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Θεσσαλονίκη 23 Ιουνίου 2022
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για την Ετήσια Συνάντηση των μελών της ProSilva-Europe,
Λουξεμβούργο, 14-18 Ιουνίου
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ProSilva-Greece και Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της ProSilva-Greece και της Ελληνικής Δασολογικής
Εταιρείαs
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα μέλη του Ελληνικού Δικτύου ProSilva
(ProSilva-Greece) είναι 26. Επίσης, τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Δασολογικής
Εταιρείας (ΕΔΕ) είναι και μέλη του ΔΣ της ProSilva-Greece (που ανήκει στο
Ευρωπαϊκό Δίκτυο ProSilva-Europe, www.prosilva.org).
Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο (ProSilva-Europe) συμμετέχουν 21 χώρες ως πλήρη μέλη
(full members), 10 χώρες ως μέλη υπό εξέλιξη (members under development within
Europe) και άλλες 8 χώρες ως συνεργαζόμενα μέλη (Associated members) από την
Βραζιλία, ΗΠΑ, Ινδία, Νέα Ζηλανδία και Ευρώπη. Επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα
ήταν από τις ιδρυτικές χώρες της ProSilva-Europe (το 1989 με τον αείμνηστο
Καθηγητή Δασοκομίας Δρα Σπύρο Ντάφη και τον νυν Καθηγητή Δασοκομίας Δρα
Θεοχάρη Ζάγκα), Επίσης οι Γενικές Αρχές του Δικτύου προσομοιάζουν με τις Αρχές
(Καταστατικό) της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας.
H ΕΔΕ, ως Prosilva-Greece, καταβάλλει κάθε έτος την ετήσια συνδρομή στην
ProSilva-Europe (300 ευρώ). Όπως αποφασίστηκε σε προηγούμενο ΔΣ της ΕΔΕ (2η
Τακτική Συνεδρίαση, 23-2-2021) η ετήσια συνδρομή όλων των μελών της ProSilvaGreece είναι 10 ευρώ και τα μέλη θα πρέπει να καταβάλουν τις συνδρομές τους από
το έτος 2019 έως σήμερα (2022). Οι πληρωμές των ετήσιων συνδρομών μπορούν να
γίνουν είτε ιδιόχειρα (πληροφορίες στον Ταμία κ. Διονύσιο Γαϊτάνη, τηλ.
2310461171,2,3, εσωτ.210) ) ή στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής
Δασολογικής Εταιρείας της τράπεζας ALPHA BANK. (ΙΒΑΝ: GR07 0140 4850 4850
0200 2006 144) και να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης (e-mail:
dgaitan@fri.gr ή info@forestry.gr ).
Πρόσφατα (27 -5-2022) αποστείλαμε στην Europe-ProSilva την ετήσια έκθεση
της ProSilva-Greece (από 1-6-2021 έως 1-6-2022), η οποία ενσωματώθηκε στην
ετήσια έκθεση της ProSilva-Europe.
Επίσης, η ΕΔΕ/Prosilva Greece συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση της ProSilvaEurope που έγινε στο Λουξεμβούργο, 14-18 Ιουνίου 2022. Η ετήσια συνάντηση είχε
αναβληθεί τα δύο προηγούμενα έτη (2020 και 2021 είχε αναβληθεί λόγω της
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πανδημίας COVID-19. Πιο συγκεκριμένα από την ΕΔΕ, συμμετείχαν ο Πρόεδρος
της ΕΔΕ/Prosilva Greece, Δρ. Σπανός Ιωάννης και ο Αντιπρόεδρος της
ΕΔΕ/Prosilva-Greece Δρ. Ζάγκας Θεοχάρης, καθώς και ένα μέλος της ΕΔΕ και της
ProSilva-Greece ο κ. Μησιάλης Κωνσταντίνος, ο οποίος είχε διατελέσει Ταμίας της
ΕΔΕ την περίοδο 2016-2018).
Ακολουθεί συνοπτική ενημέρωση για το πρόγραμμα της συνάντησης
(περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα www.prosilva.org):
Πρώτη Ημέρα (15-6-2022):
Πρωινές ώρες: πραγματοποιήθηκαν τρεις κύριες ομιλίες (από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Λουξεμβούργου, τον Πρόεδρο της
ProSilva-Luxemburg και τον Πρόεδρο της ProSilva-Europe). Επίσης, έγινε
ενημέρωση, συζήτηση και ψηφοφορίες για δύο νέα μέλη (Associated members) και
για τις μελλοντικές ετήσιες συναντήσεις της ProSilva-Europe (2023: Ιρλανδία, 2024:
Σλοβακία ή Πολωνία ή Ουγγαρία (υποψήφιες χώρες), 2025: σε χώρα της Μεσογείου
– Ν. Ευρώπης).
Απογευματινές ώρες: Ξενάγηση, ενημέρωση
για τη Δασική Αναψυχή σε δύο
Περιαστικά Δάση του Λουξεμβούργου (Forest Bambesch)
Δεύτερη Ημέρα (16-6-2022):
Πρωινές ώρες: έγινε επίσκεψη και ενημέρωση για την προστατευτική (υδρολογική)
σημασία του δάσους και για τα πειράματα που γίνονται στο δάσος (Burfelt, North of
Luxemburg).
Απογευματινές ώρες: Ξενάγηση, ενημέρωση για τη σημασία του δάσους ως γενετικό
απόθεμα για τον τουρισμό (Mullerthal, East of Luxemburg). Στη συνέχεια έγινε
επίσκεψη και ξενάγηση σε Γεωπάρκο, το οποίο βρίσκεται σε δάσος οξιάς που
προστατεύεται από την UNESCO, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς (Global
Geopark Mellerdall).
Τρίτη Ημέρα (17-6-2022): Πρωινές ώρες: έγινε επίσκεψη και ενημέρωση σε κτίριο
που κατασκευάζεται με μεγάλη ενεργειακή
απόδοση από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος που το κύριο υλικό είναι το ξύλο (Construction of the school
Wobreken, Esch/Alsette, South Luxemburg). Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη σε
παραγωγικό δάσος οξιάς και δρυός.
Απογευματινές ώρες: Ξενάγηση, ενημέρωση σε δάσος οξιάς και δρυός που
καταστράφηκε από κακοκαιρία (ισχυροί άνεμοι) και για τον τρόπο αποκατάστασης
των ζημιών (Harebesch, West of Luxemburg).
Αξιοσημείωτο είναι ότι χιλιάδες εκτάρια κωνοφόρων (ερυθρελάτης και ελάτης)
ξεράθηκαν από ασθένεια και από την ελάττωση του ύψους των κατακρημνισμάτων
των τελευταίων δεκαετιών.
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