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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ    

 

Σκοπός του Τμήματος είναι: 

Η ηθική και οικονομική  στήριξη του  έργου του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
με την  ενεργοποίηση ατόμων, που υπήρξαν μέλη του Οδηγισμού και που -
προσωρινά ή μόνιμα- δεν έχουν ενεργό δράση σε Τοπικό ή Περιφερειακό Τμήμα 
ή στην Κεντρική Διοίκηση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού..  

 

Ευθύνη του Τμήματος είναι:  

α) Η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού 
για την:  

1. ίδρυση Ομάδων Συνεργασίας, όταν υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις 
και 

2. διάλυση των Ομάδων Συνεργασίας, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι της 
καλής λειτουργίας τους 

β) η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των Ομάδων Συνεργασίας (βλέπε 
Κανονισμό Ομάδων Συνεργασίας, Τοπικών Τμημάτων και Κανονισμό 
Οικονομικής Διαχείρισης) 

γ) η διασφάλιση της καλής συνεργασίας και η συνεννόηση με το/τη Γενικό/ή 
Έφορο και τους/τις Περιφερειακούς/ές Εφόρους για την ομαλή λειτουργία 
των Ομάδων Συνεργασίας καθώς και ή διασφάλιση της καλής του, 
συνεργασίας με τα Τοπικά Συμβούλια (βλέπε Κανονισμό Τοπικών 
Τμημάτων). Για διευκόλυνση της επικοινωνίας του Τμήματος Συνεργασίας με 
τις κατά τόπους Ομάδες Συνεργασίας, το Τμήμα Συνεργασίας μπορεί να 
ορίζει κάποιο μέλος του, υπεύθυνο για μία Περιφέρεια. Αυτό το μέλος 
συνεργάζεται αρμονικά με τον/την Έφορο Περιφέρειας, ο/η οποίος/α έχει την 
συνολική ευθύνη της συγκεκριμένης Περιφέρειας.     

δ) η σύνταξη και υποβολή  στον/στην Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων  

ε) η τήρηση / αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Τμήματος Συνεργασίας, που υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. 

στ) η προβολή του έργου και η  ενημέρωση σχετικά με  την λειτουργία του 
Τμήματος και των Ομάδων Συνεργασίας εντός και εκτός του Σωματείου.  

 

Έργο του Τμήματος είναι: 

α) η ηθική και η υλική στήριξη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού . 

β) η βοήθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων του στη γενικότερη προσπάθεια του 
Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για την ανάπτυξη/προβολή του Οδηγισμού. 

γ) η οργάνωση Πανελληνίων ή/ και Περιφερειακών Συναντήσεων των Ομάδων 
Συνεργασίας, είτε εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Συνεργασίας, είτε από κοινού 
σε συνεργασία με κάποια Ομάδα ή Ομάδες Συνεργασίας. 

Σκοπός των Συναντήσεων αυτών είναι: 
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 * η  αξιολόγηση της δουλειάς του Τμήματος και των Ομάδων Συνεργασίας. 
 * η ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων καθώς και η ενημέρωση σε βάθος σε 

θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Ομάδων Συνεργασίας, στο ρόλο 
και στις σχέσεις τους με το Τοπικό Συμβούλιο και την Περιφέρεια. 

 * η ενημέρωση από αρμοδίους για την πορεία και τα προγράμματα του                  
Οδηγισμού   

     * η προσωπική ανάπτυξη και η επιμόρφωση των μελών, καθώς και η 
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους 

δ) η ηθική και πρακτική στήριξη του Μουσείου Ελληνικού Οδηγισμού «ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΑΛΛΙΓΑ» 

 

Σύνθεση του Τμήματος: 

Το Συμβούλιο του Τμήματος Συνεργασίας αποτελείται  από 5 έως  15 
μέλη: τον/την Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο, το/τη Γραμματέα, τον/την Ταμία, 
τον/την Υπεύθυνο/η Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και Μέλη. 

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος προτείνεται από τον επικεφαλής Τομέα 
Επικοινωνίας & Εκπροσώπησης και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Η θητεία του/της Προέδρου είναι 4ετής 
(2+2). 

Το Τμήμα Συνεργασίας εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον 
επικεφαλής του Τομέα Επικοινωνίας & Εκπροσώπησης ή τον/την Αντιπρόεδρο.  

Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Τομέα Επικοινωνίας & Εκπροσώπησης ή/και 
του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν είναι αναγκαίο. 

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος επιλέγει 4 έως 14 Μέλη η πλειονότητα των οποίων 
είναι μέλη Ομάδων Συνεργασίας, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με εισήγηση του επικεφαλής του Τομέα 
Επικοινωνίας & Εκπροσώπησης. 

Η θητεία των μελών του Τμήματος Συνεργασίας είναι 4ετής (2+2) και λήγει με 
τη λήξη της θητείας ή την παραίτηση του/της Προέδρου που τα επέλεξε.  

 

Το Τμήμα Συνεργασίας εκπροσωπείται:  

Α. Στην Επιτροπή Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδος 
(Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε.) μετέχει ο/η  Πρόεδρος του Τμήματος Συνεργασίας και δύο 
μέλη που επιλέγονται από την/τον/την Πρόεδρο που  εγκρίνονται από το  
Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού με εισήγηση του 
επικεφαλής του Τομέα Επικοινωνίας & Εκπροσώπησης.  

Η θητεία των μελών είναι διετής, που μπορεί να ανανεωθεί. Αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου του πρώτου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δεύτερου 
έτους της διετίας. 

Η Επιτροπή Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδος 
(Ε.Σ.Π.Π.Ο.Ε) εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Διεθνή Προσκοπική και Οδηγική 
Φιλία – International Scout and Guides Fellowship (I.S.G.F) 

 

Β. Στην Επιτροπή Μουσείου.  
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Οικονομικά του Τμήματος: 

Ακολουθούνται οι ταμειακές διαδικασίες όλων των Τμημάτων της Κεντρικής 
Διοίκησης. Τα έξοδα περιλαμβάνονται στον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό 
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. και πραγματοποιούνται μετά από έγκριση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μετά από κάθε δράση υποβάλλεται ο οικονομικός απολογισμός της. 

 

Ειδική ρύθμιση: 

Στην Αθήνα λειτουργούν Ομάδες Συνεργασίας,  που τα μέλη τους υπήρξαν μέλη 
του Οδηγισμού άλλων πόλεων, που μετοίκησαν στην Αθήνα.  

Οι Ομάδες αυτές ανήκουν απευθείας στο Τμήμα Συνεργασίας και έχουν 
Σύνδεσμο στην Επιτροπή τους, μέλος του Τμήματος Συνεργασίας, το οποίο 
ορίζει ο/η Πρόεδρος του Τμήματος . 

 

Τροποποίηση Κανονισμού:  

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός τροποποιείται μετά από έγκριση του Δ.Σ.  

     

 

 

Έγκριση ΔΣ: 5/6/2021 

         


