
Αναφορά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2018 

Στις 25 Νοεµβρίου 2018 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση στο Λαύκο και ακολούθησε η 
εκλογή των µελών του Δ.Σ. Παρόντες ήταν 25 µέλη και τα µέλη του Δ.Σ. του συλλόγου. 

Καλωσόρισµα από τον πρόεδρο και ευχαριστίες προς το µέλος του συλλόγου Mandi Mathews για τη συνεχή 
ενηµέρωση των µελών του συλλόγου και την υποστήριξη των ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης. Επίσης 
προς τις οµάδες εργασίας για τη διάνοιξη και τον καθαρισµό των µονοπατιών, καθώς και προς τα οικονοµικά 
ενήµερα µέλη που µε αυτό τον τρόπο βοηθούν στην συνέχιση του έργου του συλλόγου. 

Διάνοιξη µονοπατιών: Ενηµέρωση από τον αντιπρόεδρο Κυριάκο Σταθάκη σχετικά µε την διάνοιξη των 
µονοπατιών που πραγµατοποιήθηκε την περασµένη χρονιά στις διαδροµές Αγ. Γεώργιος - Πινακάτες, Αφέτες 
- Ζερβόχια - Μηλιές, Αγ. Νικόλαος - Πλατανιάς, καθώς επίσης για τον στόχο της φετινής περιόδου που είναι 
η διαδροµή Μηλιές - Λαµπινού.  

Ενηµέρωση σχετικά µε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα που δροµολογείται και για τον Δήµο Νοτίου Πηλίου και 
έτσι αναζητούµε πληροφορίες σχετικά µε το ποιες θα είναι οι διαδροµές που θα συµπεριληφθούν. Έγινε 
συζήτηση µε τα παρόντα µέλη σχετικά µε το θέµα αυτό. 

Ενηµέρωση από τα µέλη που παρακολούθησαν το συνέδριο µονοπατιών στην Άνδρο (12-14 Οκτωβρίου 
2018) και συζήτηση µε τα µέλη µας σχετικά µε τη δυνατότητα ευρωπαϊκής πιστοποίησης των µονοπατιών 
στην περιοχή µας. 

Οικονοµικός απολογισµός: Ενηµέρωση από την Ταµία Λίζ Αβραµίδη για τα λογιστικά του συλλόγου και 
επίσης έγινε επεξήγηση επερχόµενων εξόδων όπως η έκδοση ηµερολογίου µας. Τα συνολικά έσοδα της 
χρονιάς ήταν 5479,07 ευρώ και τα συνολικά έξοδα 3339,23 ευρώ. Το χρηµατικό απόθεµα (ενεργητικό) του 
συλλόγου είναι 9373,84 ευρώ. Ο νέος προϋπολογισµός που εγκρίθηκε µας επιτρέπει να διαθέτουµε όσα 
χρήµατα χρειαστούν για τους σκοπούς του συλλόγου. Επίσης τα βιβλία εσόδων-εξόδων ελέγχθηκαν από την 
εξελεγκτική επιτροπή. 

Άλλα θέµατα:   

Ενηµέρωση σχετικά µε αλλαγές στην ιστοσελίδα από την Mandi Mathews.  

Η Sue Wake ευχαρίστησε τα µέλη που ανέλαβαν τις διαλέξεις σε γκρουπ περιπατητών του εξωτερικού, οι 
οποίοι και προσέφεραν οικονοµικές δωρεές στο σύλλογο. 

Ενηµέρωση για την αλλαγή του καταστατικού και προσδιορισµός ηµεροµηνίας για συζήτηση και ψήφιση των 
αλλαγών σε Γενική Συνέλευση στις 6 Φεβρουαρίου του 2019. 

Συζήτηση σχετικά µε την εφαρµογή Wikiloc, και κατά πόσο είναι χρήσιµη µια επαγγελµατική συνδροµή για 
το σύλλογο. Συζήτηση σχετικά µε τη αύξηση του περιπατητικού τουρισµού στο Νότιο Πήλιο.  

Εκλογές του Δ.Σ.: Ακολούθησαν οι εκλογές µε νέα προτεινόµενα µέλη τους Julie Carpenter και Ian 
Allright. Εκλέχτηκε η εφορευτική επιτροπή των 3 ατόµων και εν συνεχεία έγιναν οι εκλογές. Υπήρχαν 7 
υποψήφιοι για ισάριθµες θέσεις, οι οποίοι και εξελέγησαν. Το νέο διοικητικό συµβούλιο έχει ως εξής:  	

Γιάννης Ιατρού-Πρόεδρος, Κυριάκος Σταθάκης-Αντιπρόεδρος, Λιζ Αβραµίδη-ταµίας, Νίκος Αδρασκέλας-
γραµµατέας, Χρήστος Φώτου-µέλος, Julie Carpenter -µέλος, Ian Allright-µέλος. 


