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Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1692 _ 03.04.2021 
 

 Εγκρίνεται ο αναθεωρημένος Κανονισμός Ταξιδίων. 
 

 Εγκρίνονται οι διαδικασίες για τη συναίνεση των μελών του ΣΕΟ στην Πολιτική για 
την Προστασία των Παιδιών. 
 

 Εγκρίνεται  η νέα Βοηθός Περιφερειακού Εφόρου Αν. Αττικής - Κρήτης. 
 

 Εγκρίνονται οι προτάσεις του 13ου Συνεδρίου Αρχηγών 4 Κλάδων που αφορούν στις 
Ομ. Εργασίας:  

- Κοινωνική Συμμετοχή-Προσφορά 
- Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα 
- Παγκοσμιότητα 
- Ρόλος Αρχηγού Εκπροσώπηση 
- Ταυτότητα 
- καθώς και οι Μεμονωμένες Προτάσεις 

  



  
 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1693 _ 17.04.2021 
 

 Αποφασίζεται η Ετήσια Τακτική ΓΣ να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26/6/2021, στο 
Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου στην Αθήνα, με 
μικτό τρόπο συμμετοχής των Μελών στη ΓΣ (διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου). 

 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός των συναντήσεων του Τμ. Εκπαιδεύσεων «Άξιες 
λόγου» του Μαΐου και του Ιουνίου 2021. 
 

 Αποφασίζεται να συνεχιστεί η υλοποίηση του Προϋπολογισμού 2021 σύμφωνα με 
την εκδοχή της πανδημίας Covid-19. 
 

 Αποφασίζεται να προβλεφθεί η δυνατότητα μείωσης του κεφαλαίου της δανειακής 
σύμβασης του ΣΕΟ στην Alpha Bank στο τέλος του έτους 2021. 
 

 Εγκρίνεται το αναμορφωμένο Οργανόγραμμα του ΣΕΟ και αποφασίζεται να 
διορθωθούν αντίστοιχα όλοι οι κανονισμοί στους οποίους περιλαμβάνεται. 
 

 Αποφασίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΔΣ να προστεθεί η σημείωση που 
προστέθηκε στο αναμορφωμένο Οργανόγραμμα: «Κατά περίπτωση και κατά τις 
ανάγκες του, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αρμοδιότητες μεταξύ των Μελών του, 
τα οποία συμμετέχουν στους αντίστοιχους Τομείς.». 
 

 Εγκρίνεται ο αναμορφωμένος Κανονισμός Λειτουργίας Τμ. Επικοινωνίας & Δημ. 
Σχέσεων. 
 

 Εγκρίνεται ο Κανονισμός Διαχείρισης Ψηφιακών Κοινωνικών Δικτύων (Social Media). 
 

  



  
 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1694 _ 08.05.2021 
 

 Εγκρίνεται το διορθωμένο κείμενο περί εκλογών νέων μελών Τοπ. Συμβουλίων, 
εκλογών Τοπ. Εφόρου και συγκρότησης σε σώμα του Τ.Σ. και αποφασίζεται να 
διορθωθεί αντίστοιχα ο Κανονισμός Λειτουργίας Τοπ. Τμήματος. 

 

 Αποφασίζεται ως επικεφαλής εκπρόσωπος του ΣΕΟ στο Written Resolutions να 
συμμετάσχει η Έφορος Διεθνών Σχέσεων κ. Ν. Παπαϊωάννου. 
 

 Εγκρίνεται η παράταση θητείας της Προέδρου Τμ. Συνεργασίας για 1 έτος, τα νέα 
Μέλη και η αναμορφωμένη σύνθεση του Τμήματος.  
 

 Εγκρίνεται η νέα Βοηθός Εφόρου Κλάδου Μ. Οδηγών. 
 

 Εγκρίνονται οι αναδιαμορφωμένοι προϋπολογισμοί των Κλάδων για το 2021. 
 

 Εγκρίνεται η υπέρβαση του προϋπολογισμού του 13ου Συνεδρίου Αρχηγών, εφ’ 
όσον δεν υπάρξει υπέρβαση εξόδων έναντι του ποσού εσόδων του Συνεδρίου 
Αρχηγών. 
 

 Εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός Διαδικτυακής Συνάντησης Στελεχών Κλ. Αστεριών. 
 

 Εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός προγράμματος χρονιάς «φορτίΖΩ ΣΤΗ ΦΥΣΗ» Κλ. 
Οδηγών, για το Μάιο 2021 

 
  



  
 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1695 _ 22.05.2021 
 

 Αποφασίζεται στην Ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση 2021 να δοθεί η δυνατότητα 
μεγαλύτερου αριθμού παριστάμενων Μελών ΓΣ διά ζώσης, εφ’ όσον το επιτρέψουν 
οι επιδημιολογικές συνθήκες. 

