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Ειςαγωγή 

Θ  αειφόροσ διαχείριςθ των δαςϊν και των δαςικϊν εκτάςεων κεωρείται ηωτικισ 

ςθμαςίασ  για  τθν ορκολογικι  ανάπτυξθ. Θ ςθμαςία των δαςϊν και των δαςικϊν εκτάςεων, 

μζςω τθσ πολυλειτουργικότθτασ τουσ, είναι ςθμαντικι για τθν κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ 

μιασ περιοχισ, πολφ δε περιςςότερο μιασ  χϊρασ. Θ πολυλειτουργικότθτα των δαςϊν και των 

δαςικϊν εκτάςεων είναι άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν προςταςία, τθ αποκατάςταςθ ι 

ακόμθ και τθ βελτίωςθ των λειτουργιϊν τουσ. Θ πολυλειτουργικότθτα αυτι  αφορά  τθν 

προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και των βιοτόπων, τθν παραγωγι νεροφ, τθν προςταςία του 

εδάφουσ,  τθν παραγωγι διαφόρων προϊόντων ενϊ  ςθμαντικόσ είναι και ο ρόλοσ των δαςϊν 

και των δαςικϊν εκτάςεων ςτθν παροχι ευκαιριϊν αναψυχισ και αγροδαςοτουριςμοφ, ςτθ 

δζςμευςθ του  διοξειδίου του άνκρακα, ςτθ κθραματοπονία, ςτθ ςταδιακι βελτίωςθ των 

κλιματικϊν παραμζτρων  και άλλων. Στθ Κφπρο, όπωσ  εξάλλου ζχει ςυμβεί ςε πολλζσ άλλεσ 

περιοχζσ τθσ Γθσ, πολφ δε περιςςότερο ςτισ Μεςογειακζσ χϊρεσ, μεγάλεσ εκτάςεισ που 

καλφπτονταν παλαιότερα από φυςικά δάςθ  αποψιλϊκθκαν και λόγω τθσ ζντονθσ και 

αλόγιςτθσ χριςθσ των  εδαφικϊν πόρων οι εκτάςεισ αυτζσ ζχουν υποβακμιςτεί (θ Κφπροσ 

υπιρξε για πολλά χρόνια κζντρο Ναυπθγικισ με αποτζλεςμα τα δάςθ να ζχουν  

χρθςιμοποιθκεί ζντονα για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ). Ρολλζσ 

από τισ αποψιλωμζνεσ εκτάςεισ  μετατράπθκαν ςε βοςκότοπουσ, ενϊ οι εκτάςεισ με τα 

καλφτερα εδάφθ μετατράπθκαν  ςε γεωργικζσ  καλλιζργειεσ. Επιπλζον οι πυρκαγιζσ που 

παρατθροφνται ςτα μεςογειακά οικοςυςτιματα  ζχουν ςυντελζςει ςτθν  ςθμαντικι 

υποβάκμιςι τουσ. Θ τελευταία απογραφι των δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων τθσ Κφπρου 

ζδειξε ότι το 41% τθσ ζκταςθσ τθσ Κφπρου  καταλαμβάνεται από  δάςθ και  δαςικζσ εκτάςεισ, 

εκ των οποίων το 18,5% είναι δάςθ ( περίπου 170.000 Ha). Από τθν ζκταςθ αυτι θ Κφπροσ 

παράγει ζνα μικρό  μζροσ των ετθςίων αναγκϊν τθσ ςε ξφλο ( περίπου 8000 m3), ενϊ το 

υπόλοιπο μζροσ των αναγκϊν τθσ καλφπτεται  από ειςαγωγζσ. τη Κφπρο οι δαςικοί πόροι 

ζχουν περιςςότερο προςτατευτικό και λιγότερο παραγωγικό χαρακτήρα. Θ κφρια όμωσ 

ςυμβολι τθσ αειφορικισ διαχείριςθσ των δαςϊν και των δαςικϊν εκτάςεων ςτθ Κφπρο 

ςυνδζεται κυρίωσ με τθν παραγωγι πολλϊν άλλων αγακϊν πζραν του ξφλου, όπωσ είναι θ 

παραγωγι φαρμακευτικϊν και αρωματικϊν φυτϊν για τα οποία θ παραγωγικι ικανότθτα τθσ 

Κφπρου,  από εκτιμιςεισ  μασ,  είναι μεγάλθ όπωσ και θ παραγωγι υπθρεςιϊν αναψυχισ και 

τουριςμοφ, αλλά πολφ ςθμαντικι  είναι  και θ παραγωγι καλισ ποιότθτασ νεροφ, ιδιαίτερα 

πολφτιμου αγακοφ ςτισ ξθροκερμικζσ περιοχζσ. 

Θ αναγζννθςθ των δαςϊν αλλά και θ επζκταςθ τουσ μζςω τθσ φυςικισ ι και τεχνθτισ 

ίδρυςισ τουσ (αναδαςϊςεισ) αποτελεί υψθλισ προτεραιότθτασ πολιτικι για τθν Κφπρο.  Θ 

αναγκαιότθτα αυτι πθγάηει  από τθν ανάγκθ προςταςίασ και ανάπτυξθσ  των φυςικϊν πόρων. 

Θ δραςτθριότθτα όμωσ αυτι είναι  ςτενά ςυνδεδεμζνθ τόςο με τθν  αξίωςθ φπαρξθσ ενόσ 

κατάλλθλα εκπαιδευμζνου προςωπικοφ όςο και με τθν παραγωγι τθσ κατάλλθλθσ ζρευνασ,   

ϊςτε να αντιμετωπίηονται τα ςχετικά προβλιματα που εμφανίηονται ςτα δφςκολα 

ξθροκερμικά περιβάλλοντα τθσ Κφπρου. Θ παραγωγι ειδικευμζνων γνϊςεων που αφοροφν 

τθν επίλυςθ των προβλθμάτων τθσ αναγζννθςθσ και τθσ αφξθςθσ των δαςϊν τθσ Κφπρου 

κακίςταται επιτακτικι, διότι θ μεταφορά γνϊςεων ι θ εφαρμογι μεκόδων προερχομζνων 

από άλλεσ χϊρεσ, πολλζσ φορζσ, οδθγεί ςε αποτυχία των προςπακειϊν, γιατί οι γνϊςεισ  
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αυτζσ  είτε δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν κάτω από διαφορετικζσ ςυνκικεσ ι όταν 

εφαρμόηονται  δεν  δίνουν    ικανοποιθτικά αποτελζςματα. 

