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ΘΕΜΑ: «Απολογισµός πεπραγµένων Δ.Σ. ΕΔΕ περιόδου 2019-2020»
ΠΡΟΣ: Τα µέλη της ΕΔΕ- Εκλογοαπαλογιστική Γενική Συνέλευση ΕΔΕ.
Καταστατικό
Η ίδρυση της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρεία έγινε το 1980 και σύµφωνα µε το καταστατικό µας
είναι επιστηµονικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
και δεν ασχολείται µε τα
επαγγελµατικά-συνδικαλιστικά θέµατα των µελών της (άρθρο 24). Τον Απρίλιο του 2017 έγινε
τροποποίηση του καταστατικού. Σύµφωνα µε το καταστατικό (άρθρο 1) ο σκοπός της Ελληνικής
Δασολογικής Εταιρείας είναι η προαγωγή της Επιστήµης της Δασολογίας και του χερσαίου
Φυσικού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Επίσης, (άρθρο 13), η Εταιρεία διοικείται από πενταµελές
(5) Διοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, από τα τακτικά µέλη µε
µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία. Μαζί µε τα τακτικά µέλη εκλέγονται και δύο
αναπληρωµατικά µέλη. Η θητεία είναι διετής και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου ή για την ακρίβεια
τη µέρα που θα γίνει το άνοιγµα των ταχυδροµικών ψήφων (π.χ. τέλος Ιανουαρίου).
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συµβουλίου
Την περίοδο 2019 & 2020 το Δ.Σ. της ΕΔΕ συνεδρίασε τακτικά 12 φορές (επτά το 2019 και πέντε
το 2020).
19ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο
Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία το 19ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο (Π.Δ.Σ.) µε τίτλο "Η
συµβολή των δασικών οικοσυστηµάτων στην ορεινή οικονοµία και στην προστασία του
περιβάλλοντος" που πραγµατοποιήθηκε στο Λιτόχωρο (29 Σεπ-2 Οκτ. 2019). Τα πρακτικά και τα
πορίσµατα του Συνεδρίου υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΔΕ (www.forestry.gr).
Ύστερα από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (1 Οκτ. 2019 στο Λιτόχωρο) και
την παραίτηση του πρώην Προέδρου (Δρ Ν. Γρηγοριάδη), νέος Πρόεδρος ανέλαβε ο Δρ Ι. Σπανός
και Γεν. Γραµµατέας ο κ. Ι. Τζατζάνης (αντιπρόεδρος Δρ Θ. Ζάγκας, Ταµίας ο κ. Δ. Γαϊτάνης και
µέλος ο Δρ Ν. Γρηγοριάδης).
Το Δ.Σ. της ΕΔΕ λαµβάνοντας υπόψη το πρακτικό της τριµελούς οικονοµικής επιτροπής του
19ου Συνεδρίου διενήργησε τον δέοντα οικονοµικό έλεγχο και κατακύρωσε τον οικονοµικό
απολογισµό του 19ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου.
Επόµενο (20ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο):
Η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ (1η Οκτ. 2019, Λιτόχωρο) αποφάσισε το 20ο Πανελλήνιο
Δασολογικό Συνέδριο να διεξαχθεί στα Τρίκαλα (το Φθινόπωρο του 2021), ύστερα από ευρύτερη
συζήτηση (όπου υπήρχαν δύο προτάσεις, η Δράµα και τα Τρίκαλα).
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Δίκτυο PROSILVA
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο PROSILVA-EUROPE είναι συνδεδεµένο µε την Ελληνική Δασολογική
Εταιρεία. Στην PROSILVA-GREECE, σήµερα είναι εγγεγραµµένα 25 µέλη, εκπροσωπείται από τα
µέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕ και η ετήσια συνδροµή είναι 300 ευρώ. Δύο µέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕ, ο
πρώην Πρόεδρος και ο πρώην Γραµµατέας (ως µέλη του Ελληνικού Δικτύου PROSILVAGREECE) συµµετείχαν στην 30η ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου PROSILVA που
πραγµατοποιήθηκε στη Σλοβενία (Radlje ob Dravi, 11-14 Sep. 2019). Η ετήσια συνάντηση του
2020 (που θα γινόταν τον Οκτώβριο στο Λουξεµβόυργο) αναβλήθηκε (λόγω Covid-19) και θα γίνει
το 2021 στο Λουξεµβούργο (9-12 Ιουνίου).
Διεθνής Ηµέρα Δασών-Παγκόσµια Ηµέρα Ξύλου
Η ηµερίδα µε τίτλο "Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ελληνική Δασοπονία" και το τριήµερο
εκδηλώσεων (19-21 Μαρτίου 2020) που θα γινόταν στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, αναβλήθηκε
(λόγω Covid-19) αν και ολοκληρώσαµε (και τυπώσαµε) το έντυπο υλικό (προσκλήσεις, πρόγραµµα
και αφίσα). Περισσότερες πληροφορίες (πρόγραµµα, αφίσα, προσκλήσεις στην ιστοσελίδα της ΕΔΕ
(www.forestry.gr).
