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                                                                                  Θεσσαλονίκη 29 Ιουνίου 2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία ανακοινώνει τη διοργάνωση του 20
ου

 Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου με τίτλο 

«Σύγχρονες προκλήσεις του δάσους στην Ελληνική Δασοπονία και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,  200 

χρόνια μετά την Επανάσταση του '21 », στα Τρίκαλα (3-6  Οκτωβρίου 2021). 

Υπάρχει η δυνατότητα δημοσίευσης επιλεγμένων εργασιών του Συνεδρίου στα Διεθνή Περιοδικά: 

1. MIBES Transactions (http://mibes.uth.gr/) 

2. Folia Oecologica (http://ife.sk/research/edited-journals/folia-oecologica/)  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν με εισήγηση στις εργασίες του Συνεδρίου, να αποστείλουν 

το πλήρες κείμενο των εργασιών τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο word), στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της ΕΔΕ (info@forestry.gr). Οι υποβληθείσες εργασίες θα περάσουν από διαδικασία διπλής τυφλής κρίσης 

(double blind peer review).Οι γραπτές εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες και τις προδιαγραφές εργασιών 

του Συνεδρίου. Τα έντυπα δήλωσης συμμετοχής, τις προδιαγραφές των εργασιών καθώς επίσης και άλλες χρήσιμες 

πληροφορίες, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε. (www.forestry.gr) 

Όλες οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου, σε ηλεκτρονική μορφή, και 

θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.forestry.gr) υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει εξοφληθεί η 

εγγραφή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021. Οι συγγραφείς θα ειδοποιηθούν να αποστείλουν μαζί με το τελικό κείμενο των 

εργασιών τους (μετά τις προτεινόμενες διορθώσεις των κριτών) και την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής. 

Υπογραμμίζεται ότι επιτρέπεται η υποβολή μόνο μιας εργασίας με πρώτο ή μοναδικό συγγραφέα το ίδιο άτομο.  

Υπάρχει η πρόβλεψη για Ειδική Θεματική Συνεδρία αφιερωμένη στη δασική πράξη για τους συναδέλφους δασολόγους της 

Δασικής Υπηρεσίας ή άλλων υπηρεσιών, καθώς και για ιδιώτες δασολόγους, στην οποία θα παρουσιαστούν σύντομες 

εργασίες (χωρίς κρίση, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου προσαρμοσμένες στις προδιαγραφές 

και θα έχουν έκταση έως 5 σελίδες). 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 15 Ιουλίου 2021: Υποβολή πλήρους κειμένου εργασιών σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες – προδιαγραφές. 

Οι εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 σελίδες. Σελίδες πέραν των 8 και μέχρι τον αριθμό 12 θα 

χρεώνονται με 10€/σελίδα.  

 31 Ιουλίου 2021: Κρίση των εργασιών και επιστροφή στους συγγραφείς 

 31 Αυγούστου 2021: Παράδοση τελικών κειμένων και Δήλωσης Συμμετοχής ηλεκτρονικά (info@forestry.gr) 

 15 Σεπτεμβρίου 2021: Ανακοίνωση τελικού προγράμματος Συνεδρίου. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Συμμετέχοντες: 50€ 

Μέλη ΕΔΕ και Δασικοί Υπάλληλοι: 30€ 

Φοιτητές 20€ 

Αποχαιρετιστήριο γεύμα  20€ (10€ φοιτητές) 

Εκδρομή  20€ (15€ φοιτητές) 

Για τους συμμετέχοντες προβλέπεται παράλληλο πρόγραμμα με ξεναγήσεις σε μέρη ενδιαφέροντος του Ν. Τρικάλων και 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (σε περίπτωση που η εξέλιξη της πανδημίας το επιτρέψει).  

Για την Οργανωτική Επιτροπή 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       

                                                                                     
  Δρ   Ιωάννης Σπανός                                                                    Δρ  Στέφανος Τσιάρας    

(Διευθυντής Ερευνών, ΙΔΕ)                                                                         (Δασολόγος)  
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