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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
To 16ο Πανελλήνιο ∆ασολογικό Συνέδριο, µε θέµα «Προστασία-διαχείριση των ελληνικών
δασών σε περίοδο οικονοµικής κρίσης και η πρόκληση της φυσικής δασοπονίας», θα
πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, 6-9 Οκτωβρίου 2013 και διοργανώνεται από την Ελληνική
∆ασολογική Εταιρεία (Ε∆Ε), µε την υποστήριξη της Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Θράκης, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης, το
Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών Θεσ/νίκης (Ι∆Ε/ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ), και το ∆ήµο Θεσ/νίκης.
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:
1. Ζάγκας Θεοχάρης, Πρόεδρος (Πρόεδρος Ε∆Ε)
2. Τσιτσώνη Θέκλα, Αντιπρόεδρος (Αντιπρόεδρος Ε∆Ε)
3. Γρηγοριάδης Νικόλαος, Γενικός Γραµµατέας (Γενικός Γραµµατέας Ε∆Ε)
4. Κουλουκούρας Ηλίας, Ταµίας (Ταµίας Ε∆Ε)
5. Στάθης ∆ηµήτριος, Μέλος (Μέλος Ε∆Ε)
6. Βουλγαρίδης Ηλίας, Μέλος (Πρόεδρος Σχολής ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
7. Μέλος (ΥΠΕΚΑ)
8. Μέλος (∆ιευθυντής ∆ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας)
9. Μέλος (∆ιευθυντής ∆ασών Νοµού Θεσ/νίκης)
10. Μέλος (Προϊστάµενος ∆ασαρχείου Θεσ/νίκης)
11. Μέλος (Αντιπεριφερειάρχης Θεσ/νίκης)
12. Μέλος (∆ήµος Θεσ/νίκης)
13. Παπαχρήστου Θωµάς, Μέλος (Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών Θεσ/νίκης)
14. Μέλος, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει προφορικές και γραπτές (poster) ανακοινώσεις, καθώς και
πραγµατοποίηση εκδροµής µε επιστηµονικό ενδιαφέρον. Η διάρκεια παρουσίασης των προφορικών
ανακοινώσεων θα είναι 12΄. Το µέγεθος των αναρτηµένων ανακοινώσεων δεν θα ξεπερνά τα
80x120 εκ. και τα γράµµατα πρέπει να είναι ευανάγνωστα.
Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν υπό µορφή πλήρους κειµένου, θα περιληφθούν στα
πρακτικά του Συνεδρίου, µόνον εφόσον έχουν παρουσιαστεί στο Συνέδριο υπό µορφή προφορικής
ή γραπτής ανακοίνωσης. Υπογραµµίζεται, ότι επιτρέπεται η υποβολή µόνο µιας εργασίας µε πρώτο
ή µοναδικό συγγραφέα το ίδιο άτοµο.
Κατόπιν αυτού, καλούνται οι κ.κ. συνάδελφοι που επιθυµούν να συµµετέχουν µε εισήγηση στο
Συνέδριο, να αποστείλουν το πλήρες κείµενο των εργασιών τους (σε έντυπη µορφή εις τριπλούν
και σε ηλεκτρονική µορφή (Microsoft word)) στην ταχυδροµική διεύθυνση της Ε.∆.Ε.
(Πανεπιστηµιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη, Τ.Θ.1671).
Η διαδικασία υποβολής και κρίσης των εργασιών θα ακολουθήσει το χρονοδιάγραµµα:
α) Υποβολή πλήρους κειµένου εργασιών, σύµφωνα µε τις συνηµµένες οδηγίες – προδιαγραφές,
έως 1 Μαϊου 2013. Οι εργασίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 8 σελίδες. Σελίδες, πέραν των
8 και µέχρι 12 θα χρεώνονται 10 Ευρώ/σελίδα.
β) Κρίση εργασιών και επιστροφή στους συγγραφείς έως 30 Ιουνίου 2013.

γ) Παράδοση τελικών κειµένων σε έντυπη (εις διπλούν) και ηλεκτρονική µορφή έως 6
Σεπτεµβρίου 2013.
∆) Ανακοίνωση προγράµµατος συνεδρίου έως 21 Σεπτεµβρίου 2012.
Στο συνέδριο υπάρχει δυνατότητα σύντοµων προφορικών παρεµβάσεων ή σύντοµων
εισηγήσεων συναδέλφων άνευ κρίσης, µέγιστης διάρκειας 5 λεπτών.
Σας γνωστοποιούµε επίσης ότι στο παρόν συνέδριο προγραµµατίζεται από Έλληνες και ξένους
συναδέλφους της PRO SILVA EUROPE µια κοινή συνεδρία µε ανακοινώσεις στην αγγλική
γλώσσα και κοινή διεξαγωγή της εκδροµής (9/10/2013). Για το σκοπό αυτό η Οργανωτική
Επιτροπή παρακαλεί όλες οι εργασίες να έχουν στην αγγλική γλώσσα µια περίληψη καθώς επίσης
και οι τίτλοι εικόνων και πινάκων να είναι και στην αγγλική. Επίσης παρακαλούνται όσοι
επιθυµούν να συµµετέχουν σ’ αυτή την κοινή συνεδρία (περιορισµένος αριθµός) µε εργασίες στην
Αγγλική Γλώσσα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µε την αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος
στην διεύθυνση του κου Ν.Γρηγορριάδης (grig_nick@fri.gr) µέχρι την 1η Μαϊου 2013.
Η υποβολή της ∆ήλωσης Συµµετοχής στο Συνέδριο, που επισυνάπτεται, θα πρέπει να
αποσταλεί ηλεκτρονικά (grig_nick@fri.gr) ή ταχυδροµικά (Ε.∆.Ε. - Πανεπιστηµιούπολη, 54124,
Θεσσαλονίκη, Τ.Θ.1671) µέχρι την 1η Μαϊου 2013.
Η εγγραφή στο Συνέδριο ανέρχεται στο ποσό των 40 Ευρώ, ενώ για την περίπτωση
µεταπτυχιακών φοιτητών στο ποσό των 20 Ευρώ. Όσοι εκ των συναδέλφων και των συνοδών
προσώπων θα συµµετάσχουν στην εκδροµή της 9/10/2013 θα επιβαρυνθούν µε 15 Ευρώ/άτοµο.

Με εκτίµηση
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
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