ποικίλο πρόγραμμα 
● Η αρμονική συνύπαρξη με το φυσικό περιβάλλον  
● Η κοινωνική συμμετοχή 
● Οι αξίες του Οδηγισμού (Νόμος, Υπόσχεση, Ρητό) 

Ευθύνη των Στελεχών είναι:  

 
● η ορθή λειτουργία Ομάδων (Ασφάλεια, Οικονομική Διαχείριση - Διαφάνεια, Βιβλία, 

Προγραμματισμός, Αξιολόγηση) 
● η ουσιαστική και συνεπής επικοινωνία με γονείς 
● η πραγματοποίηση δράσεων του Τοπικού Τμήματος με παιδαγωγικό χαρακτήρα 
● η ενεργή συμμετοχή τους για ένα αποτελεσματικό και δημιουργικό Συμβούλιο Στελεχών 
● η συνεχής εκπαίδευση και η προσωπική τους εξέλιξη  
● να έχουν να έχουν θέση, στάση και συμπεριφορά που να αποτελεί πρότυπο για την κοινωνία και 

παράδειγμα για τα παιδιά των Ομάδων. 
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Τα Αρχηγεία των Ομάδων 

 
Τα Αρχηγεία των ομάδων αποτελούνται από 3-5 μέλη.   Έχουν επικεφαλής την/τον Αρχηγό, έως 2 
Υπαρχηγούς και έως 2 Βοηθούς. 
 
1. Τα κατώτατα όρια ηλικίας των Στελεχών είναι: 

Αρχηγός    Υπαρχηγός       Βοηθός  
Κλάδος Αστεριών   20  18  17 
Κλάδος Πουλιών   19  18  17 
Κλάδος Οδηγών   19  18  17  
Κλάδος Μεγάλων Οδηγών  20  19  18 
 
 

Σε περίπτωση που κατά παρέκκλιση του Κανονισμού δηλωθεί ως Αρχηγός, Στέλεχος μικρότερης από τα 

ως άνω όρια ηλικίας η εντολή Αρχηγού δίνεται στην/στον Τοπική/Τοπικό Έφορο και το Στέλεχος 

θεωρείται Υπαρχηγός. 
Επιθυμητό ανώτατο  όριο ηλικίας Στελεχών είναι τα 45 έτη. Κάθε Αρχηγός φροντίζει για τη διαδοχή 
της/του και μπορεί να είναι το πολύ μέχρι πέντε χρόνια στην ίδια Ομάδα. Μετά, εφόσον επιθυμεί να 
συνεχίσει ως Αρχηγός, πρέπει να δουλέψει σε άλλη Ομάδα. 

 
Σημείωση: Εξαιρούνται του ορίου ηλικίας τα Στελέχη που ανήκουν στις Ομάδες Ιδρυμάτων και 
απασχολούν παιδιά με αναπηρίες. 

2. Τα προσόντα των Στελεχών: 

● διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης σχολής. 
● αποδέχονται τις βασικές αρχές και αξίες του Οδηγισμού. 
● διαθέτουν ενδιαφέρον και αγάπη για το παιδί και τη δυνατότητα να το βοηθήσουν να 

αναπτύξει την προσωπικότητά του. 
● αναγνωρίζουν τις αξίες του εθελοντισμού και αποδέχονται με συνέπεια την εθελοντική 

δέσμευση. 
● Αντιλαμβάνονται την αξία του πανελλαδικού και του παγκοσμίου δικτύου του Οδηγισμού. 
● Είναι ενεργοί πολίτες με συμμετοχή στην κοινωνία  

 
3. Η επιλογή των Στελεχών   

Η επιλογή Αρχηγών γίνεται από την/τον Τοπική/Τοπικό Έφορο και εγκρίνεται από το Τοπικό Συμβούλιο. 
Την επιλογή ακολουθεί δήλωση των Αρχηγείων στην κεντρική διοίκηση και η έκδοση εντολής από 
την/τον Γενική/Γενικό Έφορο ετήσιας διάρκειας με λήξη 31/8 κάθε έτους. 

Η επιλογή των Υπαρχηγών και των Βοηθών γίνεται από τους Αρχηγούς με τη σύμφωνη γνώμη της/του 
Τοπικής/ού Εφόρου.  
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Οι Μεγάλοι Οδηγοί, στο πλαίσιο της Ατομικής τους Προόδου ή του Προγραμματισμού της Ομάδας τους 
μπορούν να ενταχθούν στο Αρχηγείο άλλης Ομάδας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μια 
συγκεκριμένης δράσης. Αυτό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 3 φορές για κάθε Μεγάλη/Μεγάλο Οδηγό 
μέσα στο πλαίσιο μιας Οδηγικής Χρονιάς (Σεπτέμβριος - Αύγουστος). 

 

3.2 Τα «ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΟΣ» 
Τα «ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΟΣ» είναι εθελοντές, πρώην  Στελέχη, που έχουν απομακρυνθεί από τις Ομάδες και 
επιθυμούν να συνεχίσουν την εμπλοκή τους, με τη σύμφωνη γνώμη της/του Τοπικής/Τοπικού Έφορου. 
Υποστηρίζουν τη λειτουργία των όλων των Ομάδων του Τοπικού Τμήματος, όταν αυτό απαιτείται.   

Ο ρόλος των «Στελεχών ΣΟΣ» δεν πρέπει να συγχέεται με αυτόν των εν ενεργεία Στελεχών των Ομάδων 
του Τοπικού Τμήματος. 

Είναι πρώην Στελέχη, που έχουν απομακρυνθεί από τις Ομάδες λόγω έλλειψης χρόνου. Ανήκουν στο 
Τοπικό Τμήμα, φορούν τη Στολή τους και δίνουν την ετήσια συνδρομή του Στελέχους. Εφόσον το 
επιθυμούν,  έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη Γενική Εκπαίδευση και τις άλλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες.  Υπεύθυνη/Υπεύθυνος των Στελεχών ΣΟΣ είναι η/ο Τοπική/Τοπικός  Έφορος η/ο 
οποία/οποίος είναι σε τακτική επικοινωνία μαζί τους. 

Σκοπός της Ομάδας  «Στελέχη ΣΟΣ» είναι: 

● Να αντικαθιστούν περιστασιακά, και εφόσον τους ζητηθεί, τα Αρχηγεία σε περιπτώσεις 
απουσίας μελών τους. 

● Να ενισχύουν τα Αρχηγεία σε μετακινήσεις, εκδρομές και κατασκηνώσεις των Ομάδων, καθώς 
και όποτε άλλοτε προκύψει ανάγκη. 

3.3.Η ευθύνη των Στελεχών ανά ρόλο 

Η/Ο Αρχηγός ευθύνεται για: 

 την καλή, τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της Ομάδας. 

 τη σωστή εφαρμογή του Οδηγικού Παιδαγωγικού Προγράμματος στην Ομάδα. 

