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Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1706 _ 02.10.2021 
 

 Εγκρίνεται η ανάρτηση της ανακοίνωσης του προγράμματος της Vodafone 
“World of Difference” στον Ιστότοπο και τα Social Media του ΣΕΟ  

 

 Εγκρίνεται η αναμορφωμένη σύνθεση του Τμ. Εκπαιδεύσεων και του Τμ. 
Ακίνητης Περιουσίας 

 

 Εγκρίνεται η σύνθεση του Περιφ. Τμήματος Κεντρ. Μακεδονίας & Αν. 
Μακεδονίας / Θράκης 
 

 Εγκρίνεται ο Περιφ. Έφορος Κεντρ. Τομέα Αττικής & Ν. Αιγαίου Πρ. 
Κουτσουράδης και η σύνθεση του Περιφ. Τμήματος 
 

 Επικαιροποιείται προηγούμενη απόφαση ΔΣ για την κάλυψη των εξόδων 
μετακίνησης των Μελών ΔΣ / ΚΔ & Περιφ. Εφόρων για τη συμμετοχή τους σε 
συμβούλια / συναντήσεις με το φθηνότερο μεταφορικό μέσο 
 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της Εκπαίδευσης Περιφ. Εφόρων & Βοηθών 
τους που έχει προγραμματιστεί να γίνει στην Αθήνα 23-24/10/2021 
 

 Αποφασίζεται ότι για να συμμετέχει ένα μέλος στις δράσεις του Δικτύου 
Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ασφαλισμένο  
 

 Εγκρίνεται το λογότυπο για τον εορτασμό των 90 χρόνων του ΣΕΟ 
 

 
  



  

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1707 _ 16.10.2021 
 

 Αναδεικνύονται κατόπιν ψηφοφορίας των Μελών ΔΣ & της ΕΥΥ τα νέα Τακτικά 
Μέλη της Γεν. Συνέλευσης 

 

 Αποφασίζεται ότι αν ένα μέλος δεν συναινεί στη δέσμευσή του στην Πολιτική 
του ΣΕΟ για την Προστασία των Παιδιών, αυτομάτως θεωρείται ότι 
παραιτείται από μέλος του ΣΕΟ 

 

 Εγκρίνεται η δωρεάν προσφορά της GENCO Power για την προσαρμογή του 
λογότυπου των 90 χρόνων στα επιστολόχαρτα του ΣΕΟ και στην οδηγική 
ταυτότητα των ετών 2021-22 & 2022-23 

 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της συνάντησης του ΠΤ Νοτίου Τομέα Αττικής, 
Δυτ. Τομέα Αττικής & Β. Αιγαίου που έχει προγραμματιστεί να γίνει στα 
Κονάκια στις 12-14/11/2021 

 
 
  



  

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1708 _ 06.11.2021 
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την παραίτηση του Μέλους ΓΣ κ. 
Καίτης Δημαρά 

 

 Εγκρίνεται ο αναμορφωμένος Κανονισμός της ΕΣΠΠΟΕ 
 

 Εγκρίνεται ο αναθεωρημένος Ετήσιος Προγραμματισμός του ΣΕΟ 2021-22 
 

 Εγκρίνονται οι προτάσεις της Γεν. Εφόρου για την αλλαγή στη δομή των 
Περιφ. Τμημάτων 

 

 Εγκρίνεται η παράταση της ισχύος των Εντολών Κατασκηνωτών που 
λήγουν 31/12/2021 για ένα χρόνο δηλαδή έως 31/12/2022, λόγω της 
πανδημίας Covid-19 

 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός των Workshop Στελεχών Κλ. Οδηγών, που 
θα πραγματοποιηθεί στην Πάρνηθα το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2021 

 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός γραφιστικών των περιοδικών του Κλ. 
Οδηγών και της εκπαίδευσης ενωμοταρχών που θα κυκλοφορήσουν το 
Νοέμβριο 2021 

 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός Πανελλήνιας Εκπαίδευσης Ενωμοταρχών – 
Υπενωμοταρχών Κλ. Οδηγών που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο 2021 

 

 Αποφασίζεται να ελεγχθεί ποια ακίνητα ηλεκτροδοτούνται και δεν 
χρησιμοποιούνται, καθώς και ποια ακίνητα ηλεκτροδοτούνται και δεν 
λειτουργεί ΤΤ στην περιοχή 

 

 Εγκρίνεται η προσφορά της One Season για την αγορά και εγκατάσταση 4 
κλιματιστικών στα γραφεία του ΣΕΟ 

 

 Εγκρίνεται η χρήση του αίθριου του Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138) 
το απόγευμα της Κυριακής 5/6/2021 για την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης εορτασμού των 90 χρόνων του ΣΕΟ 

 

 Εγκρίνεται ο τροποποιημένος Κανονισμός Διαχείρισης Οδηγικού 
Ιστοτόπου 



 

 Εγκρίνεται η συμπλήρωση και η λεκτική προσαρμογή στο κείμενο του 
εγγράφου «Διασφάλιση και Διαχείριση Πολιτικής για την Προστασία των 
Παιδιών». 