Τα δάςθ και οι καταλλιλωσ διαχειριηόμενεσ δαςικζσ εκτάςεισ ςτθν Κφπρο παίηουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτουσ υδάτινουσ πόρουσ, γιατί επθρεάηουν τθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα 

του παραγόμενου νεροφ. Θ παραγωγι ειδικευμζνων γνϊςεων για τθ  διαχείριςθ  αυτισ τθσ 

μορφισ αποτελεί  αναγκαιότθτα για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ Κφπρου. Το Εκνικό Δαςικό 

Ρρόγραμμα τθσ Κφπρου που βρίςκεται ςε ιςχφ, κακϊσ και τα υποπρογράμματά του, 

χρειάηονται  ςυςτθματικι ανακεϊρθςθ και προςαρμογι ανά διετία ι δεκαετία ϊςτε να 

εξυπθρετοφν  εφςτοχα τθ βιϊςιμθ ανάπτυξι τθσ . Αυτι θ προςαρμογι, πρζπει πάντοτε να 

προζρχεται από ςχετικι ζρευνα  θ οποία  με πολλοφσ περιοριςμοφσ  και επιφυλάξεισ μπορεί 

να ςτθρίηεται ςε μεταφορά γνϊςεων και δεδομζνων από άλλεσ περιοχζσ. 

Στο Εκνικό Ρρόγραμμα του Τμιματοσ Δαςϊν του Υπουργείου Γεωργίασ, Φυςικϊν 

Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ τθσ Κφπρου δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ (υποπρόγραμμα Α) ςτθ 

βελτίωςθ τθσ φυτικισ (δαςικισ) βλάςτθςθσ για τθν αποτροπι τθσ διάβρωςθσ και τθν αφξθςθ 

τθσ υδατοδιαπερατότθτασ ςτισ κφριεσ λεκάνεσ απορροισ, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ τθσ 

ποςότθτασ του δυνάμενου να αποκθκευκεί  ςτα υπόγεια υδροφόρα ςτρϊματα νεροφ και 

γενικότερα ςτθν προςταςία των υδάτινων πόρων (υποπρόγραμμα Γ). Ραράλλθλα θ 

αποκατάςταςθ των λειτουργιϊν των διαταραγμζνων από τθ μεταλλευτικι δραςτθριότθτα 

εδαφϊν τθσ  Κφπρου, κεωρείται απαραίτθτθ δράςθ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 

περιβάλλοντοσ. Πλα όςα αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ απαιτοφν ιδιαίτερθ γνϊςθ και 

παρουςία ενόσ  άρτια εκπαιδευμζνου προςωπικοφ. 

Θ διαχείριςθ των δαςϊν και των δαςικϊν εκτάςεων απαιτείται να γίνεται ςφμφωνα με 

τισ αρχζσ  αειφορίασ και τθσ Δαςοπονίασ των πολλαπλϊν ςκοπϊν. Αυτόσ ο τρόποσ διαχείριςθσ  

ςυνδζεται με τθ χρθςιμοποίθςθ μζςων και μεκόδων προςαρμοςμζνων ςτο εκάςτοτε 

περιβάλλον (φυςικό και κοινωνικοοικονομικό).  Φυςικά ςε καμιά  περίπτωςθ, οι δαπάνεσ που 

πραγματοποιοφνται για τθν προςταςία και βελτίωςθ των δαςικϊν οικοςυςτθμάτων ςε 

ξθροκερμικζσ περιοχζσ δεν είναι ιςοςκελιςμζνεσ με τα ζςοδα, γιατί ποτζ δεν αποτιμϊνται και 

δεν υπολογίηονται οι ζμμεςεσ και άχλεσ υπθρεςίεσ  και λειτουργίεσ που προςφζρουν τα δάςθ 

και οι δαςικζσ εκτάςεισ ςε άλλουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, όπωσ είναι θ προςταςία των 

κοινωνικοοικονομικϊν υποδομϊν, οι υπθρεςίεσ αναψυχισ και τουριςμοφ, θ παραγωγι νεροφ, 

υπθρεςίεσ των οποίων θ ςυμβολι τουσ  ςτο ΑΕΡ τθσ Κφπρου είναι πολφ ςθμαντικι. Σφμφωνα 

με ςτοιχεία από τθ μελζτθ  ‘’Κριτιρια και δείκτεσ για τθν Αειφόρο Διαχείριςθ των Κυπριακϊν 

Δαςϊν ’’ του Υπουργείου  Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ τθσ Κφπρου, οι 

κοινωνικζσ παροχζσ των κρατικϊν δαςϊν  το ζτοσ 2002 εκτιμικθκαν ότι ανζρχονταν ςε 36,7 

εκατομμφρια λίρεσ ετθςίωσ. Με βάςθ λοιπόν τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ αυτισ και τισ δαπάνεσ 

άςκθςθσ τθσ Δαςικισ Ρολιτικισ φαίνεται ότι υπάρχει μία ςθμαντικι ροι οφζλουσ (245 λιρϊν 

ανά εκτάριο και ζτοσ) που προζρχεται από τισ κοινωνικζσ παροχζσ των δαςϊν, αν και πρζπει 

να ειπωκεί ότι είναι δφςκολθ θ αποτίμθςθ  των ζμμεςων αγακϊν και υπθρεςιϊν των δαςϊν 

και των δαςικϊν εκτάςεων. Τονίηεται δε ότι μολονότι θ απαςχόλθςθ ςτο δαςικό  τομζα τθσ 

Κφπρου αποτελεί ζνα μικρό ποςοςτό τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ, εντοφτοισ θ απαςχόλθςθ 

αυτι ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν κοινωνικοοικονομικι ανάπτυξθ τθσ Κφπρου και ςτθν 
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αναδιανομι του ειςοδιματοσ ςτισ πιο αδφνατεσ και οικονομικά ςτερθμζνεσ ορεινζσ περιοχζσ 

υπζρ των οποίων οφείλουμε να καταβάλλουμε αυξθμζνεσ προςπάκειεσ ενίςχυςισ τουσ. 

2 .Διαμόρφωςη  προγράμματοσ ςπουδϊν. 

