ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

CYPRUS ASSOCIATION OF
PROFESSIONAL FORESTERS

Ταχ. Κυβ. 24258
1703 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Ηλεκτρ. Ταχ.: info.capf@gmail.com
www.capf-forests.eu

P.O.BOX 24258
1703 Nicosia, CYPRUS
Email: info.capf@gmail.com
www.capf-forests.eu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Ένωσης Δασολόγων (ΠΕΔ), με τη συνδρομή και την
ενεργοποίηση ομάδας μελών της, διοργανώνει την:
1η Δασολογική ΗμερίδαΗ δασολογική έρευνα στην Κύπρο: παρελθόν, παρόν και μέλλον.
Σκοπός της ημερίδας είναι η προβολή και η διάχυση αποτελεσμάτων ερευνητικών εργασιών που
σχετίζονται άμεσα με το Κυπριακό δασογενές περιβάλλον, από όλο το φάσμα της δασολογικής επιστήμης.
Η ημερίδα πέραν από την ανάδειξη της υφιστάμενης γνώσης γύρω από διάφορα δασολογικά αντικείμενα,
στοχεύει και στην ανάδειξη των προοπτικών που υπάρχουν για την υλοποίηση μελλοντικών πρωτότυπων
και καινοτόμων ερευνητικών εργασιών σε θέματα που αφορούν τις διάφορες κατευθύνσεις της
δασολογικής επιστήμης στην Κύπρο.
Όραμα του Δ.Σ. της ΠΕΔ είναι όπως η πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας αποτελέσει τη βάση για την
προβολή, ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου της δασολογικής επιστήμης στο νησί, αλλά ταυτόχρονα να
ενισχύσει το ρόλο της δασολογικής έρευνας στην ερευνητική κοινότητα της Κύπρου.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σαββάτο, 28η Ιανουαρίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστήμιου Κύπρου (http://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/page/eduni) αίθουσα εκδηλώσεων BHTA
1ο όροφο, νέου κτηρίου (Βόρεια πτέρυγα Πανεπιστημίου - www.euc.ac.cy/en/virtualtour).
Με την παρούσα ανακοίνωση καλούμε τα μέλη και τους φίλους της ΠΕΔ, όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής στην ημερίδα για Επιστημονική Ανακοίνωση (βλ. Έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος για
Επιστημονική Ανακοίνωση). Η δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να σταλεί μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2016,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΕΔ: info.capf@gmail.com. Μετά την ολοκλήρωση της ημερίδας, θα
δοθεί βεβαίωση συμμετοχής/παρακολούθησης της ημερίδας.
Λόγω του περιορισμένου χρόνου της ημερίδας, οι εργασίες που θα αποσταλούν θα αξιολογηθούν, από
ανεξάρτητη επιτροπή, ώστε να κατηγοριοποιηθούν σε προφορικές και αναρτημένες (poster)
παρουσιάσεις. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει: το ακαδημαϊκό/ερευνητικό επίπεδο στο οποίο η εργασία
εκπονήθηκε, η καινοτομία που αυτή παρουσιάζει ως προς την μεθοδολογία και τα αποτελέσματά της και
το αντικείμενο/πεδίο μελέτης της σε σχέση με την επίτευξη των στόχων της ημερίδας.
Τέλος, να αναφερθεί ότι οι περιλήψεις των εργασιών (βλ. Έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος για
Επιστημονική Ανακοίνωση) που θα παρουσιαστούν στην ημερίδα (με οποιαδήποτε μορφή: προφορική ή
ανάρτηση) θα περιληφθούν στα πρακτικά της ημερίδας, τα οποία θα εκδοθούν σε μορφή βιβλίου
(πρακτικά συνεδρίου) μεISBN.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΠΕΔ

