
  

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1711 _ 15.01.2022 
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την παραίτηση των Μελών ΓΣ κ.κ. 
Κατερίνας Δασκαλάκη και Κυριάκου Μούρτζη 

 

 Εγκρίνεται επί της αρχής το Ένθετο του Κανονισμού Λειτουργίας Τμ. 
Εκπαιδεύσεων για τη Λειτουργία των Τεχνικών Κατασκηνωτικών 
Εκπαιδεύσεων 

 

 Αποφασίζεται η δωρεάν μετεκπαίδευση των εκπαιδευτών στη διαδικτυακή 
Βασική εκπαίδευση σε άλλο Κλάδο να εξετάζεται κατά περίπτωση και να 
υποβάλλεται προς το ΔΣ αίτημα ονομαστικά για κάθε Εκπαιδευτή για την 
έγκριση δωρεάν μετεκπαίδευσης τιμής ένεκεν 

 

 Εγκρίνεται η προσθήκη του Δικτύου Πολιτικής Προστασίας στο 
Οργανόγραμμα του ΣΕΟ 

 

 Εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός της Διαδικτυακής Συνάντησης Συνεργατών Κλ. 
Αστεριών που θα πραγματοποιηθεί στις 23/1/2022 

 

 Εγκρίνεται η υποβολή αίτησης για την υλοποίηση του εργαστηρίου με θέμα 
την ψυχική υγεία στην εποχή μετά την πανδημία, που αφορά στο σχετικό 
πρόγραμμα του Κλάδου Μ. Οδηγών και το οποίο εφ’ όσον εγκριθεί από την 
επιτροπή του Ευρ. Συνεδρίου θα υλοποιήσει η Χ. Δασκαλάκη, με 
αναπληρωματική την Ο. Παπαδοπούλου 

 

 Επικυρώνεται η υποβολή υποψηφιότητας της Αντωνίας Πάτα για το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της WAGGGS 

 
  



  

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1712 _ 05.02.2022 
 

 Εγκρίνεται ο αναδιαμορφωμένος προϋπολογισμός του πακέτου εορτασμού 
90 χρόνων προς αποστολή σε 90 ΤΤ 

 

 Εγκρίνεται η σύνθεση του Περιφ. Τμήματος Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής 
Ελλάδας 
 

 Αποφασίζεται η διενέργεια Λαχειοφόρου Αγοράς το 2022 
 

 Αποφασίζεται η επαγγελματική φωτογράφηση των ειδών του Οδηγικού 
Πρατηρίου, προκειμένου να αναρτηθούν στο e-shop 
 

 Εγκρίνεται η συμμετοχή των μελών του Τμ. Διεθνών Σχέσεων και της Εφόρου 
Διεθνών Σχέσεων στο IC Forum 

 
  



  

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1713_ 22.02.2022 
 

 Εγκρίνονται οι προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού κατόπιν σχετικής 
μελέτης της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας του Στρ. Σχεδιασμού. 

 

 Αποφασίζεται η πραγματοποίηση Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης 
μαζί με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 19/3/2022 

 
  



  

Αποφάσεις Συνεδρίασης ΔΣ – 1714_ 2602.2022 
 

 Εγκρίνονται τα Τακτικά Τοπικά Τμήματα για το έτος 2021. 
 

 Εγκρίνεται η σύνθεση του Περιφ. Τμήματος Τμήματος Κεντρικού Τομέα 
Αττικής και  Νοτίου Αιγαίου  

 

 Εγκρίνεται η απονομή Διπλώματος σε Αρχηγούς 
 

 Εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των δράσεων Κλ. Οδηγών: α) Workshop 
Στελεχών Α΄ Βοήθειες δια ζώσης στο Ψυχικό και β) συμβούλιο Κλάδου και 
περιοδεία σε Ομάδες για την προετοιμασία του workshop & προγράμματος 
στη Μαγνησία 

 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της Τεχνικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών στην 
Αθήνα 

 

 Εγκρίνεται ο προϋπολογισμός της Τετρακλαδικής Συνάντησης στα Κονάκια  
 

 Εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας και το σήμα του Τμ. Κατασκηνώσεων  
 

 Εγκρίνεται η αναμορφωμένη σύνθεση του Τμ. Κατασκηνώσεων 
 

 Εγκρίνεται η ανανέωση της σύμβασης με την εταιρία ENOLIA για την 
παρακολούθηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων στο ακίνητο του ΣΕΟ στη 
Βάρη 

 

 Εγκρίνεται η προσφορά του Δ. Μαστρανδρίκου για τη φωτογράφηση των 
ειδών του Οδηγικού Πρατηρίου προκειμένου να αναρτηθούν στο e-shop 

 

 Εγκρίνεται ο αναμορφωμένος τιμοκατάλογος των κρατήσεων του Οδηγικού 
Κέντρου «Κονάκια» 

 

 Εγκρίνεται η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για το Juliette Low Seminar 
 

 Εγκρίνεται ο «Χρήσιμος Οδηγός για τη Γεν. Συνέλευση» ο οποίος θα 
αποστέλλεται στα νέα Μέλη ΓΣ.  