 την ασφάλεια των μελών της Ομάδας. 

 την προβολή της σωστής εικόνας του Οδηγισμού, μέσω της Ομάδας προς την κοινωνία. 

 την αξιοποίηση των ευκαιριών για την εκπαίδευσή του (βλ. Κανονισμό Εκπαιδεύσεων). 

 την κατάθεση της ετήσιας συνδρομής όλων των μελών (ενηλίκων και ανηλίκων) της Ομάδας του 
 
Ως προς την Ομάδα ευθύνεται  για: 
● την εφαρμογή της Οδηγικής μεθόδου στο σύνολο της. 
● το σχεδιασμό του Προγραμματισμού κάθε τριμηνίας σε συνεργασία με τα Στελέχη της Ομάδας 

και σύμφωνα με τη διαδικασία Προγραμματισμού του Κλάδου και τους ετήσιους στόχους της. 
● την εξέλιξη και ανάπτυξη κάθε παιδιού ξεχωριστά στα πλαίσια της Ομάδας και των αναγκών του. 
● την αύξηση μελών της Ομάδας. 
● τη συμμετοχή στις συγκεντρώσεις, εκδρομές και εκδηλώσεις της Ομάδας. 
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● το συντονισμό και την Εκπαίδευση των Στελεχών της Ομάδας. 
● τη δημιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη, την εξέλιξη και την Εκπαίδευση των Στελεχών. 
● τη μέριμνα για την διαδοχή της/του. 
● την τήρηση για το Αρχείο Μελών, το Ταμείο και τα βιβλία της Ομάδας (ατομικής προόδου, 

παρουσιολόγιο, φάκελος αλληλογραφίας, κ.λπ.). 
 
Ως προς τους γονείς και κηδεμόνες των μελών της Ομάδας ευθύνεται για: 
● την εποικοδομητική συνεργασία μαζί τους, δεδομένου ότι οι γονείς των παιδιών είναι το 

σταθερό στήριγμα της Ομάδας. 

τη σαφή και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους στόχους του Οδηγισμού, τη συνεπή ενημέρωση για το 

Πρόγραμμα της Ομάδας. 
● την προσωπική επαφή με τους γονείς στα πλαίσια που διευκολύνει την εξέλιξη και την πρόοδο 

των παιδιών. 

Ως προς το Τοπικό Τμήμα ευθύνεται για: 

● τη δημιουργική και ενεργή συμμετοχή στο μηνιαίο συμβούλιο Στελεχών. 
● την υποβολή του Προγραμματισμού κάθε τριμηνίας στην/στον Τοπική/Τοπικό Έφορο. 
● την υποβολή καταλόγου συμμετεχόντων σε δράσεις εκτός Εστίας συμπεριλαμβανομένων και 

των στοιχείων επικοινωνίας. 
● την ενημέρωση της/του Τοπικής/Τοπικού Εφόρου για τις αλλαγές του Προγραμματισμού της 

τριμηνίας. 
● τη συνεργασία με τα άλλα Στελέχη του Τμήματος και της Περιφέρειας για την οργάνωση κοινών 

εκδηλώσεων. 
● τη συμμετοχή σε δράσεις ή εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Κεντρική ή Περιφερειακή 

Διοίκηση (Συναντήσεις, Στελεχών, Κλάδων, Περιφέρειας κ.α.). 
● τη μεταφορά στα Στελέχη του Τμήματος, γνώσεων και εμπειριών που απέκτησε στις 

Εκπαιδεύσεις, τα συνέδρια, τα ταξίδια και γενικά τις Οδηγικές εκδηλώσεις στις οποίες 
συμμετείχε. 

● τη μεταφορά στα Στελέχη του Τμήματος της ενημέρωσης σχετικά με τις δράσεις και τα 
προγράμματα της Κεντρικής ή Περιφερειακή Διοίκησης (Κλάδους, Περιφέρειες). 

● τη συμμετοχή στη διαδικασία εκλογής Τοπικής/ού Εφόρου. 
● την έγκαιρη ενημέρωση της/του Τοπικής/Τοπικού Εφόρου για την αποχώρηση της/του, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ομαλή διαδοχή της/του. 

Ως προς την Κεντρική Διοίκηση ευθύνεται για: 

● τη συμβολή στην ορθή λειτουργία, την οργάνωση και την εξέλιξη του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού,  με την εμπρόθεσμη ανταπόκριση στις εγκυκλίους, ερωτηματολόγια και προτάσεις 
συνεργασίας. 

● την αξιοποίηση των προγραμμάτων του Κλάδου ή άλλων φορέων, και την ένταξή τους στον 
προγραμματισμό της Ομάδας. 

● την προετοιμασία και την τελετή της Υπόσχεσης των μελών της Ομάδας της/του. 
● τη συμμετοχή στα Συνέδρια Αρχηγών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 
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● τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού ως «Μέλος επί Θητεία» 
του Σωματείου (σύμφωνα με το καταστατικό του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού), εφόσον 
εκλεγεί. 

 
Οι Υπαρχηγοί ευθύνονται για: 
● την υποστήριξη της/του Αρχηγού σε όλο το εύρος των ευθυνών του. 
● τη δημιουργική και ενεργή συμμετοχή στο μηνιαίο Συμβούλιο Στελεχών. 
● τη συμμετοχή στη διαδικασία εκλογής Τοπικής/Τοπικού Εφόρου. 
● τη συμμετοχή σε δράσεις ή εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Κεντρική ή Περιφερειακή 

Διοίκηση (Συναντήσεις, Στελεχών , Κλάδων, Περιφέρειας κ.α.). 
● την αξιοποίηση των ευκαιριών για την εκπαίδευσή τους (βλ. Κανονισμό Εκπαιδεύσεων). 
● την έγκαιρη ενημέρωση της/του Αρχηγού για την αποχώρησή της/του και την παράδοση σε 

αυτήν/όν των βιβλίων και του υλικού που είχε στην ευθύνη της/του. 
 

Οι Βοηθοί ευθύνονται για: 
● την υποστήριξη του Αρχηγού  και των Υπαρχηγών σε όλο το εύρος των ευθυνών τους. 
● τη δημιουργική και ενεργή συμμετοχή στο μηνιαίο Συμβούλιο Στελεχών. 
● τη συμμετοχή σε δράσεις ή εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Κεντρική ή Περιφερειακή 

Διοίκηση (Συναντήσεις, Στελεχών, Κλάδων, Περιφέρειας κ.α.). 
● την αξιοποίηση των ευκαιριών για την εκπαίδευσή τους (βλ. Κανονισμό Εκπαιδεύσεων). 
 

 

3.4 Ευκαιρίες & Δυνατότητες - Πρόοδος των Στελεχών 

Η συμμετοχή των Στελεχών στο Αρχηγείο των Ομάδων δημιουργεί ευκαιρίες και δυνατότητες για 
προσωπική εξέλιξη, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς δράσεις, εθνική και διεθνή δικτύωση, εφόσον 
πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις. 
 