Οι κφριοι ςτόχοι του Εκνικοφ Δαςικοφ Ρρογράμματοσ τθσ Κφπρου, τθσ Στρατθγικισ για 

τθν Αγροτικι Βελτίωςθ και Αναβάκμιςθ κακϊσ και του Ρρογράμματοσ Δράςθσ για τθν 

Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ, όπωσ αυτά ζχουν εγκρικεί από το Υπουργικό Συμβοφλιο τθσ 

Κφπρου, είναι θ αειφόροσ ανάπτυξθ ςε περιβάλλον ςτακερότθτασ και διάρκειασ. Σε ςχετικι 

δε μελζτθ του Τμιματοσ  Δαςϊν του Υπουργείου Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και 

Ρεριβάλλοντοσ αναφζρεται ότι ¨ θ ανάπτυξθ τθσ Κφπρου βαςίηεται ςτθν αρχι, ότι χωρίσ 

επαρκι προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ ανάπτυξθ δεν μπορεί να είναι βιώςιμθ και χωρίσ 

βιώςιμθ ανάπτυξθ θ προςταςία του περιβάλλοντοσ δεν είναι δυνατι¨ Για να γίνει αυτό 

κεωρείται  απαραίτθτθ θ βελτίωςθ τθσ  υποδομισ ςτθ δαςικι εκπαίδευςθ αλλά και ςτθν 

ζρευνα και ωσ εκ τοφτου ο άξονασ αυτόσ πρζπει να αποτελζςει  τον πρωταρχικό ςτόχο τθσ 

Κυπριακισ Ρολιτείασ. Αυτό το κενό ζρχεται να ςυμπλθρϊςει θ πρόταςθ του ΤΕΡΑΚ για τθ 

δθμιουργία του νζου Τμιματοσ που ςκοπό ζχει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν εκπαίδευςθ  ςε 

αντικείμενα Μεςογειακισ Δαςοπονίασ  και να προωκιςει  τθν αντίςτοιχθ  ζρευνα  που κα 

αφορά τθ Μεςογειακι Δαςοπονία, γιατί ςε αυτόν τον τομζα Δαςολογικισ Ραιδείασ 

εςτιάηονται τα προβλιματα και τα ενδιαφζροντα τθσ Δαςοπονίασ τθσ Κφπρου και τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου και Μζςθσ Ανατολισ. Θ εκπαίδευςθ νζων 

επιςτθμόνων κακϊσ και θ επιςτθμονικι δραςτθριότθτα του διδακτικοφ – ερευνθτικοφ 

προςωπικοφ κα ςυντελζςει ςε ςθμαντικό βακμό ςτθν ανάπτυξθ τθσ Δαςολογικισ Επιςτιμθσ 

και Ρράξθσ, ςτθ βελτίωςθ, προςταςία, διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των μεςογειακϊν δαςικϊν 

οικοςυςτθμάτων και ιδιαίτερα αυτϊν τθσ Κφπρου, μζςα ςτο πλαίςιο των κεμελιωδϊν αρχϊν 

τθσ αειφορίασ και τθσ  ςταδιακισ αναβάκμιςθσ των λειτουργιϊν των δαςϊν και των δαςικϊν 

εκτάςεων,  τθσ διατιρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθσ οικονομικότθτασ με κοινωνικι 

ευαιςκθςία. 

Θ Δαςολογία ωσ πολυςυλλεκτικι επιςτιμθ αρφεται  γνϊςεισ από ζνα μεγάλο αρικμό 

γνωςτικϊν αντικειμζνων (βιολογικά, τεχνικά, οικονομικά και άλλα) που ζχουν μικρό βακμό 

ςυνάφειασ με τα μακιματα και γνωςτικά αντικείμενα που ιδθ διδάςκονται ςτα υφιςτάμενα 

Τμιματα του ΤΕΠΑΚ και απαιτεί ειδικευμζνο προςωπικό.  

Ο βαςικόσ ςκοπόσ του υπό ίδρυςθ Τμιματοσ  είναι θ προαγωγι τθσ Δαςολογικισ 

Επιςτιμθσ και τθσ Δαςοπονικισ Ρράξθσ με ζμφαςθ ςτθ  διαχείριςθ και προςταςία των 

φυςικϊν πόρων των ορεινϊν και θμιορεινϊν περιοχϊν των χωρϊν με Μεςογειακό κλίμα, 

κακϊσ και θ επιςτθμονικι κατάρτιςθ νζων επιςτθμόνων ςε κζματα προςταςίασ, βελτίωςθσ, 

διαχείριςθσ, αποκατάςταςθσ, αξιοποίθςθσ των φυςικϊν πόρων των περιοχϊν αυτϊν, μζςα 

ςτα πλαίςια των ωσ άνω αρχϊν ορκολογιςμοφ ςτθ διαχείριςθ των φυςικϊν δαςικϊν πόρων. Θ 

δαςικι εκπαίδευςθ και θ δαςικι ζρευνα κεωροφνται δφο αλλθλζνδετεσ ςυνιςτϊςεσ  για τθν 

αειφόρο ανάπτυξθ τθσ Κφπρου. Η δθμιουργία του νζου Τμιματοσ  δυνθτικά μπορεί να 

αποτελζςει ζνα εκπαιδευτικό - ερευνθτικό ίδρυμα τθσ Ανατολικισ Μεςογείου ςτο οποίο κα 

προςελκφονται φοιτθτζσ από τθν ευρφτερθ περιοχι αρκεί το πρόγραμμα ςπουδϊν να 

εςτιαςκεί ςτθ Μεςογειακι Δαςοπονία και ιδιαίτερα ςτθ διαχείριςθ, τθν αποκατάςταςθ και τθ 
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βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και πολυλειτουργικότθτασ των ξθροκερμικϊν δαςικϊν 

περιοχϊν, δραςτθριότθτα για τθν οποία υπάρχει ζλλειψθ. Το γεγονόσ αυτό κα βοθκιςει  ςτον 

προςανατολιςμό τθσ ζρευνασ και εκπαίδευςθσ  του νζου Τμιματοσ, αφοφ οι γνϊςεισ που 

λαμβάνουν οι πτυχιοφχοι που φοιτοφν ςε τμιματα άλλων χωρϊν εςτιάηονται ςτισ ιδιαίτερεσ 

ςυνκικεσ και τα περιβάλλοντα των χωρϊν όπου ςπουδάηουν. Το  γεγονόσ αυτό  αποτελεί ζνα 

από τα βαςικά προβλιματα τθσ Δαςολογικισ εκπαίδευςθσ, διότι θ μεταφορά των δεδομζνων 

τθσ δαςικισ ζρευνασ από μία περιοχι ςε άλλθ είναι αρκετά προβλθματικι ζωσ επικίνδυνθ, ςε 

αντίκεςθ με ότι ςυμβαίνει ςτουσ άλλουσ πρωτογενείσ τομείσ τθσ οικονομίασ.   

