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Θεσσαλονίκη, 19 Σεπεµβρίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ε∆Ε)

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής ∆ασολογικής Εταιρείας (Ε∆Ε) κ. Θεοχάρη
Ζάγκα, σήµερα 19 Σεπτεµβρίου 2012, συνήλθε το ∆Σ της Ε∆Ε στο γραφείο του Προέδρου στο Φοίνικα
(θεσσαλονίκη).
Παρόντες ήταν οι:
• Θεοχάρης Ζάγκας (Πρόεδρος),
• Θέκλα Τσιτσώνη (αντιπρόεδρος),
• Νικόλαος Γρηγοριάδης (Γενικός Γραµµατέας),
• Ηλίας Κουλουκούρας (Ταµίας) και
• Ελυθέριος Σταµατόπουλος (Μέλος).
Τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν:
1.
Επικείµενες εκλογές Ε∆Ε (αρχαιρεσίες)
Συζητήθηκαν θέµατα προετοιµασίας (οργανωτικά) των επικείµενων εκλογών της Ε∆Ε, όπως η
επιστολή προς τα µέλη, η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων κά. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη
επικαιροποίησης των µελών της Ε∆Ε και η διαγραφή µελών της Ε∆Ε τα οποία δεν είναι ταµειακά
εντάξει για περισσότερο από 10 χρόνια.
2.

∆ιοργάνωση Συνεδρίου της Ε∆Ε στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013.
Συζητήθηκε η αναγκαιότητα της έγκαιρης προετοιµασίας του επικείµενου δασολογικού Συνεδρίου
στη Θεσσαλονίκη προκειµένου αυτό να είναι αντάξιο των υψηλών προσδοκιών του κλάδου µας. Επίσης
αναφέρθηκε η δυνατότητα διεύρυνσης του καθιερωµένου ∆ασολογικού Συνεδρίου της Ε∆Ε
αφιερώνοντας µέρος του Συνεδρίου (1 Session την τελευταία µέρα) στην PROSILVA EUROPE (Ένωση
Ευρωπαίων ∆ασοκόµων), γεγονός το οποίο συµφωνήθηκε κατ’ αρχήν µε την προαναφερόµενη
ευρωπαϊκή οργάνωση µετά από πρόταση που µετέφερε ο Γενικός Γραµµατέας της Ε∆Ε (Γαλλία, Ιούνιος
2012).

3.

∆ιαχείριση της ιστοσελίδας/αλληλογραφίας της Ε∆Ε.
Αναφέρθηκε το «πρόβληµα» της βελτίωσης της ιστοσελίδας της Ε∆Ε καθώς επίσης της διαχείρισης
του µεγάλου όγκου που δέχεται η τελευταία. Η αντιπρόεδρος (Θέκλα Τσιτσώνη) και το µέλος της Ε∆Ε
(Λευτέρης Σταµατόπουλος) να συνδράµουν.

4.

Λειτουργία «χώρου» ηλεκτρονικής ενηµέρωσης στην ιστοσελίδα της Ε∆Ε.
∆ιαπιστώθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός «ηλεκτρονικού χώρου» (ιστοσελίδα της Ε∆Ε) µε την
επωνυµία «∆ασολογική-περιβαλλοντική ενηµέρωση», όπου τα µέλη και οι φίλοι της Ε∆Ε θα
επικοινωνούν, θα ενηµερώνονται κα θα ανταλλάσσουν απόψεις µέσα από άρθρα και σχόλια.

5.

Επίκαιρα θέµατα που απασχόλησαν το ∆Σ της Ε∆Ε.

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραµµατέας:
Ταµίας:
Μέλος:

Θ. Ζάγκας, τηλ. +30 2310 998903, Fax: +30 2310 998905, e-mail: zagas@for.auth.gr
Θ. Τσιτσώνη, τηλ. +30 2310 998904, Fax : 2310 992763, e-mail: tsitsoni@for.auth.gr
Ν. Γρηγοριάδης, τηλ. +30 2310 461171, Fax : 2310 461341, e-mail: grig_nick@fri.gr
Η. Κουλουκούρας, τηλ. +30 678990323, e-mail: iliaskoul@yahoo.gr
Ε. Σταµατόπουλος, τηλ. +30 210 9273900-2, e-mail: foret@otenet.gr

Ο Πρόεδρος (Θεοχάρης Ζάγκας) και τα άλλα µέλη του ∆Σ της Ε∆Ε αναφέρθηκαν σε σηµαντικά και
επίκαιρα ζητήµατα που απασχολούν αυτήν την περίοδο την «δασική οικογένεια» όπως είναι: οι καµένες
δασικές εκτάσεις της περασµένης (καλοκαιρινής) περιόδου, η πίεση του κόσµου στα δασικά
οικοσυστήµατα της χώρας (για θέρµανση µε καυσόξυλα) και η διαχείριση του προβλήµατος από τη
δασική υπηρεσία (λαθροϋλοτοµίες) και τέλος οι δυνατότητες απασχόλησης των νέων συναδέλφων υπό το
πρίµα της οικονοµικής κρίσης.

Τα µέλη του ∆Σ
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραµµατέας

Θεοχάρης Ζάγκας
Καθηγητής ΑΠΘ

Νικόλαος Γρηγοριάδης
Αναπλ. Ερευνητής Ι∆Ε

Η Αντιπρόεδρος

Ο Ταµίας

Θέκλα Τσιτσώνη
Καθηγήτρια ΑΠΘ

Ηλίας Κουλουκούρας
Μsc. ∆ασολόγος-Περιβαλοντολόγος

Το µέλος

Ελευθέριος Σταµατόπουλος
∆ρ ∆ασολόγος-Περιβαλοντολόγος
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