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Απ. ππωη.: 5/22-4-2019
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΡΓΑΙΩΝ
Η Ειιεληθή Δαζνινγηθή Εηαηξεία αλαθνηλώλεη ηε δηνξγάλωζε ηνπ 19ος Πανελλήνιος Γαζολογικού ςνεδπίος κε ηίηιν
«Η ζςμβολή ηων δαζικών οικοζςζηημάηων ζηην οπεινή οικονομία και ζηην πποζηαζία ηος θςζικού
πεπιβάλλονηορ» ζην Λιηόσωπο Πηεξίαο (29 επηεμβπίος-2 Οκηωβπίος 2019).
Θα επιδιωσθεί η ςποβολή επιλεγμένων επγαζιών για δημοζίεςζη ζε έγκπιηα Γιεθνή πεπιοδικά.
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε εηζήγεζε ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ, λα απνζηείινπλ
ην πλήπερ κείμενο ηων επγαζιών ηοςρ, αποκλειζηικά ζε ηλεκηπονική μοπθή (απσείο word), ζηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε ispanos@fri.gr, ζπκπιεξώλνληαο ηαπηόρξνλα ηελ επηζπλαπηόκελε Γήλωζη ςμμεηοσήρ. Οι γπαπηέρ
επγαζίερ θα ππέπει να ακολοςθούν ηιρ οδηγίερ και ηιρ πποδιαγπαθέρ πος επιζςνάπηονηαι ζηην παπούζα ππόζκληζη.
Σα έληππα δήιωζεο ζπκκεηνρήο, ηηο πποδιαγπαθέρ ηων επγαζιών θαζώο επίζεο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο,
κπνξείηε λα ηα βξείηε επίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ε.Δ.Ε. (www.forestry.gr), θαζώο θαη ζην facebook
http://facebook/Ειιεληθή Δαζνινγηθή Εηαηξεία.
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). Όκωο, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλωο λα έρεη εμνθιεζεί
απαξαίηεηα ε εγγξαθή κέρξη ηηο 31 Αςγούζηος 2019 (βι. Δήιωζε πκκεηνρήο). Τπνγξακκίδεηαη όηη, επηηξέπεηαη ε
ςποβολή μόνο μιαρ επγαζίαρ ανά γλώζζα (Δλληνικά ή Αγγλικά ζε ξενόγλωζζο Πεπιοδικό) με ππώηο ή μοναδικό
ζςγγπαθέα ηο ίδιο άηομο.
ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ





31 Μαΐος 2019: Τπνβνιή πιήξνπο θεηκέλνπ εξγαζηώλ ζύκθωλα κε ηηο επηζπλαπηόκελεο νδεγίεο – πξνδηαγξαθέο.
Οη εξγαζίεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο 8 ζειίδεο. ελίδερ πέπαν ηων 8 και μέσπι ηον απιθμό 12 θα
σπεώνονηαι με 10€/ζελίδα.
30 Ιοςνίος 2019: Κξίζε ηωλ εξγαζηώλ θαη επηζηξνθή ζηνπο ζπγγξαθείο
31Αςγούζηος 2019: Παξάδνζε ηειηθώλ θεηκέλωλ θαη Δήιωζεο πκκεηνρήο ειεθηξνληθά (ispanos@fri.gr)
15 επηεμβπίος 2019: Αλαθνίλωζε ηειηθνύ πξνγξάκκαηνο πλεδξίνπ.

ΚΟΣΟ ΔΓΓΡΑΦΗ - ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ςμμεηέσονηερ:
50€
Μέλη ΔΓΔ:
40€
Γαζικοί ςπάλληλοι:
30€
Φοιηηηέρ
20
Αποσαιπεηιζηήπιο γεύμα
20€ (10€ θοιηηηέρ)
Δκδπομή
20€ (15€ θοιηηηέρ)
Γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξνβιέπεηαη πινύζην παξάιιειν πξόγξακκα κε μελαγήζεηο ζε κέξε ελδηαθέξνληνο ηνπ Ν.
Πηεξίαο θαη θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο.
Για ηην Οπγανωηική Δπιηποπή
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο
Ο Πξόεδξνο

Δξ Θωάλλεο παλόο
Σαθηηθόο Εξελεηήο ΘΔΕ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ

Πξόεδξνο:
Αληηπξόεδξνο:
Γξακκαηέαο:
Σακίαο:
Μέινο:

Δξ Νηθόιανο Γξεγνξηάδεο
Σαθηηθόο Εξελεηήο ΘΔΕ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ

Ν. Γξεγνξηάδεο ηει. +30 2310 461171, Fax : 2310 461341, e-mail: grig_nick@fri.gr
Θ. Ζάγθαο, ηει. +30 2310 998903, Fax: +30 2310 998905, e-mail: zagas@for.auth.gr
Θ. παλόο, ηει +30 2310 461171, Fax: 2310 461341, e-mail: ispanos@fri.gr
Δ. Γαϊηάλεο, ηει. +30 2310 461171, e-mail: dgaitan@fri.gr
Θ, Σδαηδάλεο ηει. +30 24623 53390, Fax : 24623 53383, e-mail: gtzatzanis@yahoo.gr

