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Θεσσαλονίκη 28 Ιανουαρίου 2013  
Προς 

Τα Μέλη της Ελληνικής ∆ασολογικής Εταιρείας 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ύστερα από τις τελευταίες αρχαιρεσίες της Ελληνικής ∆ασολογικής Εταιρείας (Ε∆Ε) 
συστάθηκε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και απαρτίζεται από τους: 

Πρόεδρος: Θεοχάρης Ζάγκας 
Αντιπρόεδρος: Θέκλα Τσιτσώνη 
Γενικός Γραµµατέας: Νικόλαος Γρηγοριάδης 
Ταµίας: Ηλίας Κουλουκούρας 
Μέλος: ∆ηµήτριος Στάθης. 

Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την τιµή και την εµπιστοσύνη που µας δείξατε µε την 
ψήφο σας, και υποσχόµαστε ότι θα καταβάλλουµε άοκνες προσπάθειες να αναβαθµίσουµε το ρόλο 
της Ε∆Ε, έτσι ώστε να προβάλλουµε τη ∆ασολογική επιστήµη στη χώρα µας. 

Επί πλέον ευχαριστούµε θερµά το µέλος του προηγούµενου ∆.Σ., τα µέλη της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, τους συναδέλφους ∆ασολόγους-Περιβαλλοντολόγους που στήριξαν την Ε∆Ε και όσους 
έλαβαν µέρος στο 150 Πανελλήνιο ∆ασολογικό Συνέδριο, που έγινε στην Καρδίτσα 16-19 Οκτωβρίου 
2011. Τα πρακτικά του τελευταίου Συνεδρίου βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
µας (www.foretry.gr).  

 Επίσης βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουµε ότι το επικείµενο 160 
Πανελλήνιο ∆ασολογικό Συνέδριο µε θέµα: «Προστασία-διαχείριση των ελληνικών δασών σε 
περίοδο οικονοµικής κρίσης και η πρόκληση της φυσικής δασοπονίας» θα πραγµατοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη, 6-9 Οκτωβρίου 2013. Αξίζει να αναφερθεί ότι το επικείµενο Συνέδριο θα είναι 
διευρυµένο, αφού ταυτόχρονα µε το Συνέδριό µας οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί µας της PRO SILVA 
EUROPE θα διοργανώσουν τη ετήσια συνάντησή τους στη Θεσσαλονίκη.  

Το Συνέδριο που οργανώνει η Ελληνική ∆ασολογική Εταιρεία υποστηρίξουν οι παρακάτω 
φορείς: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), η Σχολή 
∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (ΑΠΘ), το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι ∆ασικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Θεσ/νίκης, 
Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών Θεσ/νίκης (Ι∆Ε-ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ) και ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. 

Τέλος, για την καλύτερη και ταχύτερη ενηµέρωσή σας, παρακαλούµε να µας αποστείλετε την 
ηλεκτρονική σας διεύθυνση, είτε µέσω της ιστοσελίδας της Ε∆Ε, είτε απ’ ευθείας στον Γενικό 
Γραµµατέα της Ε∆Ε, κο. Ν.Γρηγοριαδη, grig_nick@fri.gr). Τέλος για την καλύτερη ενηµέρωσή σας 
για θέµατα που αφορούν την Ελληνική ∆ασολογική Εταιρεία και την επιστήµη µας γενικότερα 
παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα µας (www.forestry.gr).    
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Νικόλαος Γρηγοριάδης 
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