 

 Εγκρίνεται η συμμετοχή της Χαριτίνης Πετροδασκαλάκη στο Youth Wave 
Summit 2021, προκειμένου να παρουσιάσει το πρόγραμμα «Μια Βαλίτσα 
κόσμος» στην τελετή έναρξης της εκδήλωσης. 

 

 Αποφασίζεται η Έφορος Διεθνών Σχέσεων να συμμετέχει ως εκπρόσωπος 
του ΣΕΟ με δικαίωμα ψήφου στο WAGGGS Global Strategy 2022-2023 
καθώς και στο Europe Region Consultative meeting (20/11/2021) 

 

 Εγκρίνονται τα Μέλη του Τμ. Κατασκηνώσεων 
 

 Αποφασίζεται το κόστος διανυκτέρευσης ομάδας ξένων Οδηγών στο 
Οδηγικό Κέντρο Κονάκια το καλοκαίρι 2022 να ανέλθει στο ποσό των 7,00 
€ / άτομο / ημέρα 

 
  



  

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1709 _ 27.11.2021 
 

 Τίθεται ως προϋπόθεση για τη διατήρηση και ανανέωση της Εντολής 
Εκπαιδευτών / Κατασκηνωτών η συνεχής ροή πληρωμής της συνδρομής τους 
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την παραίτηση του Μέλους ΓΣ κ. Ε. 
Πενθερουδάκη 
 

 Εγκρίνεται η σύνθεση του Περιφ. Τμήματος Βορείου Τομέα Αττικής & Στερεάς 
Ελλάδας 
 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός Κλ. Αστεριών για τη δράση «Χριστουγεννιάτικο 
Πρωινό»  
 

 Εγκρίνεται η προσφορά της κ. Π. Νικολαΐδου για την εικονογράφηση του 
Βοηθήματος Κλ. Αστεριών 
 

 Αποφασίζεται η αναλυτική καταγραφή και η αναθεώρηση των εργασιών των 
υπαλλήλων του ΣΕΟ καθώς και αντίστοιχη αύξηση των μηνιαίων αποδοχών 
τους  
 

 Εγκρίνεται η προσφορά της Ελληνικής Εταιρίας Διαδικτύου (Ελεδ) για το digital 
marketing και αποφασίζεται να υπογραφεί σύμβαση διάρκειας 6 μηνών 

 
  



  

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1710 _ 19.12.2021 
 

 Εγκρίνεται ο Ετήσιος Προϋπολογισμός του ΣΕΟ για το 2022 
 

 Επικυρώνεται η ανάδειξη των Μελών επί θητεία 2022-2023 
 

 Εγκρίνεται η απονομή Διπλώματος Εφόρου  
 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του πακέτου 90 χρόνων του ΣΕΟ που θα σταλεί 
στα ΤΤ 

 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος χρονιάς «Αλλαγή – Άλλη γη» 
του Κλ. Οδηγών 

 

 Εγκρίνεται η χρήση τραπεζικού λογαριασμού του ΣΕΟ στην Alpha Bank από την 
Επιτροπή Ειδικών Ομάδων ΑμεΑ 

 

 Αποφασίζεται η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου της δανειακής σύμβασης 
που τηρεί το ΣΕΟ στην Alpha Bank  

 

 Εγκρίνεται η παράταση του χρησιδανείου του ακινήτου ιδιοκτησίας ΣΕΟ στις 
Σάπες προς το Δήμο Μαρωνείας – Σαπών για ένα έτος 

 

 Αποφασίζεται το κλείσιμο των λογαριασμών που τηρεί το ΣΕΟ στην Τράπεζα 
Πειραιώς στην Καλαμάτα και στην Αξιούπολη 

 

 Εγκρίνεται το νέο έντυπο «Η Ταυτότητά μας» – Οδηγός εφαρμογής λογοτύπων 
 

 Εγκρίνεται η υποψηφιότητα της Έλενας Κωνσταντινίδη για την Επιτροπή 
Διαδικασιών – Procedural Team του 17ου Ευρ. Συνεδρίου της WAGGGS 

 

 Εγκρίνεται ο τιμοκατάλογος των εκπαιδεύσεων 
 

 Εγκρίνεται ο αναμορφωμένος Κανονισμός Λειτουργίας του Τμ. Εκπαιδεύσεων 
 
 
 
 

 