Ζνα από τα βαςικότερα θζματα που τίθενται πριν από  την ίδρυςη ενόσ  νζου 

Σμήματοσ  είναι  η ςφνταξη ενόσ κατάλληλου προγράμματοσ ςπουδϊν.  Αυτό κατά τθν 

άποψι μασ πρζπει να διζπεται από οριςμζνεσ βαςικζσ αρχζσ  και να ανταποκρίνεται: 

  (1) ςτισ απαιτιςεισ τθσ υψθλισ ανταγωνιςτικότθτασ μεταξφ των διαφόρων 

επιςτθμόνων που αςχολοφνται με επιμζρουσ κζματα διαχείριςθσ των φυςικϊν πόρων και του 

περιβάλλοντοσ,  

(2) ςτθ πολυπλοκότθτα του ςχεδιαςμοφ τθσ αειφορικισ διαχείριςθσ των 

οικοςυςτθμάτων των ορεινϊν και θμιορεινϊν περιοχϊν,  

(3) ςτισ ιδιαιτερότθτεσ που πθγάηουν από τθν άςκθςθ Δαςοπονίασ πολλαπλϊν ςκοπϊν, 

 (4) ςτθν τάςθ διεκνοποίθςθσ των ςπουδϊν και τθν ανάγκθ προςζλκυςθσ ξζνων 

φοιτθτϊν, κυρίωσ από τισ Μεςογειακζσ χϊρεσ,  με ςκοπό τθν ενίςχυςθ των διεκνϊν ςχζςεων 

μεταξφ των κρατϊν,  

(5) ςτισ απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ και των διαφόρων φορζων  μζςω των οποίων αυτι 

εκφράηεται. Αυτι θ βαςικι αρχι ςυνδζεται με τθν ανάγκθ  ςυνεχοφσ βελτίωςθσ και 

επιμόρφωςθσ των αςχολουμζνων με κζματα που αφοροφν τθ διαχείριςθ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ μζςω του κεςμοφ τθσ διά βίου μάκθςθσ.  

Σο πρόγραμμα ςπουδϊν είναι απαραίτητο να είναι ευζλικτο και ελκυςτικό για τουσ 

φοιτητζσ και η  διάρκρωςι του να γίνεται  με τζτοιο τρόπο ϊςτε ςτο πρϊτο ζτοσ οι φοιτθτζσ 

να λαμβάνουν βαςικζσ γνϊςεισ από προαπαιτοφμενα μακιματα ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ, 

πικανόν μαηί με  φοιτθτζσ άλλων Τμθμάτων  και με τθν πάροδο των μακθμάτων  να  

παρζχονται ςτουσ φοιτθτζσ ειδικζσ γνϊςεισ μζχρι τθ  ςυμπλιρωςθ τουλάχιςτον 240 ECTS 

(Ευρωπαϊκϊν  Διδακτικϊν Ριςτωτικϊν Μονάδων). 

Επιπλζον ο κακοριςμόσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων  πρζπει να γίνεται  με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να αποφεφγεται  όςον το δυνατό η επικάλυψη μεταξφ τουσ. Αυτό κακίςταται 

απαραίτθτο γιατί οριςμζνα γνωςτικά αντικείμενα παρουςιάηουν από τθ φφςθ τουσ κάποια 

ςυγγζνεια. Το γεγονόσ  τθσ επικάλυψθσ παρατθρείται ςε πολλά Τμιματα και ςε πολλά 

προγράμματα Σπουδϊν τόςο μεταξφ των Τμθμάτων, όςο και μεταξφ των μακθμάτων του ιδίου  

Τμιματοσ. Στθ ςφνταξθ του προγράμματοσ  ςπουδϊν του νζου Τμιματοσ ελιφκθςαν υπόψθ 

τα προγράμματα ςπουδϊν των ιδθ λειτουργοφντων Τμθμάτων όπωσ και πολλϊν ομοειδϊν 

τμθμάτων τόςο ςτθ Ελλάδα όςο και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ. Με βάςθ 

τα παραπάνω και ςεβόμενοι τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ Κφπρου  ςυντάχκθκε το πρόγραμμα 
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ςπουδϊν του νζου Τμιματοσ. Ρολλά  από τα μακιματα των δφο πρϊτων εξαμινων μποροφν 

και πρζπει να διαμορφωκοφν με τζτοιο τρόπο ϊςτε ςε πρϊτθ φάςθ, με κατάλλθλθ  

προςαρμογι, να γίνεται ςυνδιδαςκαλία με τουσ φοιτθτζσ των άλλων ιδθ λειτουργοφντων 

Τμθμάτων ςτο ΤΕΡΑΚ. Αυτό   οδθγεί ςε εξοικονόμθςθ  πόρων και υποδομϊν, ενϊ ςε δεφτερο 

ςτάδιο και ανάλογα με τισ ανάγκεσ   του νζου Τμιματοσ μπορεί να προςαρμοςκεί θ 

διδαςκαλία με τρόπο τζτοιο ϊςτε να γίνονται ανεξάρτθτα. 

Τα μακιματα-γνωςτικά αντικείμενα, που προτείνονται  ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν 

κατανζμονται ςε δφο ομάδεσ ιτοι: (Α). Μαθήματα Ειςαγωγικήσ Εκπαίδευςησ και (Β) 

Δαςολογικά  μαθήματα.  Ραράλλθλα το πρόγραμμα ςπουδϊν προβλζπει και τθν εκπόνθςθ 

Ρτυχιακισ Διατριβισ. Πλα τα μακιματα και θ πτυχιακι διατριβι  λαμβάνουν  οριςμζνεσ 

διδακτικζσ μονάδεσ (ΔΜ). 

Οι διδακτικζσ μονάδεσ ςυνδζονται με τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ του κάκε μακιματοσ κακϊσ 

και με τθν εργαςία που απαιτείται για κάκε μάκθμα, δθλαδι  οι διδακτικζσ μονάδεσ είναι  το 

άκροιςμα των ωρϊν διδαςκαλίασ και των εργαςτθρίων, αςκιςεων, ςεμιναρίων και 

φροντιςτθρίων που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ του κάκε μακιματοσ. Οι διδακτικζσ 

μονάδεσ τθσ Ρτυχιακισ Διατριβισ  προςμετροφνται πριν από τθ λιψθ του πτυχίου . Το ςφνολο 

των μονάδων αντιπροςωπεφει το ςυνολικό όγκο εργαςίασ και προετοιμαςίασ που ζχει γίνει 

οπό το φοιτθτι κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν του.  

 

Για τισ ανάγκεσ του ςυςτιματοσ μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ Ριςτωτικϊν Μονάδων 

(ECTS), που ςε καμιά περίπτωςθ δεν ρυκμίηει το περιεχόμενο, τθ διάρκρωςθ ι τθν ιςοτιμία 

των ακαδθμαϊκϊν προγραμμάτων,  ζχει προτακεί να ιςχφςει ότι μία διδακτικι μονάδα είναι 

ιςοδφναμθ με μία μονάδα του ςυςτιματοσ ECTS. Οι διδακτικζσ  μονάδεσ και οι μονάδεσ ECTS  

κατανζμονται ςτα διάφορα εξάμθνα περίπου ιςομερϊσ. 

