
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (20-9-2011)

 
της Οργανωτικής Επιτροπής του 
15ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(Καρδίτσα  16-19.10.2011,  Τμ.  Σχεδιασμού  &  Τεχνολογίας  Ξύλου  &  Επίπλου,  
ΤΕΙ/Λ)

Την Τρίτη 20-09-2011 έγινε προσυνεδριακή εκδήλωση στο Τμήμα Σχεδιασμού 
και  Τεχνολογίας  Ξύλου και  Επίπλου,  της Καρδίτσας (ΤΕΙ  Λάρισας),  για  το 
συντονισμό και την οργάνωση του 15ου Πανελληνίου Δασολογικού Συνεδρίου. 
Το  συνέδριο  αυτό  έχει  ως  θέμα  «Δασοπονία  πολλαπλών  σκοπών  και  
κλιματική  αλλαγή   -  Προστασία  και  αξιοποίηση  φυσικών  πόρων» και  θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καρδίτσας στις 16-19 Οκτ. 2011, στο Τμήμα 
ΤΕΙ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, με την υποστήριξη της 
Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και όλων των τοπικών Φορέων.

Συμμετείχαν στην εκδήλωση: ο Αν. Καθηγητής ΑΠΘ κ. Θ. Ζάγκας, πρόεδρος 
της  Ελληνικής  Δασολογικής  Εταιρείας,  ο  Αντιδήμαρχος  Καρδίτσας  κ.  Αθ. 
Μαρκινός,  ο  κ.  Ηλίας  Τσέλιγκας,  Δ/ντής  Δασών  Ν.  Καρδίτσας  και  η  κα. 
Πραντσίδου, Δασάρχης Ν. Καρδίτσας, ο δασολόγος κ. Χριστοδούλου από την 
Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων, οι καθηγητές του Τμήματος Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας  Ξύλου  και  Επίπλου  κ.κ.  Γ.  Νταλός,  Σωτ.  Καραστεργίου,  Γ. 
Μαντάνης και  Γ.  Κολλάτος, ο καθηγητής κ.  Στέργιος Βέργος του Τμήματος 
Δασοπονίας και ο κ.  Δημ. Μπιρμπίλης, πρόεδρος του Συλλόγου Εκτάκτων 
Καθηγητών του Παραρτήματος Καρδίτσας. Χαιρετισμούς έστειλαν οι  φορείς 
που  υποστηρίζουν  το  εν  λόγω συνέδριο,  ήτοι  η  Περιφέρεια  Θεσσαλίας,  ο 
Δήμος Καρδίτσας, το Επιμελητήριο Καρδίτσας, και το ΤΕΙ Λάρισας.

Αρχικά, ο κ. Νταλός, ως Προϊστάμενος του τμήματος καλωσόρισε όλους τους 
παρευρισκόμενους, ανέφερε ότι είναι τιμή για το τμήμα η διοργάνωση ενός 
τέτοιου  πανελλήνιου  συνεδρίου  και  τόνισε  ότι  ήδη  το  τμήμα  καταβάλλει 
προσπάθειες για την άρτια διεξαγωγή του συνεδρίου, υπό τον συντονισμό του 
κ. Σωτ. Καραστεργίου, Αναπληρωτή Καθηγητή, τον οποίο και ευχαρίστησε.