Δίπλωμα Αρχηγού 
Το Δίπλωμα Αρχηγού αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή για ένα Στέλεχος και κίνητρο για 
ευρύτερη προσφορά στον Οδηγισμό και την κοινωνία. Απονέμεται σε Αρχηγούς εν ενεργεία που: 

● διακρίνονται για το ήθος, την αγωγή και την πίστη τους στις αξίες και τις βασικές αρχές του 
Οδηγισμού. 

● εφαρμόζουν αποτελεσματικά την Οδηγική Μέθοδο και έχουν συμβάλλει αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη της Ομάδας τους και της μελών της 

συνεργάζονται αρμονικά και δημιουργικά με το Αρχηγείο τους, τα άλλα Στελέχη, το Τοπικό Συμβούλιο 

και τους γονείς των παιδιών. 
● είναι ανοικτοί στη συνεργασία με τους φορείς του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού πέρα από το 

Τοπικό τους Τμήμα (Περιφερειακό Τμήμα, Κλάδοι κ.λπ.). 
 
Τυπικά προσόντα 
● Αρχηγός με Εντολή επί δύο χρόνια ανεξάρτητα από Κλάδο 
● Ολοκληρωμένη Γενική Εκπαίδευση 
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● Κατασκηνωτική πείρα ως μέλος Αρχηγείου, τουλάχιστον σε δύο κατασκηνώσεις 
 

Κρίση και απονομή 
Η απονομή διπλώματος προϋποθέτει σχετική πρόταση  από την/τον Τοπική/Τοπικό, 
Περιφερειακή/Περιφερειακό, Γενική/Γενικό Έφορο ή την/τον Έφορο Κλάδου.  

Η/Ο Γενική/Γενικός Έφορος, σε συνεργασία  με την/τον Έφορο Κλάδου, σχηματίζει προσωπική γνώμη για 
το προτεινόμενο Στέλεχος, ερχόμενη/ερχόμενος σε απευθείας επικοινωνία μαζί του, το αξιολογεί και 
εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκριση της απονομής του Διπλώματος.  

Αρχηγός με Δίπλωμα και Εντολή Αρχηγού Ομάδας είναι υποψήφια/υποψήφιος για Μέλος επί Θητεία 
στη Γενική Συνέλευση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 

 

Αρχηγός Κατασκήνωσης – Εντολή Κατασκηνώτριας/Κατασκηνωτή: 
Είναι ενήλικο μέλος τους Οδηγισμού στο οποίο, μετά από την επιτυχή συμμετοχή του στην Τεχνική 
Κατασκηνωτική Εκπαίδευση,  της/του ανατίθεται τουλάχιστον για 3 έτη η ευθύνη για τη διοργάνωση 
κατασκήνωσης, με εντολή από το Τμήμα Κατασκηνώσεων. 
 
Δίπλωμα Αρχηγού Κατασκήνωσης: 
Το Δίπλωμα Κατασκηνώτριας/Κατασκηνωτή αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή για μία/έναν 
κατασκηνωτή. Απονέμεται για την άριστη υποστήριξη του ρόλου της/του Αρχηγού κατασκήνωσης. 
(Κανονισμός Τμήματος Κατασκηνώσεων). 
 
Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού μέσω του Τμήματος Εκπαιδεύσεων προσφέρει σε όλους τους εθελοντές 
του εκπαιδεύσεις, επιδιώκοντας την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Οι εκπαιδεύσεις αυτές σχεδιάζονται 
πάνω στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και  με τρόπο τέτοιον ώστε να στηρίζουν κάθε 
εκπαιδευόμενη/εκπαιδευόμενο στο ρόλο που καλείται να υπηρετήσει κάθε φορά.  

Εντολή Εκπαιδεύτριας/Εκπαιδευτή 

Κάθε ενήλικο μέλος του Οδηγισμού το οποίο μετά από την επιτυχή συμμετοχή του στην Τεχνική 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, της/του ανατίθεται τουλάχιστον για 3 έτη η ευθύνη εκπαιδευτικού έργου, με 
εντολή από το Τμήμα Εκπαιδεύσεων. 

Δίπλωμα Εκπαιδεύτριας/Εκπαιδευτή 
Το Δίπλωμα Εκπαιδεύτριας/Εκπαιδευτή αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή για την απόδοσή 
της/του στο ρόλο της/του Εκπαιδεύτριας/Εκπαιδευτή (Κανονισμός Εκπαιδεύσεων). 

Άλλες Ευκαιρίες: 

● Πανελλήνιες συναντήσεις Κλάδων 
● Συνέδρια Αρχηγών 
● Τεχνική Εκπαίδευση «Διεθνές Διαβατήριο» 
● Εκπροσώπηση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και 

διεθνείς ανάγκες 
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3.5 Συμβούλια – λήψη αποφάσεων – διαδικασίες λειτουργίας  
 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 
 
Συχνότητα: 1 φορά την εβδομάδα 
Διάρκεια: 2-3 ώρες 
Θεματολογία: 
● Παρακολούθηση προγραμματισμού και εξέλιξη ετήσιων στόχων  
● Προετοιμασία δράσεων 
● Καταμερισμός εργασιών 
● Αξιολόγηση δράσεων 
● Άλλα θέματα 

3.7.1 Συμβούλιο Στελεχών 
 
Το Συμβούλιο Στελεχών είναι το θεσμικό όργανο συντονισμού των δράσεων των Ομάδων μεμονωμένα 
ή και σε συνεργασία.  
 
Συμμετέχοντες: Τοπική/Τοπικός Έφορος όπου και προεδρεύει 

Βοηθοί Τοπικής/Τοπικού Εφόρου 
Στελέχη (Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, Βοηθοί) 
Άλλοι (προϋπόθεση, η έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου Στελεχών, δεν 
συμμετέχουν ούτε παρίστανται στην διαδικασία αποφάσεων) 
 

Συχνότητα: 1 φορά το μήνα 
Διάρκεια: 2-3 ώρες 
 
Θεματολογία: 
● Παρακολούθηση προγραμματισμού και εξέλιξη ετήσιων στόχων ανάπτυξης (Αύξηση μελών, 

εξεύρεση εθελοντών κ.α.)    
● Πρόοδος, πορεία Ομάδων  
● Οργάνωση Δράσεων Τοπικού Τμήματος με συμμετοχή των Ομάδων  
● Αξιολόγηση Δράσεων  
● Ενημέρωση Τοπικής/Τοπικού Εφόρου για Θέματα Περιφερειακής και Κεντρικής Διοίκησης  
● Άλλα θέματα  
 
Άλλα στοιχεία 
● Ημερήσια διάταξη (διαμορφώνεται από την/ον Τοπική/Τοπικό Έφορο και τους Βοηθούς της/του 

και αποστέλλεται στους συμμετέχοντες τουλάχιστον 2 ημέρες πριν το συμβούλιο) 
● Λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία  
● Βιβλίο πρακτικών  
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3.7.2 Προγραμματισμός Κοινών Δράσεων Ομάδων / Τοπικού Συμβουλίου 
Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση κοινών δράσεων Ομάδων / Τοπικού Συμβουλίου γίνεται στην Α’ 
Τριμηνία (Σεπτέμβριος). Είναι σημαντικό να γίνεται έγκαιρα ο Προγραμματισμός για την: 

Ένταξη των κοινών δράσεων στον Προγραμματισμό των Ομάδων 

Συμμετοχή όλωντων μελών του Τοπικού Τμήματος στις μεγάλες δράσεις. 

 

3.6 Συνεργασίες εντός και εκτός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΟΜΑΔΑΣ 

● ΤΑΜΙΑΣ Τ.Σ. 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΩΣ ΠΟΤΕ 

Ετήσιες Συνδρομές 
Ταμείο Ομάδας  

(Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Τ.Τ.) 

 
● ΚΛΑΔΟΣ (Έφορος, Βοηθοί Εφόρου, Συνεργάτες) 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΩΣ ΠΟΤΕ 

Δράσεις  
Προγράμματα 
Συνεργασίες 

 
(Προγραμματισμός Κεντρικής Διοίκησης) 

 
● ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΩΣ ΠΟΤΕ 

Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε 
κατασκήνωση 

 
(Κανονισμός Κατασκηνώσεων) 

 
● ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΩΣ ΠΟΤΕ 

Συμμετοχή σε εκπαίδευση  (Κανονισμός Εκπαιδεύσεων) 

 
● ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΠΩΣ ΠΟΤΕ 

Συμμετοχή σε δράσεις  (Προγραμματισμός Περιφερειακού 
Τμήματος) 

 
● ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ ΠΩΣ ΠΟΤΕ 

 Ανάδειξη της αξίας της παγκόσμιας 
διάστασης του Οδηγισμού μέσω 
διεθνών προγραμμάτων   

(Προγραμματισμός Κεντρικής Διοίκησης - 
Ανακοινώσεις Τμήματος Διεθνών Σχέσεων) 

 

Συνεργασίες εκτός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 

● Με ειδικούς, φορείς, σχολεία στο πλαίσιο του εμπλουτισμού του Προγράμματος των Ομάδων 
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Προϋπόθεση η ενημέρωση και η σύμφωνη γνώμη της/του 
Τοπικής/Τοπικού Εφόρου και τη συνδρομή της/του γραμματέα Τοπικού Συμβουλίου για την 
αποστολή της αλληλογραφίας. 

 

3.7  Διαδικασίες Λειτουργίας 

3.7.1  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι διαρκής και σημαντική για τις όλες τις δράσεις / Συγκεντρώσεις των 
Ομάδων. Με την συνεχή αξιολόγηση επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση των Στελεχών, και των ίδιων των 
δράσεων. 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται για κάθε δράση/συγκέντρωση ξεχωριστά, για τον  προγραμματισμό 
κάθε τριμηνίας αλλά και ετησίως για την ιδιότητα του κάθε μέλους αλλά και σε σχέση με τον στόχο της 
Ομάδας. 

Υπάρχουν στην βιβλιογραφία διάφοροι τρόποι αξιολόγησης που μπορεί κανείς να ανατρέξει π.χ. SMART. 

 

3.7.2  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗΣ 

Κάθε Αρχηγός Ομάδας οφείλει να εκπαιδεύει συνεχώς το υπόλοιπο Αρχηγείο του, και να το 
προετοιμάζει για την διαδοχή του.  

Η εκπαίδευση γίνεται καθημερινά μέσω των συγκεντρώσεων και των δράσεων των ομάδων. Φροντίζει 
δε για την στελέχωση του Αρχηγείου της/του. 

 

3.7.3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 
Η αλλαγή Αρχηγού και η παράδοση της Ομάδας σε μία/ένα νέα/νέο Αρχηγό είναι μια μοναδική στιγμή 
χαράς και εξέλιξης. Οι δύο Αρχηγοί (παλιά/παλιός και νέα/νέος) αποτελούν πρόσωπα κλειδιά στην 
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ιστορική εξέλιξη της και γι΄ αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο που να ευνοεί τα μέλη της και να 
εξασφαλίζει τις συνθήκες για υγεία και δυναμική συνέχεια της Ομάδας. 

Ενημέρωση των παιδιών και παρουσίαση του νέου Αρχηγού με τρόπο που ανταποκρίνεται στην ηλικία 
και τα βοηθά να διαχειριστούν την αλλαγή. 

Ενημέρωση των γονέων με παρουσίαση της/του νέου Αρχηγού. 

Παράδοση των βιβλίων, του ταμείου και του υλικού της Ομάδας από την/τον παλιά/παλιό Αρχηγό 
στην/στον Τοπική/Τοπικό Έφορο και από αυτήν/αυτόν στη/στον νέα/νέο Αρχηγό. 

 

Κεφάλαιο 4   Δίκτυο Πολιτικής Προστασίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού(Δ.Π.Π.ΣΕΟ) 
 
Σκοπός  
 
Η οργανωμένη συμβολή του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, άμεσα και ενεργά στην αντιμετώπιση 
κρίσιμων καταστάσεων του τόπου μας, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
(Γ.Γ.Π.Π.) της οποίας είναι μέλος με αριθμό μητρώου 09/2007 και ο συντονισμός και συμμετοχή των 
Μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με 
την/τον Γενική/Γενικό Έφορο. (βλ. Κανονισμός Δικτύου Πολιτικής Προστασίας του Σώματος Ελληνικού 
Οδηγισμού)  
 
Επιπλέον στόχοι 
· Οι συγκεντρώσεις με στόχο την εκπαίδευση και εξάσκηση των Μελών του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 
· Συνέργεια με φορείς με παρόμοιους σκοπούς και τομείς δραστηριοτήτων. 
· Η προσφορά υπηρεσιών των Μελών του Δ.Π.Π.ΣΕΟ σε τομείς ειδικότητας τους σε Εκπαιδεύσεις, 
Κατασκηνώσεις και δραστηριότητες των Οδηγικών Ομάδων κ.α. 
· Η επαναδραστηριοποίηση ανενεργών ενηλίκων Μελών, που έχουν κέφι και γνώσεις, με σκοπό να 
προσφέρουν στο Δ.Π.Π.ΣΕΟ και τις Ομάδες του Οδηγισμού. 
· Η προσέλκυση μελών εκτός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στο Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 
 
Υπεύθυνος Εκτάκτων Αναγκών (ΥΕΑ) 
Σε κάθε Τοπικό Τμήμα, ορίζεται από τον Τοπικό Έφορο μία/ένας Υπεύθυνη/Υπεύθυνος Εκτάκτων 
Αναγκών (ΥΕΑ) και μία/ένας Αναπληρώτρια/Αναπληρωτής ΥΕΑ οι οποίοι επιλέγονται μεταξύ των 
Στελεχών, των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου, των Μελών της Ομάδας Συνεργασίας ή παλαιών 
Οδηγών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στο Δ.Π.Π.ΣΕΟ.  Σε περίπτωση αδυναμίας 
ορισμού ΥΕΑ, τον ρόλο αναλαμβάνει η/ο Τοπική/Τοπικός Έφορος. 
Κάθε Υπεύθυνος Εκτάκτων Αναγκών Τοπικού Τμήματος δημιουργεί υποστηρικτική ομάδα από Οδηγούς 
ή μη, που ενδιαφέρονται για τις δράσεις του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 
 
Η εκπροσώπηση, συντονισμός του Δ.Π.Π.ΣΕΟ στην ελληνική επικράτεια, γίνεται μέσω των Βοηθών 
Δ.Π.Π.ΣΕΟ της Περιφέρειας και από τους ΥΕΑ σε τοπικό επίπεδο. 
 
Έργο της/του Υπεύθυνης/Υπευθύνου Εκτάκτων Αναγκών (ΥΕΑ) είναι να: 
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· Συνεργάζεται στενά και ενημερώνει την/τον Αναπληρώτρια/Αναπληρωτή, την/τον Τοπική/Τοπικό 
Έφορο και την/τον Βοηθό Δ.Π.Π.ΣΕΟ Περιφέρειας. 
· Δημιουργεί υποστηρικτική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών του Τοπικού Τμήματος από Στελέχη, Μέλη 
Τοπικού Συμβουλίου, Μέλη Ομάδας Συνεργασίας, παλαιές/παλαιούς Οδηγούς, φίλες/φίλους του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, γονείς που ενδιαφέρονται για τις δράσεις του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 
· Είναι υπεύθυνη/υπεύθυνος για την άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους κρατικούς/τοπικούς φορείς 
και τον συντονισμό δράσης κατά τη διάρκεια εκτάκτων συμβάντων. 
· Είναι υπεύθυνος/η για την άμεση και την ακριβή ενημέρωση της/του Τοπικής/Τοπικούού Εφόρου και 
της/του Βοηθού Δ.Π.Π.ΣΕΟ Περιφέρειας για τις ενέργειες και τα θέματα που προκύπτουν κατά τη 
διάρκεια εκτάκτων συμβάντων. 
· Φροντίζει για τις συνθήκες και τα μέσα ασφάλειας κατά τη δραστηριοποίηση των μελών. 
· Ακολουθεί και ενημερώνει το πρωτόκολλο ενεργειών και διαδικασιών κατά τη διάρκεια εκτάκτων 
συμβάντων. 
· Φροντίζει για την συντήρηση του απαραίτητου υλικού για τις δράσεις του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 
· Ενημερώνεται και παρακολουθεί τα προγράμματα εκπαίδευσης – ενημέρωσης του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 
· Ενημερώνει και κινητοποιεί τα μέλη της υποστηρικτικής του ομάδας στην παρακολούθηση των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης – ενημέρωσης του Δ.Π.Π.ΣΕΟ. 
· Είναι σε επαφή και παρακολουθεί τις εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο της Γ.Γ.Π.Π. 
· Συμμετέχει ενεργά στα Οδηγικά συμβούλια, όποτε απαιτείται. 
· Συντονίζει και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του Δ.Π.Π.ΣΕΟ και ενισχύει την ομαδική πρωτοβουλία. 
· Είναι υπεύθυνη/υπεύθυνος για την ανάληψη δράσεων, για την επικοινωνία, προώθηση του σκοπού και 
του έργου του Δ.Π.Π.ΣΕΟ σε τοπικό επίπεδο, διοχετεύοντας κατατοπιστική πληροφόρηση και σχετικό 
υλικό στους φορείς και στα μέσα επικοινωνίας εντός και εκτός Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, κατόπιν 
εγκρίσεως της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας. 
 
Κεφάλαιο 5  Ομάδα Συνεργασίας  

Οι Ομάδες Συνεργασίας είναι Οδηγικές Ομάδες με ενήλικα μέλη, οι οποίες ιδρύονται στα Τοπικά 
Τμήματα και εντάσσονται στη δύναμη τους.  

Στο Τοπικό Συμβούλιο εκπροσωπούνται από την/τον Αντιπρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου και είναι ο 
Σύνδεσμος του Τοπικού Συμβουλίου με την Επιτροπή της Ομάδας και με όλη την Ομάδα. 

Οι επαφές των Ομάδων Συνεργασίας και κάθε ενέργεια προς τις αρχές ή προς τρίτους 
πραγματοποιούνται πάντοτε μέσω του Τοπικού Συμβουλίου και ποτέ απευθείας.  

Τα μέλη της Ομάδας συνεργασίας πληρώνουν ετήσια συνδρομή σε ειδικό λογαριασμό. Ονομαστικός 
κατάλογος των μελών που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους στέλνεται στο Τμήμα Συνεργασίας και 
στον/στην  Περιφερειακό/η Έφορο. 

Προϋποθέσεις για την ίδρυση Ομάδας Συνεργασίας 

· Δέκα τουλάχιστον ενήλικες, που έχουν υπάρξει στο παρελθόν Οδηγοί με οποιαδήποτε ιδιότητα και 
επιθυμούν να ιδρύσουν Ομάδα Συνεργασίας, γνωρίζοντας και αποδεχόμενοι τις αρχές και 
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προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας της Ομάδας, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του 
Τμήματος και τον παρόντα Οργανισμό. 

· Το Τοπικό Συμβούλιο και η/ο Έφορος Περιφέρειας να δέχονται και να στηρίζουν την προσπάθεια. 

· Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού να εγκρίνει την ίδρυση μετά από 
εισήγηση της/του Προέδρου του Τμήματος Συνεργασίας. 

Ρόλος των Ομάδων Συνεργασίας 

· Η ηθική και οικονομική στήριξη του Τοπικού Οδηγισμού, μέσα από στενή και εποικοδομητική 
συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. 

· Η προσφορά υπηρεσίας στο πλαίσιο του Τοπικού Τμήματος. 

· Η προσωπική ανάπτυξη και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ομάδας Συνεργασίας. 

· Η εξεύρεση, ενεργοποίηση και ένταξη στην Ομάδα Συνεργασίας ατόμων, που υπήρξαν στο παρελθόν 
μέλη του Οδηγισμού, με οποιαδήποτε ιδιότητα. 