Παράδοση αρχείου-Διαχειριστικός έλεγχος:
Η παράδοση του αρχείου και του µόνιµου υλικού έγινε από τον απερχόµενο Πρόεδρο (στις 14-102019), τόσο για τα επιστηµονικά και διοικητικά όσο και για τα οικονοµικά θέµατα.
Όµως, µετά από ενδελεχή διαχειριστικό έλεγχο του αρχείου, διαπιστώσαµε ότι µετά την
ανάληψη του Ταµείου της ΕΔΕ από τον Ταµία κ. Κωνσταντίνο Μήσιαλη (και µέχρι τέλους του
2018 όταν ανέλαβε τα οικονοµικά ο νυν Ταµίας κ. Διονύσιος Γαϊτάνης) δεν υπήρχαν πλήρη
αποδεικτικά οικονοµικά στοιχεία για τα δύο τελευταία Συνέδρια (18ο ΠΔΣ, Έδεσσα/ 2017 και 17ο
ΠΔΣ/Κεφαλονιά/2015), όπως τα Πρακτικά των Οικονοµικών Επιτροπών των συνεδρίων και τα
µπλοκ αποδείξεων των παραπάνω συνεδρίων.
Στη συνέχεια, ύστερα από οµόφωνη Απόφαση του νέου Δ.Σ. (8η Τακτική Συνεδρίαση/16 Δεκ.
2020) στάλθηκε επιστολή της ΕΔΕ προς τον απερχόµενο Πρόεδρο (Δρ Ν. Γρηγοριάδη) και
ζητήσαµε να διευθετήσει και να µας αποστείλει όλα τα οικονοµικά θέµατα που εκκρεµούν ((για την
περίοδο 2015-2018) τόσο της ΕΔΕ όσο και τα παραστατικά στοιχεία για δύο Συνέδρια, 18ο ΠΔΣ,
Έδεσσα/ 2017 και 17ο ΠΔΣ/Κεφαλονιά/2015).
Απαντητική επιστολή-Παραίτηση του πρώην Προέδρου από µέλος του Δ.Σ.-Αντικατάσταση
Ο πρώην Πρόεδρος (Δρ Νικόλαος Γρηγοριάδης) µε επιστολή του προς την ΕΔΕ (στις 22-12-2019)
παραιτήθηκε από µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια, καλέσαµε µε επιστολή της ΕΔΕ (Ιανουάριος 2020) το πρώτο αναπληρωµατικό
µέλος (τον πρώην Ταµία, κ. Κ. Μήσιαλη) να συµπεριληφθεί στο Δ.Σ. της ΕΔΕ. Επειδή, δεν µας
απάντησε (γραπτά ή τηλεφωνικά) και δεν προσήλθε στο επόµενο Δ.Σ. θεωρήσαµε ότι η στάση του
ήταν αρνητική. Για το λόγο αυτό και για την εύρυθµη λειτουργία του ΔΣ της ΕΔΕ (σύµφωνα και µε
το καταστατικό) καλέσαµε το επόµενο αναπληρωµατικό µέλος (9η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ./3 Φεβ.
2020)) Δρ Παύλο Χριστακόπουλο που σήµερα συµµετέχει ως µέλος.
Μητρώο µελών ΕΔΕ: Το αρχείο του Μητρώου Μελών της ΕΔΕ (διευθύνσεις και πληρωµές)
διορθώθηκε, διότι αυτό που παραλάβαµε ήταν ελλιπές και µη ενηµερωµένο. Σήµερα, τα
εγγεγραµµένα µέλη της ΕΔΕ είναι 140.
Ιστοσελίδα της ΕΔΕ: Με προηγούµενη Απόφαση του ΔΣ της ΕΔΕ (7η τακτική συνεδρίαση/14-102019) υπεύθυνοι για την διαχείριση της Ιστοσελίδας είναι ο Πρόεδρος και ο Ταµίας. Όµως,
διαπιστώσαµε ότι η Ιστοσελίδα της ΕΔΕ (www.forestry.gr) ήταν ελλιπής, µη ενηµερωµένη και το
κόστος της ιστοσελίδας ήταν υψηλό. 'Έγιναν οι αναγκαίες διορθώσεις στην ιστοσελίδα από τον νυν
Πρόεδρο και τον Ταµία, µε τη βοήθεια του συναδέλφου Δρ. Κωνσταντίνου Ιωάννου.
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Άλλες ενέργειες: Λόγω του Covid-19 τα µέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕ (κυρίως τις περιόδους του Lock
Down του έτους 2020) απείχαν από εκδηλώσεις και συσκέψεις αλλά συµµετείχαν σε
τηλεδιασκέψεις για θέµατα δασών και φυσικού περιβάλλοντος. Ο Πρόεδρος και γενικότερα τα
µέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕ έδωσαν συνεντεύξεις σε Μ.Μ.Ε. (ραδιοφωνικοί σταθµοί και τηλεοράσεις)
για θέµατα προστασίας και αναβάθµισης των δασικών οικοσυστηµάτων.
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Ιωάννης Τζατζάνης
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