
 

 

Αναφορικά µε την ετήσια Γενική Συνέλευση του 2017 
 

Στις 26 Νοεµβρίου 2017 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση στο Λαύκο, µε προεδρεύοντα τον 
Ιωάννη Ιατρού. Παρόντες όλα τα µέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου εκτός των Πηλίτσα Βαϊτσαρά και Γκερλίντε 
Φαλκ. 

Καλωσόρισµα από τον πρόεδρο και ευχαριστίες στα µέλη που προσφέρανε εθελοντική δουλειά κατά την 
διάρκεια του χρόνου και ιδιαίτερα στη Mandi Mathews για τη συνεχή ενηµέρωση των µελών και υποστήριξη 
των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης. Επίσης στις οµάδες εργασίας για τη διάνοιξη και τον καθαρισµό των 
µονοπατιών. Κατά µέσο όρο συµµετείχαν 10-12 άτοµα σε κάθε συνάντηση εργασίας.  

Διάνοιξη µονοπατιών: Ενηµέρωση από τον αντιπρόεδρο Κυριάκο Σταθάκη για τη εργασία διάνοιξης και 
συντήρησης των µονοπατιών που έγινε την περασµένη χρονιά και συγκεκριµένα στις διαδροµές 'Nεοχώρι - 
Γρανίτσα - Συκή, Μηλίνα - Πηγές - Κυδωνιές, Προµύρι - Καναλάκια προς Ροδιά, Tρίκερι - Αλογόπορος, 
Λαύκος - µονή Αγ. Σπυρίδωνος - Προµύρι. Συζήτηση για την δυσκολία της συντήρησης µε την αύξηση 
πρόσθετων µονοπατιών και αυτό συνεπάγεται στην αύξηση των εξόδων. 

Οικονοµικός απολογισµός: Ενηµέρωση από την Ταµία Λίζ Αβραµίδη για τα λογιστικά του συλλόγου και 
συζήτηση στην δυσκολία είσπραξης των εισφορών από κάποια µέλη. Ακολούθησε συζήτηση πιθανών 
λύσεων. Αναζήτηση ατόµου για την εθελοντική προσφορά στη διοργάνωσης εκδηλώσεων του συλλόγου µε 
σκοπό την συλλογή χρηµάτων. Τα συνολικά έσοδα της χρονιάς ήταν 5246.89 ευρώ και τα συνολικά έξοδα 
3284.07 ευρώ, περιλαµβάνοντας και την αγορά ενός υπολογιστή για την διαχείριση της ιστοσελίδας και την 
αλληλογραφία του συλλόγου από την Mandi  Mathews. Το χρηµατικό απόθεµα (ενεργητικό) του συλλόγου 
είναι 7230.80 ευρώ. Ο νέος προϋπολογισµός που εγκρίθηκε µας επιτρέπει να διαθέτουµε όσα χρήµατα 
χρειαστούν για τους σκοπούς του συλλόγου (διάνοιξη, καθαρισµός, συντήρηση, προβολή µονοπατιών κ.λπ.). 

Άλλα θέµατα:  Αναφορά πάνω σε µελλοντικά σχέδια µελετών για τις περιπατητικές διαδροµές στο Ν. Πήλιο. 
Πρόθεση φοιτητών από το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας για δηµιουργία εφαρµογής σε κινητά µε τις 
περιπατητικές διαδροµές. Σχετικά µε τη Γιορτή Φυτών στο Λαύκο αυτή θα πραγµατοποιηθεί στις 22 
Απριλίου την ερχόµενη χρονιά. 


