
Αναφορικά µε την ετήσια Γενική Συνέλευση του 2014 
 

Το Σάββατο 22 Νοεµβρίου είχαµε την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στην πλατεία του 
Λαύκου µε προεδρεύοντα τον Κυριάκο Σταθάκη  λόγω της απουσίας του προέδρου Γιάννη Μπασδάνη. 

Διάνοιξη µονοπατιών: Τον χειµώνα του 2013-14 µε εθελοντική δουλειά των µελών µας 
ολοκληρώσαµε την διάνοιξη και σηµατοδότηση των διαδροµών Νεοχώρι-Συκή και Συκή-Ξινόβρυση. Οι 
διαδροµές εγκαινιάστηκαν µε περπάτηµα και βρίσκονται αναρτηµένες στο διαδίκτυο (στο site Περπατώντας 
στο Πήλιο). Ακόµη δουλέψαµε στη διαδροµή Αργαλαστή-Καλλιθέα-Ξινόβρυση. Το καλοκαίρι έγινε 
συντήρηση των διαδροµών σε Λαύκο-Μηλίνα-Χόρτο-Αργαλαστή-Κάλαµο-Λεφόκαστρο µε πληρωµένη 
εργασία µε εργόσηµο. Επίσης και σε κάποια άλλα σηµεία από εθελοντές. Παραγγέλθηκαν καινούρια 
πινακιδάκια για τη σηµατοδότηση των µονοπατιών.  

Οικονοµικός απολογισµός: Η  ταµίας Λιζ Αβραµίδη παρουσίασε τον οικονοµικό απολογισµό  της 
χρονιάς που πέρασε.  Τα έσοδα του συλλόγου προέρχονται από τις συνδροµές των µελών  (€10 το χρόνο), 
από δωρεές και κάποιες εκδηλώσεις του συλλόγου. Τα συνολικά έσοδα της χρονιάς ήταν 3125,71 ευρώ. Τα 
έξοδα έγιναν κυρίως για τη διάνοιξη, τον καθαρισµό, τη σηµατοδότηση και την προβολή των µονοπατιών. Τα 
συνολικά έξοδα της χρονιάς ήταν 3049,01 ευρώ και το χρηµατικό απόθεµα στο ταµείο του συλλόγου 4648,84 
ευρώ. Συµφωνήθηκε στην συνέλευση όπως η λεπτοµερής αναφορά στη χρήση των χρηµάτων του συλλόγου 
για τον ερχόµενο χρόνο δεν είναι απαραίτητη, όµως αυτή θα πρέπει να καλύπτει µόνο τους σκοπούς του 
συλλόγου, δηλ τη διάνοιξη, τον καθαρισµό, τη σηµατοδότηση των µονοπατιών, την εκτύπωση φυλλαδίων 
κλ.π. Επίσης τα βιβλία εσόδων-εξόδων ελέγχθηκαν από την εξελεγκτική επιτροπή. 

Τα ενεργά (ταµειακώς εντάξει) µέλη του Συλλόγου για το 2014 είναι 240 και ο συνολικός αριθµός 
340. Συµφωνήθηκε ότι τα µέλη που δεν πληρώνουν τη συνδροµή για 3 συνεχή χρόνια θα θεωρούνται 
ανενεργά και θα ξαναγίνονται ενεργά εφόσον πληρώσουν το οφειλόµενο ποσό. Παρακαλούµε για το σκοπό 
αυτό να επικοινωνήσετε µε την ταµία  µε email στο treasurer@friendsofthekalderimi.org 

Εκλογές του Δ.Σ.: Στη συνέχεια γίνανε οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού 
Συµβουλίου που γίνεται κάθε δυο χρόνια. Εκλέχτηκε η εφορευτική επιτροπή των 3 ατόµων και εν συνεχεία 
έγιναν οι εκλογές. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ήταν 7, όσες και οι θέσεις του συµβουλίου και εξελέγησαν 
οµόφωνα. Το νέο Διοικητικό Συµβούλιο είναι το εξής:  

Πρόεδρος - Κυριάκος Σταθάκης, Αντιπρόεδρος - Γιάννης Ιατρού, Γραµµατέας - Σοφία Μαγιώγλου, Ταµίας - 
Ελισσάβετ Αβραµίδη, Μέλη - Chris Wicks, Χρήστος Φώτου, Νίκος Αδρασκέλας. 

Επίσης εκλέχτηκε η νέα εξελεγκτική επιτροπή για τον έλεγχο των βιβλίων εσόδων-εξόδων. 
 
Ευχαριστούµε τα απερχόµενα µέλη του Συµβουλίου Γιάννη Μπασδάνη και Τατιάνα Ευταξία. 

Ευχαριστούµε επίσης όλους τους εθελοντές που δραστηριοποιήθηκαν στους καθαρισµούς µονοπατιών, στην 
οργάνωση περιπάτων, στις κοινωνικές εκδηλώσεις και στη συγκέντρωση χρηµάτων ή συµµετείχαν µε 
οποιοδήποτε τρόπο στις δράσεις του συλλόγου.  

 
Εκδηλώσεις του συλλόγου: Τον Ιούνιο έγινε ένα καλοκαιρινό πάρτι στο Χόρτο µε µεγάλη επιτυχία. 

Παρακαλούµε όποιος θα ήθελε να προτείνει την οργάνωση κάποιας ανάλογης εκδήλωσης την ερχόµενη 
χρονιά, να επικοινωνήσει µε κάποιο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή να στείλει  email στο 
treasurer@friendsofthekalderimi.org  

 
Άλλα θέµατα:  Κάποια µέλη ενηµέρωσαν για την καταστροφή ενός τµήµατος καλντεριµιού κοντά 

στο Χόρτο, το οποίο καλύφθηκε µε τσιµέντο για να περνά αυτοκίνητο ευκολότερα. Το Συµβούλιο θα 
εξετάσει το θέµα. Ο Αντιδήµαρχος Θανάσης Φλέρης που ήταν παρών, δήλωσε ότι ο Δήµος επιθυµεί να 



προστατεύσει τα καλντερίµια και µας προέτρεψε να αναφέρουµε κάθε τέτοια περίπτωση στο Δήµο για να 
αντιµετωπίζεται µε τον κατάλληλο τρόπο. Επίσης, σχετικά µε το θέµα που προέκυψε από τη συµµετοχή του 
Δήµου Νοτίου Πηλίου στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα CHARTS,  τόνισε ότι αυτό απευθυνόταν κυρίως σε 
επαγγελµατίες του τουρισµού και ότι ο Δήµος σύντοµα θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα του προγράµµατος. 

 
Το Συµβούλιο εύχεται σε όλα τα µέλη να είναι το 2015 µια ευτυχισµένη και δηµιουργική χρονιά.  

 

 

 


