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14η Γενική Συνέλευση – 28/3/21
Πρόγραμμα

19:00 Προσέλευση – Υπογραφές στο chat: ονοματεπώνυμο (παρακολούθηση από Πηνελόπη και
έλεγχος από Βάσω για ταμειακώς εντάξει μέλη)- Ταυτόχρονη προβολή φωτογραφιών από δράσεις
19:15-30 Απαρτία- Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση Πηνελόπη (κλειστά μικρόφωνα- σηκώνουν
χέρι για να μιλήσουν ή πατάνε το χεράκι στο zoom)
19:30 Έναρξη Γενικής Συνέλευσης





Καλωσόρισμα- Ευαγγελία
Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής-Απαλλαγή ΔΣ - Χρ. Ράλλης
Οικονομικός Απολογισμός - Άννα
Διοικητικός Απολογισμός 2020– Προγραμματισμός 2021 (ανοιχτές δράσεις- δεσμεύσεις κλπ.)

 Ρόζα: κοπή δέντρων νησίδες, πάρκο Καλαβρύτων
 Πηνελόπη: προστασία Υμηττού, αυθαίρετο Προφήτη Ηλία, αυθαίρετο Δήμου Ηλιούπολης
δίπλα στο παρεκκλήσι (παλιό αναψυκτήριο), νέο ΚΥΤ 400KV, Διαδημοτικό κοιμητήριο στον
Υμηττό –Εκπροσώπηση ΣΥΠΟΘΑ & Διοικητικό Εφετείο (απόφαση Διοικητικού Εφετείου για
αίτηση Αναστολής του ιερέα θετική, υπέρ ημών, κρίνει αυθαίρετο και κατεδαφιστέο το
ακίνητο. Ο Δικηγόροςς του Δήμου μας διαβεβαίωσε ότι η απόφαση αυτή είναι τελεσίδικη).
Εμείς θα ζητήσουμε να παραστούμε στο Διοικητικό Εφετείο όταν συζητηθεί η αίτηση
ακύρωσης της απόφασης κατεδάφισης που υπέβαλε επίσης ο ιερέας (περίπου μετά από 2
χρόνια).
 Άννα: Πικροδάφνη, λόγος προσφυγής στο ΣΤΕ, ακύρωση σχεδίου οριοθέτησης από το ΣΤΕ τον
Ιούνιο, έργα στην Τρεμπεσίνας το καλοκαίρι, διήμερο δράσεων & εκδηλώσεων το Σεπτέμβριο,
απόφαση του ΣΤΕ μετά την εκδίκαση της προσφυγής το Δεκέμβριο, τέλος Δεκεμβρίου
καταγγελία ρύπανσης της Πικροδάφνης
 Ευαγγελία (προγραμματισμός):
Πανδημία- Νοέμβριος ερωτήσεις στον υπουργό, επιτροπή λοιμωξιολόγων κλπ.- επαφή με
γιατρούς και δικηγόρους, χρήση ένδικων μέσων (κόστος), οργάνωση συζήτησης με γιατρούς
5G – Οργάνωση συζήτησης, πίεση κομμάτων και δημοτικών αρχών για λήψη απόφασηςΠροσφυγή άλλων συλλογικοτήτων στο ΣΤΕ
Υμηττός- Προφήτης Ηλίας- εκπροσώπηση από δικηγόρο στο Διοικητικό Εφετείο (κόστος)
Ρέμα Πικροδάφνης – κοινές ενέργειες για τη ρύπανση & οριοθέτηση
Κοπή και βαθύ κλάδεμα δέντρων- συνεργασίες – Σταύρος Μερτζεμέκης, Ελληνικός σύλλογος
για τη δενδροκομία, Ευρωπαικό Συμβούλιο για τη δενδροκομία (IAC), Παγκόσμιο Συμβούλιο
για τη δενδροκομία ISA
ΑΝΑΓΚΗ εγγραφής νέων μελών, ενεργούς συμμετοχής σε κάποια θεματική ή δήλωσης για
τομέα που μπορούν να βοηθήσουν και έκτακτης εισφοράς
 Συζήτηση – Αποφάσεις μελών (δεν ψηφίζουν όσοι είναι μέλη λιγότερο από 3 μήνες- έλεγχος
από Βάσω που έχει το ενημερωμένο μητρώο)
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