 

 Για τθν πίςτωςθ των ΔΜ και των μονάδων ECTS ςτουσ φοιτθτζσ κα πρζπει να 

ζχουν ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ και εξετάςεισ ςε κάκε μάκθμα. 

Οριςμζνα μαθήματα, εκτόσ των απαραίτητων που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν, 

μπορεί ο φοιτητήσ να τα παρακολουθεί  από άλλα Σμήματα με εξετάςεισ. Σα μαθήματα 

αυτά θα αναφζρονται ςτα πιςτοποιητικά τησ ακαδημαϊκήσ επίδοςήσ τουσ. 

 

Τα βαςικά προβλιματα που καλείται να αντιμετωπίςει ζνασ Δαςολόγοσ  είναι 

πολφπλοκα και για το λόγο αυτόν απαιτείται ζνα μεγάλο μζροσ τθσ εκπαίδευςισ του, 

παράλλθλα με τα εργαςτιρια  να γίνεται ςτθν φπαικρο. Θ εκπαίδευςθ ςτθν φπαικρο μπορεί 

να γίνει καλφτερθ αν το νζο Τμιμα ζχει αυτι τθ δυνατότθτα. Το πρόβλθμα αυτό  μπορεί να 

λυκεί άριςτα αν κατά τθν ίδρυςι του λθφκεί  πρόνοια παραχϊρθςθσ των εγκαταςτάςεων  του 

Δαςικοφ Κολλεγίου τθσ Κφπρου ςτο Τεχνολογικό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου. Με τθν αναβάκμιςθ 

και αξιοποίθςθ των εγκαταςτάςεων αυτϊν, ο χϊροσ του Δαςικοφ Κολλεγίου κα αποτελζςει 

τον πυρινα τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ζρευνασ αλλά και τθσ παραγωγισ δαςικισ γνϊςθσ. Ρροσ 

αυτι τθν κατεφκυνςθ πρζπει να κινθκοφν  το Τεχνολογικό Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, το 

Υπουργείο  Ραιδείασ και το Υπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ. Θ 

αναβάκμιςθ των εγκαταςτάςεων για τθν αναγκαιότθτα  των οποίων ζγινε ιδθ αναφορά, 

πρζπει να γίνει με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα να χρθςιμοποιοφνται και από 
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τουσ φοιτθτζσ των άλλων Τμθμάτων και Σχολϊν του ΤΕΡΑΚ για  εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Αυτό 

κα μειϊςει κατά πολφ τθν οικονομικι επιβάρυνςθ του ΤΕΡΑΚ αλλά και τθν αποτελεςματικι 

αξιοποίθςθ των διακζςιμων οικονομικϊν πόρων. Οι αναβακμιςμζνεσ εγκαταςτάςεισ του 

Δαςικοφ Κολλεγίου κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ φυςικά υπό τθν αιγίδα του Τεχνολογικοφ Ρανεπιςτθμίου  τθσ Κφπρου. Σε αυτόν 

τον τομζα μπορεί το ΤΕΡΑΚ  να αντλιςει τεχνογνωςία από τα Ρανεπιςτθμιακά Δάςθ του ΑΡΘ 

που ζχουν ςχετικι πείρα και ειδικό κεςμικό πλαίςιο 80 ετϊν. 

 

Θ εκπαίδευςθ ςτο πανεπιςτθμιακό δάςοσ προγραμματίηεται να γίνεται με δφο τρόπουσ 

ιτοι: (α) με τθν διενζργεια τακτικϊν εργαςτθριακϊν αςκιςεων και εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν  

και (β) με τθν υποχρεωτικι κερινι άςκθςθ των φοιτθτϊν κατά το  τρίτο ζτοσ, διάρκειασ  τριϊν 

ζωσ τεςςάρων διδακτικϊν εβδομάδων. Στο τζλοσ τθσ κερινισ άςκθςθσ και για κάκε γνωςτικό 

αντικείμενο, ο φοιτθτισ κα ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ κα  εξετάηεται και κα βακμολογείται. Θ  

επίδοςι του ςυνυπολογίηεται ςτθν τελικι αξιολόγθςθ του φοιτθτι  που γίνεται για τα  

αντίςτοιχα μακιματα. Για τθν κερινι άςκθςθ των φοιτθτϊν ζχει προτακεί να ςυνταχκεί ειδικό 

πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (ςυνολικό και κατά μάκθμα πρακτικισ άςκθςθσ). 

 

 

3. Αριθμόσ φοιτητϊν 
 

 ‘Ζνα από τα βαςικά ερωτιματα που τίκενται   πριν από τθν απόφαςθ για τθν ίδρυςθ 

ενόσ νζου  Τμιματοσ ςε κάποιο Ρανεπιςτιμιο αφορά τθν πικανι ηιτθςι του από τουσ νζουσ 

φοιτθτζσ. Για να απαντθκεί το ερϊτθμα είναι απαραίτθτο να προθγείται κάποια μελζτθ  

ςκοπιμότθτασ και δεν ςασ κρφβω ότι μασ απαςχόλθςε πολφ το κζμα αυτό. Ασ δοφμε λοιπόν  τι 

ςυμβαίνει με τθν υπάρχουςα ηιτθςθ για  το γνωςτικό αντικείμενο τθσ Δαςολογίασ από τουσ 

νζουσ τθσ Κφπρου. 

 

Ο αρικμόσ  φοιτθτϊν, ςτθ πρϊτθ φάςθ ανάπτυξθσ του Τμιματοσ, εκτιμάται ότι μπορεί 

να ανζλκει ςτουσ 25-30 ετθςίωσ, πζραν των φοιτθτϊν που δυνθτικά κα μποροφςαν να 

εγγραφοφν, είτε ωσ φοιτθτζσ άλλων χωρϊν, είτε ωσ πτυχιοφχοι άλλων Σχολϊν.  Ο αρικμόσ 

αυτόσ ςτθρίηεται ςε  ςτατιςτικά ςτοιχεία  από τουσ  Κφπριουσ φοιτθτζσ που εγγράφονται ςε 

αντίςτοιχα Τμιματα ι Σχολζσ  ςε Ελλθνικά Ρανεπιςτιμια. Στον πίνακα (1) δίνονται οριςμζνα 

ςτατιςτικά  ςτοιχεία των φοιτθτϊν που ενεγράφθςαν τα τελευταία χρόνια ςε διάφορεσ 

ομοειδείσ Σχολζσ ι Τμιματα ςτα Ελλθνικά Ρανεπιςτιμια. Αςφαλϊσ ο αρικμόσ αυτόσ είναι 

ενδεικτικόσ του ενδιαφζροντοσ των φοιτθτϊν για τθν Επιςτιμθ τθσ Δαςολογίασ. Ραράλλθλα 

πιςτεφουμε ότι  το νζο Τμιμα καλείται να επιτελζςει, τουλάχιςτον για τα  πρϊτα χρόνια ζνα 

επιπλζον ςκοπό, δθλαδι αυτόν τθσ αναβάκμιςθσ και επιμόρφωςθσ  ενόσ αρικμοφ υπαλλιλων 

του Τμιματοσ Δαςϊν του Υπουργείου Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ τθσ 

Κφπρου με αποτζλεςμα ο αρικμόσ αυτόσ να αυξάνεται.   
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     Πίνακας  1. Αριθμός φοιτητών σε ομοειδείς Σχολζς ή Τμήματα 

     Ακαδθμαϊκό  

              ζτοσ        

 Σχολ Σχολι Δαςολογίασ 

          ΑΡΘ 

 Τμιμα   Δαςολογίασ  

            ΔΡΘ 

2005-2006             7 

2006-2007         9          8 

2007-2008         6          7 

2008-2009       10         10 

2009-2010         6         10 

 

4. Εκπαιδευτικό Προςωπικό 

Το επόμενο ερϊτθμα που πικανόν χρειάηεται απάντθςθ  είναι «ποιζσ  οι απαιτιςεισ ςε 

διδακτικό και λοιπό βοθκθτικό  προςωπικό για να λειτουργιςει το νζο Τμιμα». Οι 

προβλθματιςμοί μασ πάνω ςτο κζμα ιταν πολλοί. Καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι 

     Το  προςωπικό  κα μποροφςε  να διακρικεί ςε δφο κατθγορίεσ ιτοι:  

(1) Σακτικό προςωπικό με Δαςολογικι εκπαίδευςθ και ειδίκευςθ ςε επιμζρουσ 

γνωςτικά αντικείμενα τθσ Δαςολογίασ, αυξθμζνων ακαδθμαϊκϊν προςόντων και 

(2)  Επιςκζπτεσ Κακθγθτζσ  που κα διακζτουν  αξιόλογα ακαδθμαϊκά προςόντα και 

ειδίκευςθ ςε ςυγκεκριμζνα γνωςτικά αντικείμενα. 

     Θ διάκριςθ αυτι του προςωπικοφ ςτισ δφο αυτζσ κατθγορίεσ αποτελεί  μια πολφ 

καλι  λφςθ, με ςθμαντικι μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ του νζου Τμιματοσ, χωρίσ να 

υποβακμίηονται οι ςπουδζσ. Θ προτεινόμενθ λφςθ παράλλθλα κα βοθκιςει τθ λειτουργία του 

νζου Τμιματοσ, γιατί ςταδιακά κα προγραμματίηεται  θ πρόςλθψθ και θ ςτελζχωςθ του 

προςωπικοφ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ςε βάκοσ χρόνου και   τθ ηιτθςθ για ςπουδζσ 

Δαςολογίασ. Το  βαςικό Δαςολογικό προςωπικό που κα αποτελζςει τον πυρινα του νζου 

Τμιματοσ προτείνεται να είναι των παρακάτω ειδικοτιτων. 

    (1)Δαςοκομίασ ,  (2) Δαςικισ Διαχειριςτικισ,  (3) Συγκομιδισ Δαςικϊν Ρροϊόντων, (4) 

Ορεινϊν Τεχνικϊν  Ζργων,  και (5) Δαςικισ Ρροςταςίασ. Το προςωπικό με τισ  ειδικότθτεσ 

αυτζσ  ζχει τθ δυνατότθτα να διδάξει  ςε πρϊτθ φάςθ  λόγω τθσ φφςεωσ των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων, ζνα μεγαλφτερο αρικμό μακθμάτων. 

Στθ δεφτερθ κατθγορία αυτι των επιςκεπτϊν κακθγθτϊν με αξιόλογα ακαδθμαϊκά 

προςόντα κα κλθκεί να διδάξει όλα τα άλλα γνωςτικά αντικείμενα όπωσ αυτά τθσ (1) Δαςικισ 

Βοτανικισ, Δαςικισ Εδαφολογίασ,  Δαςικι Ρολιτικι και Δαςικι Νομοκεςία κά. ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ του προγράμματοσ ςπουδϊν. 
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5.Ανάλυςη  του προγράμματοσ ςπουδϊν 

Μακιματα Κορμοφ 

ΠΡΩΣΟ ΕΣΟ 

ΦΘΙΝΟΡΩΙΝΟ  1ο ΕΞΑΜΘΝΟ ΕΑΙΝΟ 2ο ΕΞΑΜΘΝΟ 

Ειςαγωγι ςτισ Επιςτιμεσ Ρεριβάλλοντοσ Βιολογία 

Γενικι και Ανόργανθ Χθμεία Γενικι Ηωολογία 

Φυςικι Γενικι Βοτανικι (Μορφολογία- Ανατομία) 

Μακθματικά Μετεωρολογία- Κλιματολογία 

Οργανικι Χθμεία Στατιςτικι-Βιομετρία 

Αγγλικά για Ακαδθμαϊκοφσ Σκοποφσ Αγγλικά για Επιςτιμεσ Φυςικϊν Ρόρων 

 

 

ΔΕΤΣΕΡΟ  ΕΣΟ 

ΦΘΙΝΟΡΩΙΝΟ 3ο ΕΞΑΜΘΝΟ ΕΑΙΝΟ 4ο ΕΞΑΜΘΝΟ 

Συςτθματικι Δαςικι Βοτανικι Δαςικι Οικολογία 

Οικολογία και Διατιρθςθ Βιοποικιλότθτασ Τοπογραφία -Γεωδαιςία 

Υδρολογία(Συςτιματα Επιφανειακϊν και 
Υπογείων Νερϊν) 

Δαςικι  Γενετικι και Βελτίωςθ Δαςοπονικϊν 
Ειδϊν 

Δαςικι Ρλθροφορικι Δαςικι Εδαφολογία 

Γεωμορφολογία, Ρετρογραφία, Στοιχεία 
Ορυκτολογίασ)  

Δαςικι Τθλεπιςκόπθςθ- Χαρτογράφθςθ 
Δαςικϊν Ρόρων 

Γεωβοτανικι Γεωγραφικά Συςτιματα Ρλθροφοριϊν 
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               ΣΡΙΣΟ  ΕΣΟ 

ΦΘΙΝΟΡΩΙΝΟ 5ο  ΕΞΑΜΘΝΟ ΕΑΙΝΟ  6ο ΕΞΑΜΘΝΟ 

Αγροδαςοπονία Άγρια Ηωι και Θθραματοπονία 

Μικροβιολογία και Δαςικι Ρακολογία Δαςικι Εντομολογία 

Δαςικι Οδοποιία Δαςοκομία  Ειδϊν 

Δαςικι Εργαςιολογία και Εργονομία Συγκομιδι Δαςικϊν Ρροϊόντων 

Διαχείριςθ και Βελτίωςθ Λιβαδικϊν 
Οικοςυςτθμάτων 

Φυτωριακι Ραραγωγι, Τεχνθτι Κδρυςθ 
Συςτάδων, Αναδαςϊςεισ 

Δομι, Ιδιότθτεσ, Αναγνϊριςθ και Συντιρθςθ 
Ξφλου 

Ορεινι Υδρονομικι-Διευκζτθςθ Ορεινϊν 
Υδάτων 

 

Θερινι Άςκθςθ διάρκειασ τεςςάρων εβδομάδων 

               ΣΕΣΑΡΣΟ  ΕΣΟ 

ΦΘΙΝΟΡΩΙΝΟ 7ο  ΕΞΑΜΘΝΟ ΕΑΙΝΟ 8ο ΕΞΑΜΘΝΟ 

Δαςικι Οικονομικι και  Εκτιμθτικι Τεχνολογία Βιομθχανιϊν Ξφλου και Επίπλου 

Δαςικι Διαχειριςτικι: Δαςοπονικόσ 
Σχεδιαςμόσ 

Ρολιτικι Δαςοπονίασ και Φυςικοφ 
Ρεριβάλλοντοσ, Δαςικι Νομοκεςία 

Αςτικι Δαςοπονία Δαςικι Διαχειριςτικι : Διαχειριςτικό Σχζδιο 

Δαςικζσ Ρυρκαγιζσ Δειγματολθψία –Σχεδιαςμόσ Ρειραμάτων 

Δαςικό Ρεριβάλλον, Αναψυχι και Ανάπτυξθ Μάκθμα Ρεριοριςμζνθσ Επιλογισ 

Μάκθμα Ρεριοριςμζνθσ Επιλογισ Ρτυχιακι Διατριβι 
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Για κάκε ζνα από τα παραπάνω αναφερόμενα γνωςτικά αντικείμενα- μακιματα  ζχει 

γίνει περιγραφι του περιεχομζνου του . Θ περιγραφι αυτι πιςτεφουμε ότι κα βοθκιςει  ςτθν 

αποφυγι παρερμθνειϊν και επικαλφψεων . Για παράδειγμα αναφζρονται  ενδεικτικά τα 

περιεχόμενα τριϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων- μακθμάτων με ςκοπό να γίνει κατανοθτι θ δομι 

του προγράμματοσ ςπουδϊν. 

     Δαζική Εδαθολογία. 

 

Τν έδαθνο ωο θπζηθόο πόξνο. Λεηηνπξγίεο ηνπ εδαθηθνύ νηθνζπζηήκαηνο. 

Δδαθνγέλεζε. Οξπθηνινγηθή ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο. Τα θνιινεηδή ηνπ εδάθνπο. 

Οξπθηά ηεο αξγίινπ. Ιδηόηεηεο ηωλ εδαθώλ (θπζηθέο, ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο ηδηόηεηεο). 

Υγξή θάζε ηνπ εδάθνπο. Αέξηνο θάζε ηνπ εδάθνπο. Τα ζξεπηηθά ζηνηρεία. 

Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο. Σπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο ηωλ εδαθώλ. 

Λεηηνπξγίεο ηωλ δαζηθώλ εδαθώλ. Σρέζεηο πεηξώκαηνο-κεηξηθνύ πιηθνύ θαη δαζηθνύ 

εδάθνπο.. Τν έδαθνο ωο κέζν αλάπηπμεο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο. Βηνινγηθέο ηδηόηεηεο 

ηωλ δαζηθώλ εδαθώλ. Οξγαληζκνί ηωλ δαζηθώλ εδαθώλ. Οξγαληθή νπζία. Αλαθύθιωζε 

ηωλ ζξεπηηθώλ ζηνηρείωλ ζην δαζηθό νηθνζύζηεκα. Πνηόηεηα ηωλ δαζηθώλ εδαθώλ. 

Υπνβάζκηζε - βειηίωζε- απνθαηάζηαζε ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ εδάθνπο. Αεηθνξηθή 

δηαρείξηζε ηωλ εδαθηθώλ πόξωλ ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο.  Αξρέο 

ηαμηλόκεζεο εδαθώλ θαη  γαηώλ. Φπζηνγξαθηθή ηαμηλόκεζε. 

 

Αγροδαζοπονία  

 

Φωξηθή θαηαλνκή ηωλ ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ρξήζεωλ γεο ζηηο νξεηλέο θαη 

εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Ιζηνξηθή εμέιημε ηωλ αγξνδαζνπνληθώλ νηθνζπζηεκάηωλ. 

Αλάιπζε ζπζηεκάηωλ  αγξνδαζνπνλίαο. Σηόρνη, αξρέο θαη πξνϋπνζέζεηο  γηα 

αγξνδαζνπνληθή δξαζηεξηόηεηα ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο. Αγξνδαζνπνληθά 

νηθνζπζηήκαηα ( δεκηνπξγία , ρξήζεηο). Πνιπθξηηεξηαθή  επηινγή ηεο κεζόδνπ 

αγξνδαζνπνλίαο. Φπηηθά είδε θαηάιιεια γηα ζπγθαιιηέξγεηα. Γνκηθά ζηνηρεία ζηα 

αγξνδαζνπνληθά νηθνζπζηήκαηα. Μνξθέο ζπγθαιιηέξγεηαο (δαζνγεωξγηθέο, 

δαζνιηβαδηθέο). Δηζαγωγή λέωλ κνξθώλ ζπγθαιιηέξγεηαο. Σπκβνιή ηεο 

Αγξνδαζνπνλίαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Βειηηζηνπνίεζε ηωλ κεζόδωλ θαη ηωλ 

ζπζηεκάηωλ αγξνδαζνπνλίαο. Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ηωλ δνκηθώλ ζηνηρείωλ ζηα 

αγξνδαζηθά  νηθνζπζηήκαηα. Δπηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, ην ηνπίν, ηε βηνπνηθηιόηεηα. 