 

 Αποφασίζεται η ώρα έναρξης της Ετήσιας Τακτικής ΓΣ 10:00΄ π.μ. το Σάββατο 
26/6/2021. 
 

 Αποφασίζεται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των Μελών στη ΓΣ την 
επίδειξη: 
- Πιστοποιητικού εμβολιασμού για τη νόσο Covid-19 ή 
- Αρνητικού  αποτελέσματος rapid-test ή self-test για τη νόσο Covid-19 
Τα Μέλη ΓΣ που δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν rapid-test ή self-test θα 
πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τη Γραμματεία του ΣΕΟ προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα να κάνουν το τεστ επιτόπου. 

 

 Αποφασίζεται στην Ημ. Διάταξη της ΓΣ να συμπεριληφθεί η ψηφοφορία για την 
τροποποίηση της Υπόσχεσης και για τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΓΣ. 

 

 Εγκρίνεται η προσφορά της εταιρίας COMAR για την υλοποίηση του έργου 
κατασκευής της πυρασφάλειας στο Οδηγικό Κέντρο «Κονάκια». 
 

 Αποφασίζεται η προσπάθεια εξεύρεσης χορηγιών για την κάλυψη του κόστους 
κατασκευής της πυρασφάλειας με τη σύσταση σχετικής επιτροπής. 
 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος Κλ. Οδηγών «ΦορτίΖΩ στη Φύση» 
για τη δράση Ιουνίου 2021. 
 

 Εγκρίνεται ο απολογισμός επιχορηγήσεων του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού από 
φορείς Γενικής Κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2020 όπως έχει αναρτηθεί στο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 

 Εγκρίνονται οι εκπρόσωποι του ΣΕΟ στο 37ο Παγκόσμιο Συνέδριο της WAGGGS 
 

 Αποφασίζεται το υλικό της Κεντρικής Διοίκησης που δεν θα μεταφερθεί στη νέα 
ιστοσελίδα ΣΕΟ να κρατηθεί και στα αρχεία των γραφείων του ΣΕΟ. 
 

 Εγκρίνεται ο Οδηγός Εκδόσεων του ΣΕΟ. 
 

  



  
 
Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1696 _ 05.06.2021 
 

 Αποφασίζεται η βράβευση Τοπικών Τμημάτων και Περιφερειών για την ενεργό 
προσφορά τους στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες, πυρκαγιές και 
σεισμούς στην Εύβοια, Αττική, Θεσσαλία το 2020-21 και θα τους σταλεί έπαινος.  

 

 Αποφασίζεται η διετής παράταση Εντολής των Κατασκηνωτών που λήγει η Εντολή 
τους λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών. 
 

 Εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός της Συνάντησης Συνεργατών Κλ. Μ. Οδηγών, 26-
27/6/2021 στην Αθήνα. 
 

 Εγκρίνεται ο αναμορφωμένος Κανονισμός Λειτουργίας του Τμ. Συνεργασίας. 
 

 Εγκρίνεται η συμμετοχή μελών του ΣΕΟ στο Webinar “External Relations” της 
Europe Region. 
 

 Εγκρίνεται η ανανέωση της σύμβασης των υπαλλήλων των γραφείων του ΣΕΟ Θ. 
Λουρίδα και Β. Σομπέτσκι για ένα έτος. 
 

  



  
 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1697 _ 16.06.2021 
 

 Εγκρίνεται ο αναμορφωμένος Κανονισμός Λειτουργίας Τοπικού Τμήματος. 
 

 Τα Μέλη ΔΣ, αποδέχονται τη δωρεά της εταιρίας RAYCAP υπέρ του έργου 
εγκατάστασης πυρασφάλειας στο Οδηγικό Κέντρο «Κονάκια». 
 
 

  



  
 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1698 _ 23.06.2021 
 

 Εγκρίνεται η επικαιροποίηση του Οδηγού Εφαρμογής των Λογοτύπων του ΣΕΟ «Η 
Ταυτότητά μας». 

 

 Αποφασίζεται στην αποχαιρετιστήρια συνάντηση των Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου που λήγει η θητεία τους και θα πραγματοποιηθεί πριν τη συγκρότηση 
του να κληθούν να συμμετέχουν, η Πρόεδρος Γεν. Συνέλευσης και οι Έφοροι 
Κλάδων. 
 
 