Στη  συνέχεια  έλαβε  το  λόγο  ο  κ.  Θ.  Ζάγκας  που  τόνισε  τη  σημασία  του 
συνεδρίου για την πόλη και την τοπική κοινωνία, και ζήτησε τη βοήθεια και τη 
συμπαράσταση των τοπικών φορέων και των επαγγελματιών της Καρδίτσας. 
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Ανέφερε πως αναμένονται στο συνέδριο περίπου 400 σύνεδροι, δασολόγοι 
και  δασοπόνοι  της δασικής πράξης και  καθηγητές-ερευνητές,  από όλη την 
Ελλάδα  και  την  Κύπρο.  Τόνισε  ότι  έχουν  υποβληθεί  ~100  επιστημονικές 
εργασίες-εισηγήσεις  για  τις  παρουσιάσεις  στο  συνέδριο  και  εκτιμάται  ότι 
περίπου 800 επισκέπτες  θα έρθουν στην πόλη το τετραήμερο  16-19 Οκτ. 
2011 και είναι  ευκαιρία για την πόλη να τους φιλοξενήσει  με τον καλύτερο 
δυνατό  τρόπο.  Ζήτησε  επίσης  από τον  Δήμο Καρδίτσας  να  βοηθηθούν οι 
επισκέπτες  και  να  δοθεί  η  δυνατότητα  επισκέψεων  στο  Αρχαιολογικό 
Μουσείο, την Πινακοθήκη και σε άλλα αξιοθέατα της πόλης. Τέλος, εξέφρασε 
την ικανοποίηση του προς τους καθηγητές του Τμήματος ΤΕΙ Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας  Ξύλου  και  Επίπλου  για  την  άοκνη  και  ανιδιοτελή  προσφορά-
υποστήριξή τους, που χαρακτηρίζεται από συντονισμό και μεθοδικότητα. Ο κ. 
Καραστεργίου  συνοπτικά  αναφέρθηκε  στην  όλη  οργάνωση  και  τις 
απαραίτητες ενέργειες που έχουν γίνει και εξήρε την έμπρακτη υποστήριξη και 
διάθεση  οικονομικής  βοήθειας  από  τους  τοπικούς  φορείς,  την  Περιφέρεια 
Θεσσαλίας,  τον  Δήμο  Καρδίτσας,  το  ΤΕΙ  Λάρισας  και  τον  Πρόεδρο  κ.  Ι. 
Κόκκορα  και  το  τοπικό  Επιμελητήριο  Καρδίτσας,  τους  οποίους  και 
ευχαρίστησε θερμά. Ο Αντιδήμαρχος κ. Αθ. Μαρκινός τόνισε ότι ο Δήμος και ο 
ίδιος ο Δήμαρχος Καρδίτσας υποστήριξαν και υποστηρίζουν ένθερμα τέτοιες 
αξιέπαινες για την πόλη πρωτοβουλίες και δεσμεύτηκε να βοηθήσει ο Δήμος 
όπου μπορεί και με κάθε πρόσφορο μέσο, στην επιτυχή για το ΤΕΙ, αλλά και 
για την πόλη, διοργάνωση αυτού του σημαντικού συνεδρίου. Ανέφερε δε, ότι η 
πόλη και ο νομός Καρδίτσας ενδείκνυται για τέτοια περιβαλλοντικά συνέδρια 
εξαιτίας της φύσης και των δασικών οικοσυστημάτων που κατακλύζουν την 
περιοχή μας. 
Τέλος, ο καθ. Γ. Μαντάνης αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, ήτοι
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τόνισε ότι καταβάλλεται προσπάθεια ενημέρωσης και διάχυσης της γνώσης 
για τη διοργάνωση αυτή που είναι  πολύ καλή για το ΤΕΙ αλλά και  για την 
τοπική  κοινωνία  της  Καρδίτσας  και  ευελπιστεί  ότι  με  την  υποστήριξη  των 
τοπικών φορέων και της Δασικής Υπηρεσίας του νομού θα γίνει κάτι που θα 
είναι πολύ επιτυχημένο. Ο κ. Χριστοδούλου επίσης τόνισε τη συμπαράσταση 
των κυπρίων δασολόγων για το συνέδριο αυτό, και είπε ότι πολλοί δασολόγοι 
από την Κύπρο θα επισκεφτούν την πόλη της Καρδίτσας. Δεσμεύτηκε για τη 
διάχυση της ενημέρωσης στην Κύπρο και πρόσθετα ευχαρίστησε θερμά την 
Ελληνική Δασολογική Εταιρεία και τον κ. Ζάγκα για την όλη υποστήριξή τους 
τόσα χρόνια και τη βοήθεια στη Δασική Υπηρεσία της Κύπρου.

Το  αναλυτικό  πρόγραμμα  του  συνεδρίου  θα  ανακοινωθεί  σύντομα,  και  θα 
αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος, και του συνεδρίου.
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