Πξνώζεζε ηωλ  ζπζηεκάηωλ ζύλζεηεο δηαρείξηζεο ζε εγθαηαιειεηκκέλεο  εθηάζεηο. 

Γηαρείξηζε Αγξνδαζηθώλ νηθνζπζηεκάηωλ. Δηδηθά ζέκαηα Αγξνδαζνπνλίαο γηα ηηο 

Μεζνγεηαθέο ζπλζήθεο. 

 

Φσηωριακή  Παραγωγή, Τετνηηή  Ίδρσζη Δαζών, Αναδαζώζεις  

 

Φώξνη θαη κέζα απαξαίηεηα γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό θπηώλ. Δπηινγή, ζπιινγή,  

ζπληήξεζε, ρεηξηζκνί ηωλ ζπόξωλ. Πνηόηεηα ζπόξωλ. Έιεγρνη ηεο πνηόηεηαο ηωλ 

ζπόξωλ. Μέζνδνη πνιιαπιαζηαζκνύ δαζηθώλ  θπηώλ (εγγελήο, αγελήο θαη 
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ηζηνθαιιηέξγεηα). Ίδξπζε δαζηθώλ θπηωξίωλ (επηινγή ζέζεο, ζρέδηα, άξδεπζε) 

Παξαγωγή, ιίπαλζε θαη βειηίωζε  ηεο πνηόηεηαο ηωλ παξαγνκέλωλ θπηώλ. Έιεγρνο θαη 

ζπζθεπαζία ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ. Σπνξνπαξαγωγηθνί θήπνη θαη ζπζηάδεο. 

Αβηνηηθνί θαη βηνηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηωλ θπηώλ ζηηο 

αλαδαζώζεηο. Σθνπνί, ηερληθέο θαη κεραληθόο εμνπιηζκόο ηωλ αλαδαζώζεωλ. Δπηινγή 

δαζνπνληθώλ εηδώλ. Τερλεηή ίδξπζε ζπζηάδωλ κε ζπνξά. Δπηινγή ηνπ 

πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλαδαζώζεηο. Πεξηπνίεζε θαη πξνζηαζία ηωλ 

θπηαξίωλ. Γηαρείξηζε θπηαξίωλ από ην θπηώξην έωο ηελ θύηεπζε. Μέζνδνη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αληαγωληζηηθήο βιάζηεζεο. Αλάγθεο ηωλ θπηώλ ζε λεξό θαη 

ζξεπηηθά ζηνηρεία. Ληπάλζεηο δαζηθώλ θπηεηώλ.. Σύληαμε κειεηώλ αλαδαζώζεωλ. 

Φξεζηκνπνίεζε  μεληθώλ εηδώλ ζηηο αλαδαζώζεηο.  

 

6. Απαςχόληςη και επαγγελματικζσ προοπτικζσ 
 

Το πρόγραμμα ςπουδϊν, όπωσ γίνεται κατανοθτό, ςτοχεφει ςτθν προετοιμαςία των 

αποφοίτων   για επαγγελματικι ςταδιοδρομία, τόςο ςτο δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα.  

Μερικά παραδείγματα δθμόςιων φορζων, όπου κα μποροφν να απαςχολθκοφν οι πτυχιοφχοι 

του Τμιματοσ, είναι το Υπουργείο Γεωργίασ, Φυςικϊν Ρόρων και Ρεριβάλλοντοσ κακϊσ και τα 

διάφορα Τμιματα και  Υπθρεςίεσ του, όπωσ το Τμιμα Δαςϊν,  θ Υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ. 

Επίςθσ θ Υπθρεςία Θιρασ, ο Οργανιςμόσ Αγροτικϊν Ρλθρωμϊν κ.α. δθμόςιοι φορείσ.  

Επιπρόςκετα, οι πτυχιοφχοι του κα μποροφν, ανάλογα με τθν ειδικότθτά τουσ, να 

ςταδιοδρομιςουν ςτον ιδιωτικό τομζα, ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ, ςφμβουλοι και 

διευκυντικά ςτελζχθ ςε μεγάλεσ φυτωριακζσ μονάδεσ, εταιρείεσ/κοινότθτεσ/οργανιςμοφσ 

ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ ιδιωτικϊν/κοινοτικϊν δαςϊν και  δαςικϊν εκτάςεων  κακϊσ και ςε  

ςχετικά εργαςτιρια. 

 

Οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ κα μποροφν επίςθσ να ςταδιοδρομιςουν και ςτο 

εξωτερικό είτε διεκδικϊντασ κζςεισ ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ τθσ Ε.Ε. είτε ωσ εκπρόςωποι τθσ 

Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτισ διάφορεσ επιτροπζσ και υπθρεςίεσ τθσ Ε.Ε, των  διαφόρων 

διεκνϊν οργανιςμϊν όπωσ του FAO, ECE κά.  Τζλοσ,  ευελπιςτοφμε ότι οι πτυχιοφχοι του 

Τμιματοσ κα μποροφν να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε μεταπτυχιακό και διδακτορικό 

επίπεδο και να ςταδιοδρομιςουν ωσ ερευνθτζσ ι ακαδθμαϊκοί ςε ερευνθτικά κζντρα και 

πανεπιςτιμια ςτθν Κφπρο και ςτο εξωτερικό. 

 

Τελειϊνοντασ κα ικελα να εκφράςω τισ ευχαριςτίεσ μασ προσ τα μζλθ τθσ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ του ΤΕΡΑΚ, για τθν εμπιςτοςφνθ και τθν τιμι που μασ ζκαναν δίνοντάσ μασ τθν 

ευκαιρία να  ςυμμετάςχουμε ςτθν επιτροπι για τθ ςφνταξθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του  

νζου Τμιματοσ. Επίςθσ κα ικελα να ευχαριςτιςω   όλα τα μζλθ ΔΕΡ του ΤΕΡΑΚ  που 

ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τελικισ  πρόταςθσ  με τθν αγαςτι ςυνεργαςία και 

τισ εποικοδομθτικζσ  παρατθριςεισ τουσ , όπωσ  τουσ κ κ. Ιωάννου , Βαρϊτςθ, Ραπαδόπουλο, 

Τςάλτα και Ραπαχριςτοφόρου  κακϊσ και τισ κυρίεσ  Σόνια Ρθλλάτςθ και Ειρινθ Ηαντι  για 

τθν πολυςχιδι βοικεια, κακϊσ επίςθσ και τον ςυνάδελφο κ. Αντϊνθ Σαρρι  και τουσ 

ςυνεργάτεσ του που διοργάνωςαν τθν εκδιλωςθ αυτι.  


