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Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2012
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΔΕ)
Υστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ) κ. Θεοχάρη Ζάγκα,
σήμερα 26 Απριλίου 2012, συνήλθε το ΔΣ της ΕΔΕ στο γραφείο του Προέδρου στην Πανεπιστημιούπολη
του ΑΠΘ (κτίριο πρώην Γεωπονοδασολογίας). Παρόντες ήταν οι: Θεοχάρης Ζάγκας (Πρόεδρος), Θέκλα
Τσιτσώνη (αντιπρόεδρος), Νικόλαος Γρηγοριάδης (Γενικός Γραμματέας), Ηλίας Κουλουκούρας
(Ταμίας).
Τα θέματα τέθηκαν και συζητήθηκαν ήταν:
Θέματα από τον γενικό γραμματέα:
1.
Πρακτικό απολογισμού διοργάνωσης 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στην Καρδίτσα
(16,17,18 Οκτωβρίου 2011).
Συζητήθηκαν θέματα οργανωτικά θέματα που αφορούσαν το κλείσιμο του Συνεδρίου, όπως για παράδειγμα
το εκδοθέν Δελτίο Τύπου (από την Οργανωτική Επιτροπή), η ανάρτηση των εργασιών (ηλεκτρονικών),
ψηφισμάτων κά. Τέλος έγινε αναφορά και απεστάλη ο τελικός οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία
όπου διαπιστώθηκε θετικό υπόλοιπο της διοργάνωσης του Συνεδρίου (1830 Ευρώ) και στο ταμείο της ΕΔΕ
8902,11Ευρώ.
2.
Εγγραφές νέων μελών (ηλεκτρονική αίτηση).
Συζητήθηκε το θέμα της διαδικασίας εγγραφής νέων μελών στην ΕΔΕ και έγινε ειδική αναφορά στις
«προβληματικές» περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται ατελείς αιτήσεις.
3.
Πρόταση συν-διοργάνωσης του ερχόμενου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη
με αντίστοιχη Ένωση Ευρωπαίων Δασολόγων (PROSILVA).
Η πρόταση έγινε κατ’ αρχήν δεκτή με την επιφύλαξη της επανεκλογής των μελών του παρόντος ΔΣ στο
επόμενο (ΔΣ) ή της αποδοχής της πρότασης από το καινούριο ΔΣ και επομένως εξουσιοδοτούμαι στο
προσεχές ταξίδι μου στο ετήσιο Συνέδριο (Γαλλία) της PROSILVA EUROPE. Συμφωνήθηκε να αφιερωθεί
μια Συνεδρία στους συνδιοργανωτές μας και να εξετασθεί η δυνατότητα ύπαρξης αγγλικής μετάφρασης στην
παράλληλη ελληνική Συνεδρία με αγγλικές λεζάντες σε πίνακες και εικόνες των εισηγήσεων και των πόστερ
(με αγγλική περίληψη). Επίσης θα εξετασθεί η δυνατότητα ξεχωριστής (ή επί πλέον) εκδρομής για τους
συνδιοργανωτές.
4.
Διερεύνηση διεύρυνσης λειτουργίας της ΕΔΕ με στόχους τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας του ΔΣ,
την εξωστρέφεια, την έγκαιρη τοποθέτηση της ΕΔΕ σε σύγχρονα προβλήματα/προβληματισμούς του
κλάδου, την διεύρυνση της βάσης, την ενεργή συμμετοχή μελών της κά..
Ορισμένα πράγματα (βελτιώσεις) μπορούν να γίνουν άμεσα πχ ανάρτηση ανακοινώσεων ΔΣ κά, άλλα όμως
όπως είναι η ανανέωση της ιστοσελίδας κλπ θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και να κοστολογηθούν.
Επειδή το παρόν θέμα είναι διαχρονικά σημαντικό και πάντα επίκαιρο γι’ αυτό παραμένει «ανοιχτό» στην
ατζέντα του ΔΣ και προτείνεται (κατ αρχήν) μέλη του ΔΣ να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σχηματίζοντας
«εθελοντικές ομάδες» για τρέχοντα ζητήματα του κλάδου, διότι η δημιουργία αμοιβομένων «επιτροπών»
δεν διαφαίνεται σ’ αυτήν την περίοδο εφικτή.
5.
Ανανέωση τεχνικής υποστήριξης από την Εταιρεία AST για την ιστοσελίδα της Εταιρείας.
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

Πληρώθηκε η ετήσια συνδρομή (120 Ευρώ+ΦΠΑ) για το έτος 2012 εξ αιτίας της ενοικίασης του χώρου στο
διαδίκτυο (server) και εφ’ όσον αποφασισθεί η ανανέωση/βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών από την
Εταιρεία (AST) τότε επανεξετάζεται το θέμα με τα καινούρια στοιχεία και φυσικά με προσφορές για
συγκριτικούς λόγους.
Θέματα από τον ταμία της ΕΔΕ:
6. Έναρξη διαδικασιών 16ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 2013) –
χρονοδιάγραμμα.
Έναρξη διαδικασιών το ερχόμενο φθινόπωρο (2012)για τα οργανωτικά σε συνδιασμό με την πρώϊμη
φέτος διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για νέο ΔΣ της ΕΔΕ.
7. Αλλαγή μορφής και δομής ιστοσελίδας ΕΔΕ (forestry.gr).
Όπως στο θέμα 5.
8. Ενημέρωση του ΔΣ για το κλείσιμο των οικονομικών του συνεδρίου της Καρδίτσας.
Όπως στο θέμα 1.
9. Τι θα γίνει με αυτούς που έστειλαν εργασία στην Καρδίτσα και δεν έχουν πληρώσει εγγραφή.
Παραγραφή.
10. Απόφαση για πληρωμή πριν το συνέδριο για όσους θέλουν να στείλουν και εγκριθεί εργασία.
ΝΑΙ από και πέρα.
11. Διαγραφή μελών που δε θα εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέχρι το φθινόπωρο του 2012 όσων
χρωστούν πάνω από 10 χρόνια.
ΝΑΙ αφού επικαιροποιηθεί η λίστα των μελών σε τακτοποημένα οικονομικά και όχι και αφού
ενημερωθούν πριν.
12. Διερεύνηση και κινήσεις του θέματος για τους δασολόγους που δε γίνονται δεκτοί στους
διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και άλλων φορέων σαν περιβαλλοντολόγοι.
Έναρξη διερευνητικού διαλόγου για το θέμα με Πανεπιστήμια (2 Σχολές) και το ΓΕΩΤΕΕ και (πιθανή)
νομική υποστήριξη. Δημιουργία φακέλου υποστήριξης της παραπάνω θέσης.
13. Ανάρτηση αποφάσεων ΔΣ και γενικών συνελεύσεων στην ιστοσελίδα της ΕΔΕ.
ΝΑΙ όπως θέμα 4.
14. Ανάρτηση διαδικασίας εγγραφής στην ΕΔΕ στην ιστοσελίδα.
Ήδη υπάρχει η διαδικασία στη ιστοσελίδα μας (καταστατικό κλπ).
Τα μέλη του ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Θεοχάρης Ζάγκας
Αν. Καθηγητής ΑΠΘ

Νικόλαος Γρηγοριάδης
Αναπλ. Ερευνητής ΙΔΕ

Η Αντιπρόεδρος

Ο Ταμίας

Θέκλα Τσιτσώνη
Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ

Ηλίας Κουλουκούρας
Μsc. Δασολόγος-Περιβαλοντολόγος
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