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Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του 18ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου
& International Workshop
8-11 Οκτωβρίου 2017, Έδεσσα – περιοχή Βαρόσι («Μύλοι» καταρρακτών)

Το 18ο στη σειρά Συνέδριο που διοργανώνεται από την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία έχει ως θέμα
«Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών,
δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες-δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος»,
με έμφαση στα 100 χρόνια λειτουργίας του πρώτου Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν τον κορμό των φυσικών χερσαίων οικοσυστημάτων του
πλανήτη και κατ’ επέκταση και της χώρας μας. Συνιστούν δηλαδή συστατικό στοιχείο του τοπίου και
ταυτόχρονα «σπίτι» για τον άνθρωπο και για πολλά άλλα έμβια όντα. Επίσης επιτελούν πολλές και
αλληλένδετες λειτουργίες - κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές - προσφέροντας θέσεις
εργασίας, εισόδημα και πρώτες ύλες, ενώ μπορούν να αναπτυχθούν σ’ αυτά μια σειρά από σημαντικές
παραγωγικές δραστηριότητες. Προσφέρουν όμως και άλλες ανεκτίμητες υπηρεσίες, που σχετίζονται
με την προστασία του εδάφους, των υποδομών, τη ρύθμιση της δίαιτας του γλυκού νερού, τη δασική
αναψυχή, την εκπαίδευση, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και έχουν θετική προσφορά στην
επερχόμενη κλιματική αλλαγή. Όμως σήμερα τα δάση και η σύγχρονη Ελληνική Δασοπονία
αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, άλλες μεγάλες και άλλες μικρότερες. Οι πιο σημαντικές από
αυτές είναι: η προστασία από την ερημοποίηση των δασικών εδαφών και ο υδρονομικός τους ρόλος, η
συμβολή στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, ο παραγωγικός ρόλος και η δασική βιοποικιλότητα.
Σε αυτό το Πανελλαδικό Συνέδριο & International Workshop ως επιστήμονες στο πεδίο της
Δασοπονίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος στοχεύουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον σημαντικό
ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων, ειδικότερα τις σύγχρονες προκλήσεις που γνωρίζει ο κλάδος και
η επιστήμη μας. Επίσης στόχος του συνεδρίου είναι η συγκροτημένη διατύπωση απόψεων, έτσι ώστε
να προκληθεί ευρύτερος δημιουργικός διάλογος που θα οδηγήσει σε λύσεις. Αν τα καταφέρουμε,
μπορούμε ακολούθως να εφαρμόσουμε τα αποτελέσματα για το καλό της ελληνικής κοινωνίας και της
οικονομίας.
Αξιόλογες ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων ετών θα παρουσιαστούν σε αυτό το συνέδριο.
Έλληνες και ξένοι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων προσκεκλημένοι ομιλητές πολύ υψηλού
κύρους, θα μας μεταφέρουν πολύτιμη γνώση και εμπειρία από το διεθνές περιβάλλον.
Διπλή γιορτή λοιπόν και θα χαρούμε να είσαστε και εσείς μαζί μας. Θα τολμήσουμε μάλιστα να
ισχυριστούμε πως δεν θα το μετανιώσετε.
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Welcome to the website of the 18th Panhellenic Forestry Conference & International Workshop
8-11 October 2017, Edessa –Varosi (Myloi Waterfalls), Greece
This is the 18th Conference organized by the Hellenic Forestry Society. The Conference is entitled:
“Hellenic Forestry facing major challenges: sustainable forest management, forest cadaster,
environmental technologies-networking and nature protection”, emphasizing on the 100th anniversary
of the Department of Forestry and Natural Environment of the Aristotle University of Thessaloniki.
Forest ecosystems are the main pillar of natural terrestrial ecosystems of the planet and therefore, of
our country. They are a vital component of the landscape and at the same time “home” for human and
many other living beings. Forests fulfill many interrelated functions: social, economic, and
environmental, offering job opportunities, income and raw materials. Moreover, productive activities
can be developed within forest ecosystems. The multidisciplinary role of the forests is also known: soil
protection, infrastructure, fresh water diet regulation, recreation, education, biodiversity preservation,
climate change protection.
Today, however, forests and Forest scientists face a multitude of challenges, greater or smaller ones.
The most important ones include protection from desertification of forest land, forests hydronomic
role, their contribution to addressing climate change, the productive role of forests and forest
biodiversity.
As scientists in the field of Forestry and Natural Environment, in this Panhellenic Congress and
International Workshop we seek to better understand the important role of forest ecosystems, and to
assess the challenges our scientific field is currently facing. Moreover, we aim at a structured
expression of opinions that would give rise to a broader creative dialogue which in turn will lead to
solutions. Should we succeed, the results can be implemented to promote society and economy.
Significant research endeavours of the last few years will be presented in this Congress, mainly by
Greek researchers. Foreign participants, including guest speakers of high renown, will share valuable
knowledge and experience from the international scientific environment.
We are therefore pleased to invite you to join us in a double celebration. We are certain we can offer
you a productive and meaningful experience.