Οικονομικά Ομάδας Συνεργασίας - Διαχείριση  

Η οικονομική διαχείριση ασκείται από τον Υπεύθυνο και τον Ταμία της Ομάδας Συνεργασίας.  

Οι Ομάδες Συνεργασίας χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του Τοπικού Τμήματος στην συνεργαζόμενη 

Τράπεζα.  

Ο Ταμίας της Ομάδας Συνεργασίας παραδίδει εγκαίρως τα πρωτότυπα παραστατικά εσόδων και 

δαπανών στον Ταμία του Τ.Σ. (κρατώντας αντίγραφα) για να συμπεριληφθούν στις μηνιαίες ταμειακές 

καταστάσεις του Τοπικού.   

Υπενθυμίζεται ότι τα βιβλία Ταμείου της Ομάδας Συνεργασίας, όπως και του Τοπικού Συμβουλίου 
ελέγχονται από τον Έφορο Περιφέρειας σε τακτά χρονικά διαστήματα. (βλ. Κανονισμός Οικονομικής 
διαχείρισης). 

 

 

 

  



ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

 

 

 

 

38 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    

Για τη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου  
 
Α. Κανονισμοί  

 Λειτουργίας Τοπικού Τμήματος 

 Οικονομικής Διαχείρισης Τοπικών Τμημάτων  

 Εκπαιδεύσεων 

 Κατασκηνώσεων 

 Οδηγικών Κέντρων 

 Ακίνητης Περιουσίας 

 Δικτύου Πολιτικής Προστασίας  

 Κανονισμός Τμήματος Συνεργασίας 

 Κανονισμός Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ 

 SWOT ανάλυση και SMARΤ στόχοι 
 
Άλλα 

 Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ μίας ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

 Προγραμματισμός Κεντρικής Διοίκησης 
 
Οι κανονισμοί, διαδικασίες, κ.α. βρίσκονται στα αρχεία κοινής χρήσης των Τοπικών Τμημάτων 
https://seogr.sharepoint.com/ylikogiatt/SitePages/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE.a
spx   

καθώς και στην ιστοσελίδα 
http://www.seo.gr  

Β. Αρχεία που τηρούνται από το Τοπικό Συμβούλιο 

 Αρχείο Αλληλογραφίας 

 Αρχείο Πρακτικών συμβουλίων – Αξιολογήσεων  

 Αρχείο Αρχηγείων Ομάδων 

 Ταμιακές Καταστάσεις Τοπικού Τμήματος – Προϋπολογισμός – Οικονομικός Απολογισμός 

 Προγραμματισμός Τοπικού Συμβουλίου 

 Αρχείο Εκπαιδεύσεων 

 Αρχείο Υλικού 

 Αρχείο Κατασκηνωτικού Υλικού 

 Αρχείο Δράσεων (ψηφιακό και φυσικό)  

 Αρχείο Επικοινωνιακού υλικού (ψηφιακού και φυσικού) 

 Αρχείο GDPR 

 Αρχείο πολιτικής προστασίας παιδιών 
 

 

https://seogr.sharepoint.com/ylikogiatt/SitePages/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE.aspx
https://seogr.sharepoint.com/ylikogiatt/SitePages/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE.aspx
http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=50&LANG=GR
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Γ. Έντυπα/φόρμες  

Για την Ανάπτυξη 

 Γράμμα προς Γονείς 

 Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους (γονέα) 

 Έντυπο Ετήσιου Προγραμματισμού 

 Αρχηγεία Ομάδων 

 Αριθμητική Δύναμη 

 Έντυπο GDPR 

 Προστασίας Παιδιών  
 

Για την Οικονομική Διαχείριση 

 Ταμειακές Καταστάσεις 

 Έντυπο ετήσιου προϋπολογισμού 

 Έντυπο ετήσιου Οικονομικού Απολογισμού 

 Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ετήσιων συνδρομών 

 Αίτηση Νέου Μέλους (για μητρώο) 
 

Για την Επικοινωνία   

 Υπόδειγμα Επιστολόχαρτου Τοπικού Τμήματος 

 Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού - Η Ταυτότητά μας 
 
Για τις Διαδικασίες του Τοπικού Συμβουλίου 

 Πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής      

 Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα του  Τοπικού Συμβουλίου (προς Κεντρική Διοίκηση)  
 

Για τη λειτουργία της Ομάδας  

 
Α. Αρχεία που τηρεί κάθε ομάδα 

 Αρχείο μελών (Ψηφιακό αρχείο με τις συμπληρωμένες φόρμες ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ που 
αποστέλλονται στα Κεντρικά  Γραφεία του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού) 

 Αρχείο Αιτήσεων Εγγραφής Νέου Μέλους 

 Αρχείο Δηλώσεων Κατάστασης Υγείας μελών (Στελεχών – παιδιών) της Ομάδας 

 Αρχείο προγραμματισμού τριμηνιών και προγραμμάτων Ομάδας 

 Αρχείο Ταμειακών Καταστάσεων  

 

Β. 3.8 Έντυπα/Φόρμες κάθε ομάδας 
 
Για τη Λειτουργία της Ομάδας 

 Γράμμα προς Γονείς  

 Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους (γονέα) 

 Έντυπο ενημέρωσης GDPR 

 Έντυπο ενημέρωσης Προστασίας Παιδιών  
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 Έντυπο Ταμειακής κατάστασης  

 Φόρμα  Καταχώρησης  Νέου Μέλους (για μητρώο) 
 

Για την Επικοινωνία της Ομάδας  

 Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού - Η Ταυτότητά μας 

Για τη Λειτουργία του Συμβουλίου Στελεχών  

 Πρακτικά Συμβουλίου  

 Ημερήσια Διάταξη  

 Αρχείο Αρχηγείων  (Ψηφιακό αρχείο με τις συμπληρωμένες φόρμες που αποστέλλονται στα 
Κεντρικά  Γραφεία του Σ.Ε.Ο.) 
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3.9 Το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ μιας ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

 

    
Δραστηριότητα Ευθύνη  

Α΄ 
Τριμηνία 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Συμβούλιο Στελεχών                                                                           Στόχοι 
και προγραμματισμός χρονιάς Συμβουλίου Στελεχών 

Τοπική/ός  Έφορος  

Συμβούλιο νέου Τοπικού Συμβουλίου 
Πρόεδρος Τ.Σ. 

Στόχοι και προγραμματισμός χρονιάς Τοπικού Συμβουλίου 

Άνοιγμα Ομάδων-Την εβδομάδα που ανοίγουν τα σχολεία 
Τοπική/ος  Έφορος 
- Αρχηγοί Ομάδων 

Μεγάλη Γιορτή / Πέταγμα / Πέρασμα  
Τοπική/ος  Έφορος 
- Αρχηγοί Ομάδων 

Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

Ταμίας Τ.Σ. 

