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                                                                                  Θεζζαλονίκη 20 Απριλίοσ 2021 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

Η Ειιεληθή Δαζνινγηθή Εηαηξεία αλαθνηλώλεη ηε δηνξγάλσζε ηνπ 20
οσ

 Πανελλήνιοσ Γαζολογικού σνεδρίοσ κε 

ηίηιν «ύγτρονες προκλήζεις ηοσ δάζοσς ζηην Δλληνική Γαζοπονία και προζηαζία ηοσ θσζικού περιβάλλονηος,  

200 τρόνια μεηά ηης Δπανάζηαζη ηοσ '21 »,  ζην Σρίκαλα   (3-6  Οκηωβρίοσ 2021). . 

Θα επιδιωτθεί η σποβολή επιλεγμένων εργαζιών για δημοζίεσζη ζε έγκριηα Γιεθνή περιοδικά. 

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε εηζήγεζε ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ, λα 

απνζηείινπλ ην πλήρες κείμενο ηων εργαζιών ηοσς, αποκλειζηικά ζε ηλεκηρονική μορθή (αρτείο word), ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε  ηεο ΕΔΕ (info@forestry.gr), ζπκπιεξώλνληαο ηαπηόρξνλα ηελ επηζπλαπηόκελε Γήλωζη 

σμμεηοτής. Οι γραπηές εργαζίες θα πρέπει να ακολοσθούν ηις οδηγίες και ηις προδιαγραθές ποσ 

επιζσνάπηονηαι ζηην παρούζα πρόζκληζη. Σα έληππα δήισζεο ζπκκεηνρήο, ηηο προδιαγραθές ηων εργαζιών 

θαζώο επίζεο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα ηα βξείηε επίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ε.Δ.Ε. 

(www.forestry.gr) 

Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ απνδεθηέο, ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

θαη ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο (www.forestry.gr). Όκσο, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη 

εμνθιεζεί απαξαίηεηα ε εγγξαθή κέρξη ηηο 31 Ασγούζηοσ 2021  (βι. Δήισζε πκκεηνρήο). Τπνγξακκίδεηαη όηη, 

επηηξέπεηαη ε σποβολή μόνο μιας εργαζίας με πρώηο ή μοναδικό ζσγγραθέα ηο ίδιο άηομο.  

ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ 

 1 Ιοσνίοσ 2021: Τπνβνιή πιήξνπο θεηκέλνπ εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηηο επηζπλαπηόκελεο νδεγίεο – 

πξνδηαγξαθέο. Οη εξγαζίεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο 8 ζειίδεο. ελίδες πέραν ηων 8 και μέτρι ηον 

αριθμό 12 θα τρεώνονηαι με 10€/ζελίδα.  

 30 Ιοσνίοσ 2021: Κξίζε ησλ εξγαζηώλ θαη επηζηξνθή ζηνπο ζπγγξαθείο 

 31 Ασγούζηοσ 2021: Παξάδνζε ηειηθώλ θεηκέλσλ θαη Δήισζεο πκκεηνρήο ειεθηξνληθά (info@forestry.gr) 

 15 επηεμβρίοσ 2021: Αλαθνίλσζε ηειηθνύ πξνγξάκκαηνο πλεδξίνπ. 

 

ΚΟΣΟ ΔΓΓΡΑΦΗ - ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

σμμεηέτονηες: 50€ 

Μέλη ΔΓΔ: 30€ 

Γαζικοί σπάλληλοι: 30€ 

Φοιηηηές 20€ 

Αποταιρεηιζηήριο γεύμα  20€ (10€ θοιηηηές) 

Δκδρομή  20€ (15€ θοιηηηές) 

Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνβιέπεηαη παξάιιειν πξόγξακκα κε μελαγήζεηο ζε κέξε ελδηαθέξνληνο ηνπ Ν. Σξηθάισλ 

θαη θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο (ζε πεξίπησζε πνπ ε εμέιημε ηεο παλδεκίαο ην επηηξέςεη).  

Για ηην Οργανωηική Δπιηροπή 
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