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Θεσσαλονίκη 26 Φεβρουαρίου 2015
ΑΠ. 19/26-2-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ
Το ΔΣ της ΕΔΕ συνεδρίασε στις 26-2-2015 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας &
Φυσικού Περιβάλλοντος, στο Φοίνικα (κτίριο Ε’), προκειμένου να συζητηθούν κυρίως δυο
(2) θέματα: η παραίτηση του κ. Σπανού Κωνσταντίνου από τη θέση του Ταμία του ΔΣ της
ΕΔΕ και από μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ, καθώς επίσης και η διοργάνωση του επικείμενου
Δασολογικού Συνεδρίου, το οποίο θα γίνει στην Κεφαλονιά αρχές Οκτωβρίου (2015). Η
συνεδρίαση επιπλέον επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα.
Παρόντες ήταν: Θ.Ζάγκας, Ν.Γρηγοριάδης, Θ.Τσιτσώνη, Μ.Τρίγκας, Μ. Γιακουλάκη και
Κ.Μησιάλης.
Απόντες: Κ.Σπανός, ο οποίος απέστειλε και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα
ΘΕΜΑ1ο : Παραίτηση του κ. Σπανού Κωνσταντίνου από τη θέση του Ταμία του ΔΣ της
ΕΔΕ και από μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ
Ύστερα από την 24/2/2015 ηλεκτρονική αλληλογραφία του κ. Σπανού προς τα μέλη του ΔΣ
της ΕΔΕ, με βάση την οποία εκδήλωσε την επιθυμία παραίτησης του από τη θέση του Ταμία
του ΔΣ της ΕΔΕ και από μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ, το ΔΣ ομόφωνα έκανε αποδεκτή την
παραίτηση. Κατόπιν τούτου, τα μέλη του ΔΣ προχώρησαν σε κλήρωση για την πλήρωση της
ως άνω θέσης, μεταξύ των δύο (2) αναπληρωματικών μελών του ΔΣ και συγκεκριμένα της
κας Γιακουλάκη Μαρίας και του κ. Μησιάλη Κωνσταντίνου. Η κλήρωσή ανέδειξε ως νέο
Ταμία του ΔΣ της ΕΔΕ τον κ. Μησιάλη Κωνσταντίνο και επικυρώθηκε με ομοφωνία από τα
υπόλοιπα μέλη του ΔΣ.
ΘΕΜΑ2ο : Διοργάνωση του επικείμενου Δασολογικού Συνεδρίου της ΕΔΕ
Στο πλαίσιο του 2ου θέματος της συνεδρίασης, συζητήθηκαν επιμέρους οργανωτικά και
επιστημονικά θέματα, που αφορούν τη διοργάνωση του 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού
Συνεδρίου. Πιο συγκεκριμένα:
•
Αποφασίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου στην Κεφαλονιά ναι είναι
την περίοδο 4-7 Οκτωβρίου 2015.
•
Προγραμματίστηκε επίσκεψη αντιπροσωπίας μελών του ΔΣ της ΕΔΕ στην Κεφαλονιά
την 5η Απριλίου 2015 και για διάστημα 1-2 ημερών, με σκοπό τη συνάντηση με την τοπική
οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου και το συντονισμό οργανωτικών θεμάτων του
επερχόμενου Συνεδρίου
•
Έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον κεντρικό τίτλο του Συνεδρίου και
αποφασίστηκε αυτός να είναι «Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας και των
Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη».
•
Επίσης, έγινε συζήτηση σχετικά με επιμέρους οργανωτικά και επιστημονικά θέματα
του Συνεδρίου. Ανάμεσα στα άλλα αποφασίστηκε η σύνταξη και η διανομή σχετικού
ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες στο επικείμενο Συνέδριο με στόχο την αξιολόγηση
του Συνεδρίου αλλά και της λειτουργίας της ΕΔΕ γενικότερα, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα
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συμπεράσματα αναφορικά με τρόπους βελτίωσης και πιο αποτελεσματικής οργάνωσης.
Επίσης, δρομολογήθηκε η κατασκευή της αφίσας του Συνεδρίου. Επιπλέον συζητήθηκαν
τρόποι μεταφοράς των συνέδρων στην Κεφαλονιά και η θέσπιση βραβείου για την καλύτερη
αναρτημένη εργασία (poster).
ΘΕΜΑ3o : Άλλα θέματα
Δρομολογήθηκε η ψηφιοποίηση του καταστατικού της ΕΔΕ με βάση επικείμενες αλλαγές
του, που θα προταθούν στα μέλη της ΕΔΕ σε επόμενη Γενική Συνέλευση, συζητήθηκαν
επιμέρους δράσεις, που θα μπορούσε να αναπτύξει η ΕΔΕ στο επόμενο διάστημα και έγινε
ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων. Τέλος, έγινε ενημέρωση των μελών του ΔΣ για την συν
διοργάνωση με τη συμμετοχή της ΕΔΕ της εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας
στις 21/3/2105, σε αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
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