Αποστολή Απολογισμών καλοκαιρινών Κατασκήνωσεων 
στο λογιστήριο του ΣΕΟ 

Αρχηγοί 
Κατασκηνώσεων 

Ενημέρωση Μελών (παιδιών & Ενηλίκων) σχετικά με την 
ετήσια συνδρομή. 

Τοπική/ος  Έφορος                                                  
Αρχηγοί Ομάδων                                                    
Ταμίας   Τ.Σ. 

      

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

Ταμίας Τ.Σ. 

Στόχοι και προγραμματισμός χρονιάς Ομάδων                                       
(μετά το Πέρασμα/Πέταγμα)                                           
Προγραμματισμός Α΄Τριμηνίας 

Αρχηγοί Ομάδων 

Αποστολή στο ΣΕΟ του εντύπου «Αρχηγεία Ομάδων»  Τοπική/ος  Έφορος 

Εκλογές πρώτων /ενωμοταρχών Αρχηγοί Ομάδων 

Εκπαιδεύσεις πρώτων / ενωμοταρχών / ομάδας ΜΟ Αρχηγοί Ομάδων 

Συγκέντρωση συνδρομών Μελών (παιδιών & Ενηλίκων) και 
αποστολή στο ΣΕΟ καταλόγων και συνδρομών  

Τοπική/ος  Έφορος                                                  
Αρχηγοί Ομάδων                                                    
Ταμίας   Τ.Σ. 

      

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

Ταμίας Τ.Σ. 

Ημέρα Οδηγισμού  Τοπική/ος  Έφορος 

Αξιολόγηση Α΄τριμηνίας -Προγραμματισμός Β΄τριμηνίας Αρχηγοί Ομάδων 

Ψηφοφορίες ανά περιφέρεια για τα Μέλη επί θητεία της 
Γενικής Συνέλευσης (εφόσον προκύψουν) 

Πρόεδρος Τ.Σ. 
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Συμπληρωματική συγκέντρωση συνδρομών Μελών 
(παιδιών & Ενηλίκων) και αποστολή στο ΣΕΟ καταλόγων 
και συνδρομών  

Τοπική/ος  Έφορος                                                  
Αρχηγοί Ομάδων                                                    
Ταμίας   Τ.Σ. 

    

    

    

    

Β΄ 
Τριμηνία 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

 
Ταμίας Τ.Σ. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

Ταμίας Τ.Σ. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
  

Αποστολή στο ΣΕΟ των εντύπων «Ταμειακός Απολογισμός» 
του Τοπικού Συμβουλίου 

Πρόεδρος Τ.Σ. & 
Ταμίας Τ.Σ. 

Ενημέρωση του ΤΣ για την λήξη της 4ετους θητείας των 
μελών του. Διερεύνηση για επιθυμία επανεκλογής των 
μελών που λήγει η 2ετής τους θητεία. 

Γραμματέας ΤΣ 

Λήξη δηλώσεων για κατασκήνωση εξωτερικού Τοπική/ος  Έφορος 

    

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

Ταμίας Τ.Σ. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
 

Εορτασμός Ημέρας Σκέψης 
Τοπική/ος  
Έφορος,                    
Πρόεδρος Τ.Σ. 

Ανάρτηση του μεταφρασμένου πακέτου της WAGGGS για 
τον Εορτασμό της Ημέρας Σκέψης από το Τμ. Διεθνών  

Τοπική/ος  Έφορος 
,                 Αρχηγοί 
Ομάδων 

Συγκέντρωση και απόδοση στο ΣΕΟ εισφοράς για το ταμείο 
της Ημέρας Σκέψης 

Ταμίας Τ.Σ. 

Λήξη δηλώσεων για κατασκηνώσεις εξωτερικού Τοπική/ος  Έφορος 

Αξιολόγηση Β΄ τριμηνίας -Προγραμματισμός Γ΄ τριμηνίας Αρχηγοί Ομάδων 

  

 ΜΑΡΤΙΟΣ Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

Ταμίας Τ.Σ. 

Γ΄ 
Τριμηνία 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
  

Δήλωση Πρόθεσης συμμετοχής σε Κατασκήνωση και 
Δήλωση Πρόθεσης Οργάνωσης Κατασκήνωσης 

Τοπική/ος  Έφορος 
-       Αρχηγοί 
Ομάδων -         
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Κατασκηνωτές με 
Εντολή 

Σύσταση Εφορευτικής Επιτροπής για την την εύρεση 
υποψήφιων και την εκλογή Τοπικού Εφόρου (κάθε διετία) 

Πρόεδρος ΤΣ,                                
Τοπική/ος  Έφορος 

Συμμετοχή των Τακτικών Τοπικών Τμημάτων στην Γενική 
Συνέλευση μέσω εκπροσώπου 

Πρόεδρος Τ.Σ. 

    

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

Ταμίας Τ.Σ. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
  

Κατάρτιση ψηφοδελτίων για τις εκλογές Τοπικής/ου  
Εφόρου και τις εκλογές μελών Τ.Σ.(τέλος Απριλίου)  

Γραμματέας Τ.Σ. 

Στο συμβούλιο Στελεχών γίνεται η πρώτη συζήτηση και 
πρόβλεψη σχετικά με τα δεδομένα των ομάδων για την 
επόμενη Οδηγική Χρονιά 

Τοπική/ος  Έφορος 

    

ΜΑΙΟΣ 
Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

Ταμίας Τ.Σ. 

ΜΑΙΟΣ 
 

Αξιολόγηση Γ΄ τριμηνίας - Προετοιμασία Κατασκήνωσης Αρχηγοί Ομάδων 

Διεξαγωγή εκλογής Εφόρου (κάθε 2 χρόνια) Πρόεδρος Τ.Σ. 

Διεξαγωγή εκλογών νέων μελών Τ. Σ. (κάθε 2 χρόνια) Πρόεδρος Τ.Σ. 

Αρχαιρεσίες Τοπικού Συμβουλίου  Πρόεδρος Τ.Σ. 

Αποστολή αντίστοιχων εντύπων στο ΣΕΟ έως 15/6 Γραμματέας Τ.Σ. 

  

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 

Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

Ταμίας Τ.Σ. 

Δ΄ 
Τριμηνία 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
  

Κατασκηνώσεις Κλάδου Αστεριών Τοπική/ος  Έφορος 

Προετοιμασία Κατασκήνωσης Αρχηγοί Ομάδων 

(Μηνιαίο Συμβούλιο Στελεχών)                                           
Αξιολόγηση Χρονιάς Ομάδων  - Διαμόρφωση Αρχηγείων 
για την επόμενη χρονιά 

Τοπική/ος  Έφορος 
-           Αρχηγοί 
Ομάδων 
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Αξιολόγηση Χρονιάς Τοπικού Συμβουλίου με βάση τους 
στόχους 

Πρόεδρος Τ.Σ. 

