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A
A.Π. 11/23-10-2013
ΠΡΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆Σ Ε∆Ε
Ύστερα από τη διοργάνωση του 16ου Πανελλήνιου
Πανελλή
∆ασολογικού Συνεδρίου στη Θεσ/νίκη 6-9(13) Οκτωβρίου 2013 και µετά
από πρόσκληση του Προέδρου της
ης Ε∆Ε κ.
κ Θεοχάρη
Θ
Ζάγκα παραβρέθηκαν στο γραφείο του (campus ΑΠΘ)
ΑΠ στις 23-1020013 τα µέλη του ∆Σ της Ε∆Ε, Θεοχάρης Ζάγκας, Θέκλα Τσιτσώνη, Νικόλαος Γρηγοριάδης, Ηλίας Κουλουκούρας
Κου
και
∆ηµήτριος Στάθης και συζήτησαν τα παρακάτω θέµατα:

νεδρίου από το ∆Σ Ε∆Ε
ΘΕΜΑ 10: Απολογισµός του Συνεδρίου
Εγινε ο απολογισµός του Συνεδρίου
ίου µε αναφο
αναφορά σε θέµατα διαχειριστικού αλλά και οικονοµικού
ού ενδιαφέροντος.
ενδιαφέρο
Παρά τη
µειωµένη (στο µισό) χρηµατοδότηση
τηση από το ΥΠΕΚΑ και την περιορισµένη οικονοµική υποστήριξη
οστήριξη απ
από άλλες πηγές
(χορηγούς) το Συνέδριο παρείχε όλες
λες τις απαραίτητες
απαρ
υπηρεσίες στους συνέδρους και τα απαραίτητα
ίτητα χαρακτ
χαρακτηριστικά χωρίς
οικονοµική επιβάρυνση για το µεγαλύτεροο µέρος
µέ
των συνέδρων (δασικοί υπάλληλοι). Ένα θετικό
τικό υπόλοιπο
υπόλοιπ οικονοµικής
ενίσχυσης από την Επιτροπή Ερευνών
υνών του ΑΠΘ
ΑΠ θα διατεθεί για αναλώσιµα της Ε∆Ε. Αποδόθηκε
ηκε στον ταµία
ταµ της Ε∆Ε το
ποσό (560 Ευρώ) που προήλθε απόό τα µέλη της
τη Prosilva Europe. Προσεχώς θα γίνει η επικαιροποίηση
ποίηση των Πρακτικών του
Συνεδρίου και η ανάρτησή τους στην ιστοσε
ιστοσελίδα της Ε∆Ε. Επίσης θα συνταχθεί το ∆ελτίο Τύπου
ύπου του Σ
Συνεδρίου και η
αποστολή του στα ΜΜΕ.
Τέλος ο Πρόεδρος, ο Γραµµατέαςς και ο Ταµίας
Ταµί της Ε∆Ε θα µεταβούν στο υποκατάστηµα της Alpha Ban
ank προκειµένου να
διευθετήσουν το ζήτηµα των λογαριασµών
ών (τα
(ταµιευτηρίου & όψεως) της Ε∆Ε σύµφωνα µε το καταστατικό..
ΘΕΜΑ 20: Σύσταση δικτύου Prosilva Gre
reece υπό την Ε∆Ε
Μετά από την επιτυχή συνδιοργάνωση της κοινής
κοι
συνεδρίας στα πλαίσια του 16ου Πανελλήνιου ∆ασολογικού Συνεδρίου (69/10/2013) & την ετήσια συνάντηση της Prosilva
Pr
Europe στη Θεσ/νίκη (7-13/10/2013) προτάθηκεε από τον Γραµµατέα της
Ε∆Ε η σύσταση δικτύου Prosilva Greece η οποία
οπο και έγινε αποδεκτή από τα µέλη της Ε∆Ε. Ειδικότερα
ότερα συζητ
συζητήθηκε η µορφή
της PROSILVA GREECE ως «προέκταση»» της Ε∆Ε µε ∆Σ το οποίο θα αποτελείται από τα εξής µέλη:
•
Νικόλαος Γρηγοριάδηςς (Πρόεδρος
Πρόεδρος),
•
Θεοχάρης Ζάγκας (Αντιπρόεδρος
τιπρόεδρος),
•
Θέκλα Τσιτσώνη (Γενικός
ικός Γραµµατέας),
Γραµµα
•
Ηλίας Κουλουκούρας (Ταµίας)
Ταµίας) και
•
∆ηµήτριος Στάθης (Μέλος)
µε δυνατότητα επικουρικής πλαισίωσης
αισίωσης του
το παραπάνω ∆Σ από συµβούλους/συναδέλφουςς οι οποίοι επιθυµούν να
συνδράµουν στο έργο της διάδοσης
ης των αρχών
αρχώ της Prosilva Europe στη χώρα. Η αίτηση ένταξης στην P
Prosilva Europe θα
γίνει από τον προσωρινό Πρόεδρο
ο µε την «προσωρινή διοίκηση» του δικτύου µέχρι τις ερχόµενες
νες εκλογές (καταταστικές,
απόφαση Γενικής Συνέλευσης κλπ). Σύντοµα
Σύντοµ θα ενηµερωθούν τα µέλη της Ε∆Ε - και όχι µόνο – προκειµένου να
υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής στο
το δίκτυο Prosilva Greece, για το ύψος της (επιπρόσθετης) συνδροµής
δροµής κά
κά.
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