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Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1700 _ 08.07.2021 
 

 Εγκρίνεται ο αναθεωρημένος Κανονισμός Λειτουργίας ΔΣ. 
 

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

 Αποφασίζονται οι κύριοι στόχοι ΔΣ για το έτος 2021-22: 
-   Προετοιμασία της τροποποίησης του καταστατικού προκειμένου να υποβληθεί 

προς έγκριση σε καταστατική ΓΣ μαζί με την Ετήσια Τακτική ΓΣ το 2022 
-  Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΥΥ, κατόπιν μελέτης και των 

προτάσεων της ΕΥΥ 2020-21 
-   Εορτασμός των 90 χρόνων του ΣΕΟ 
-   Εξεύρεση Προέδρου Τμ. Ακ. Περιουσίας 
- Δεδομένου ότι επιθυμία του ΔΣ είναι το Οδηγικό Κέντρο «Κονάκια» να 

λειτουργεί όλη τη διάρκεια του έτους, θα πρέπει να υπαχθεί στο Τμ. 
Κατασκηνώσεων, του οποίου θα πρέπει να οριστεί ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση 
με τη Γεν. Έφορο. 

 

 Εγκρίνεται η σύνθεση του Τμ. Διεθνών Σχέσεων 
 

 Αποφασίζεται  η υπάλληλος του Τμ. Οικονομικών κ. Θεοδώρα Λουρίδα να 
αναλάβει συμπληρωματικά την ευθύνη του επικεφαλής της διαχείρισης του 
νέου ιστοτόπου του ΣΕΟ 
 

 Εγκρίνεται η αποστολή του ΣΕΟ στο 37o Παγκόσμιο Συνέδριο της WAGGGS 
  



  
 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1701 _ 17.07.2021 
 

 Εγκρίνονται οι προτάσεις της αποστολής του ΣΕΟ στο 37ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο της WAGGGS για τα Motions 1-23 και για την ψηφοφορία της 
τοποθεσίας που θα φιλοξενήσει το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο της 
WAGGGS. 

 

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

 Εγκρίνεται ο αναμορφωμένος Εσωτερικός Κανονισμός της Επιτροπής 
Υποβολής Υποψηφιοτήτων. 
 

 Εγκρίνεται η προσφορά της κ. Π. Νικολαΐδου για την εικονογράφηση των 
περιοδικών Κλ. Αστεριών. 
 

  



  
 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1702 _ 26.07.2021 
 

 Εγκρίνονται οι προτάσεις της αποστολής του ΣΕΟ στο 37ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο της WAGGGS για την ψηφοφορία των υποψηφίων για το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο. 

 

 Εγκρίνονται οι Βοηθοί της Γεν. Εφόρου. 
 

 Εγκρίνεται η προσφορά της Π. Νικολαΐδου για τη δημιουργία του εντύπου «Η 
Ταυτότητα μας» - Οδηγός εφαρμογής λογοτύπων. 
 

 Αποφασίζεται η αποπληρωμή του Φόρου Εισοδήματος για το 2020 σε 12 
δόσεις. 
 

  



  

 

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1703 _ 08.08.2021 
 

 Αποφασίζεται η φύλαξη του Οδηγικού Κέντρου «Κονάκια» και του 
περιβάλλοντος χώρου με εκ περιτροπής περιπολίες από Στελέχη του ΣΕΟ σε 
βάρδιες 

 
  



  

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1704 _ 04.09.2021 
 

 Εγκρίνεται η προσφορά της εταιρίας «IQ Card» για κατασκευή των καρτών της  
οδηγικής ταυτότητας για 2 οδηγικές χρονιές 2021-22 & 2022-23 

 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της Συνάντησης Βοηθών & Συνεργατών Κλ. 
Αστεριών και του ΜΠ Στελεχών & φίλων, που θα πραγματοποιηθούν στο 
Οδηγικό Κέντρο «Κονάκια» στις 25-26/9/2021 
 

 Τα Μέλη ΔΣ αποδέχονται τις δωρεές του Ιδρύματος «Αντώνιος και Ιωάννης 
Αγγελικούσης» και της κ. Διονυσίας Μαυροπόδη υπέρ του έργου 
εγκατάστασης πυρασφάλειας στο Οδηγικό Κέντρο «Κονάκια». 
 

 Εγκρίνεται η τριμελής επιτροπή διαχείρισης του Οδηγικού Κέντρου στο Κουρί 
Κοζάνης 
 

 Εγκρίνεται το moto των 90 χρόνων του ΣΕΟ «Το μέλλον είμαστε εμείς» 
 

 Εγκρίνεται η ανάθεση της αρμοδιότητας Προέδρου Τμ. Κατασκηνώσεων στην 
Δώρα Τσίπρα. 
 

 Εγκρίνεται ο Θ. Κεμανίδης ως Περιφ. Εφόρου Κ. Μακεδονίας & Αν. 
Μακεδονίας / Θράκης 
 

 Εγκρίνεται η παράταση θητείας τη Περιφ. Εφόρου Δ. Μαυροπόδη για 1 έτος 
καθώς και οι Βοηθοί της 
 

 Εγκρίνεται η Αλεξάνδρα Λουκίδου ως Περιφ. Έφορος Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων 
Νήσων 
 

 Εγκρίνεται η Μαρίνα Αλεξοπούλου ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Δικτύου Πολιτικής Προστασίας 
 

 Εγκρίνεται η κατασκευή κονκάρδας του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας 
 

 Εγκρίνεται η οικονομική υποστήριξη μέσω της Υποτροφίας «Έφη 
Πιπινοπούλου» για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτών του ΣΕΟ με Εντολή από 
συνεργαζόμενους εξωτερικούς φορείς και αποφασίζεται να σταλεί σχετική 
ενημέρωση προς τους Εκπαιδευτές. 



  

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1705 _ 18.09.2021 
 

 Αποφασίζεται η πραγματοποίηση της Τακτικής ΓΣ των Μελών του ΣΕΟ στις 
19/3/2022 

 

 Εγκρίνεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός του ΣΕΟ για την οδηγική χρονιά 2021-
22 

 

 Εγκρίνεται η σύνθεση των Περιφ. Τμημάτων α) Θεσσαλίας & Δυτ. Μακεδονίας  
και β) Δυτ. Τομέα Αττικής – Ν. Τομέα Αττικής – Β. Αιγαίου 
 

 Εγκρίνεται η συμμετοχή του ΣΕΟ στη 17η Ημερίδα Εθελοντισμού, που 
διοργανώνει η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού και θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 16/10/2021 στην Αθήνα 
 

 Τα Μέλη ΔΣ, αποδέχονται τη δωρεά της εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ / του κ. 
Αθανασίου Μαρτίνου προκειμένου να διατεθεί ως προς την εξόφληση 
υπολοίπου αμοιβής για την εγκατάσταση του συστήματος πυρασφάλειας 
στον κατασκηνωτικό χώρο - Οδηγικό Κέντρο «Κονάκια»  
 

 Εγκρίνονται τα μέλη της επιτροπής προετοιμασίας του εορτασμού 90 χρόνων 
ΣΕΟ 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