    

ΙΟΥΛΙΟΣ 
Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

Ταμίας Τ.Σ. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 
  

Κατασκηνώσεις Κλάδου Πουλιών και Οδηγών Αρχηγοί Ομάδων 

Κατασκηνώσεις Κλάδου Μεγ. Οδηγών  Αρχηγοί Ομάδων 

Προετοιμασία Κατασκήνωσης Αρχηγοί Ομάδων 

    

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
Α΄10ήμερο: αποστολή Ταμειακής Κατάστασης Τ.Τ. στο 
λογιστήριο του ΣΕΟ 

Ταμίας Τ.Σ. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 

Αποστολή Τιμολογίων των Κατασκηνώσεων στο λογιστήριο 
του ΣΕΟ 

Αρχηγοί 
Κατασκηνώσεων 

Κατασκηνώσεις Κλάδου Μεγ. Οδηγών  Αρχηγοί Ομάδων 

Αποστολή από το ΣΕΟ των εγκρίσεων των Αρχαιρεσιών του 
Τοπικού Συμβουλίου, Εξουσιοδοτήσεων Προέδρου και 
Ταμία, Εντολής Τοπικής/ου Εφόρου 

Πρόεδρος Τ.Σ. 

Λήξη Εντολών Αρχηγών Ομάδων, Λήξη θητειας Μελών 
Τοπικού Συμβουλίου, Λήξη εξουσιοδοτήσεων Προέδρου 
και Ταμία Τοπ. Συμβουλίου, Λήξη εντολής Τοπικής/ου 
Εφόρου (κάθε 2 χρόνια) 

  

  

 
Σημ. 

Η αξιολόγηση χρονιάς των ομάδων γίνεται την δ’ τριμηνία 
πριν ή μετά την κατασκήνωση ανάλογα με τον κλάδο 

Αρχηγοί Ομάδων 

  
Κάθε μήνα γίνεται Συμβούλιο Στελεχών Τοπική/ος  Έφορος 

  Κάθε μήνα γίνεται Συμβούλιο Τοπικού Συμβουλίου Πρόεδρος Τ.Σ. 

  Οι επισκέψεις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΟΡΩΝ γίνονται με βάση 
τον προγραμματισμό κάθε περιφέρειας 

Περιφερειακή/ός 
Έφορος 
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3.10  Στόχοι SMART - Ανάλυση SWOT 

Στόχοι SMART 

Το αγγλικό ακρωνύμιο SMART σχηματίζεται από τις λέξεις: 

 Specific – Συγκεκριμένος 
 Measurable - Μετρήσιμος 
 Agreed Upon – Αποτέλεσμα Συλλογικής Απόφασης 
 Realistic - Ρεαλιστικός 
 Time-Based Goals – Οριοθετημένος Χρονικά. 

Συγκεκριμένος στόχος 

Όσο πιο συγκεκριμένος είναι ένας στόχος, τόσο πιο ξεκάθαρο είναι το μήνυμα που δίνεται σε όλα τα 

μέλη της ομάδας. Κι είναι σημαντικό όλοι όσοι ανήκουν στην ομάδα να αντιλαμβάνονται το ίδιο 

πράγμα. 

Όταν, λοιπόν, καταστρώνετε τα σχέδιά σας και συλλογίζεστε έναν στόχο, αναρωτηθείτε: 

 Ποιοι συμπεριλαμβάνονται 
 Τι πρέπει να γίνει, και από ποιον 
 Χώρος πραγματοποίησης στόχου 

 Μετρήσιμος στόχος 

Μόνο αν είναι μετρήσιμος ένας στόχος μπορεί να διαπιστωθεί αν όντως τον πλησιάζετε. Αναρωτηθείτε 

λοιπόν: 

 Τι είδους αριθμητική τιμή μπορώ να προσδώσω στο αποτέλεσμα του συγκεκριμένου στόχου; 
 Πώς θα καθορίσουμε τι αποτελεί καλό αποτέλεσμα και τι όχι; 

 Αποτέλεσμα Συλλογικής Απόφασης 
Εργαζόμαστε πάντοτε σε μια ομάδα με πολλά διαφορετικά τμήματα. Όταν, λοιπόν, θέτουμε έναν 
στόχο, θα πρέπει να τον συζητάμε με όλη την ομάδα και να λάβουμε προσεκτικά υπόψη τα σχόλιά των 
μελών. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αν ο στόχος που θέσαμε μοιάζει ρεαλιστικός για όλους. 

Αναρωτηθείτε λοιπόν: 

 Έχω συζητήσει το στόχο αυτό με όλους όσοι περιλαμβάνονται; 

Ρεαλιστικός 

Καλό είναι να ονειρευόμαστε, προσέχοντας πάντα οι στόχοι που θέτουμε να είναι ρεαλιστικοί 

Αναρωτηθείτε λοιπόν: 

 Είναι η ομάδα μας σε θέση να επιτύχει αυτό το στόχο; 
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 Έχουμε τα μέσα που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος; 
 Το αποτέλεσμα θα ωφελήσει πραγματικά το σκοπό μας; 

  

Οριοθετημένος Χρονικά 

Ορίζοντας ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο για την επίτευξη του στόχου, βοηθάμε τα μέλη της ομάδας 

σας να κινητοποιηθούν εντονότερα. Θα πρέπει, λοιπόν να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στα εξής: 

 Ως πότε θα πρέπει να έχει επιτευχθεί ο στόχος 
 Ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα 
 Υπάρχουν κάποια προκαταρκτικά στάδια που απαιτούνται. Αν ναι, ποια είναι αυτά 

 

Ανάλυση SWOT 

Για να διαμορφωθεί η μακροπρόθεσμη στρατηγική της επιχείρησης πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν και 

να αποτυπωθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία μίας επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό καθώς 

και οι ευκαιρίες και απειλές που διαφαίνονται στο επιχειρησιακό της περιβάλλον. Η αποτύπωση αυτή 

είναι ευρέως γνωστή ως ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats Analysis). 

•Δυνατά σημεία (Strengths) θεωρούνται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης τα οποία θα 

πρέπει να αξιοποιηθούν και να καταβληθεί προσπάθεια διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξής τους.  

•Αδύνατα σημεία (Weaknesses) θεωρούνται εκεί να τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης για τα οποία θα 

πρέπει  να ληφθούν μέτρα βελτίωσής τους. 

•Ευκαιρίες(Opportunities) θεωρούνται οι παράγοντες–στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος τους 

οποίους θα πρέπει η επιχείρηση να εκμεταλλευθεί και να αξιοποιήσει μέσα απόκατάλληλες στρατηγικές 

για την επίτευξη των στόχων της. 

•Απειλές(Threats) θεωρούνται οι παράγοντες–στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα πρέπει να 

ανησυχήσουν την επιχείρηση και που πιθανώς να οδηγήσουν σε απόκλιση από τους στόχους της, αν δεν 

ληφθούν μέτρα αντιμετώπισής τους. 

 

 
 


