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Προςφωνιςεισ: 

 

 

ΟΙ ΤΓΧΡΟΝΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ  

ΔΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 

Οι  μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθ διαχείριςθ των δαςικών 

οικοςυςτθμάτων, που άρχιςαν με ζντονο ρυκμό να 

εκτυλίςςονται  από τθ δεκαετία του 1990, είχαν ωσ 

ςυνζπεια τθν ανακεώρθςθ τθσ δαςικισ εκπαίδευςθσ ςε 

παγκόςμια κλίμακα. 

Η κλαςςικι δαςοπονικι επιςτιμθ που είχε ωσ βαςικό άξονά 

τθσ τθν εκπαίδευςθ των δαςοπόνων με ςτόχο τθ μζγιςτθ 

παραγωγι ξφλου, κακώσ και άμεςων δαςικών προϊόντων 

άρχιςε να δίνει τθ κζςθ τθσ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ που 

ηθτοφςαν να δουν τα δαςικά οικοςυςτιματα να 

διαχειρίηονται πάνω ςτθ βάςθ τθσ πολλαπλισ τουσ χριςθσ. 

Ωσ ςυνζπεια των νζων τάςεων ιταν θ ανακεώρθςθ, από 

πολλζσ προθγμζνεσ χώρεσ, τθσ εκπαίδευςθσ που δινόταν 
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ςτουσ νζουσ δαςοπόνουσ  που κα ςτελζχωναν τισ δαςικζσ 

υπθρεςίεσ των χωρών αυτών. 

τθν Κφπρο, οι δαςοπόνοι με πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ 

προζρχονταν και ακόμθ προζρχονται από χώρεσ του 

εξωτερικοφ γιατί ςτθ χώρα μασ δεν υπάρχει δαςολογικι 

ςχολι, με όλεσ τισ αρνθτικζσ επιπτώςεισ που ςυνεπάγεται 

αυτό. 

Ωσ Παγκφπρια Ζνωςθ Δαςολόγων πιςτεφουμε ότι ιλκε θ 

ώρα να ιδρυκεί πανεπιςτθμιακι ςχολι, θ οποία να 

εκπαιδεφει δαςολόγουσ με κφριο ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ 

των Κυπριακών δαςικών οικοςυςτθμάτων. 

Η πανεπιςτθμιακι ςχολι κα παρζχει επίςθσ τθ δυνατότθτα 

ςτουσ Κφπριουσ δαςολόγουσ να παρακολουκοφν 

μεταπτυχιακά προγράμματα επιπζδου Masters  και 

Διδακτορικοφ, με όλεσ τισ κετικζσ και επωφελείσ ςυνζπειεσ 

που κα ζχει αυτό για τθν Κυπριακι Δαςοπονία. 

Ζνασ δεφτεροσ τομζασ ςτον οποίο υςτερεί θ χώρα μασ, 

εκτόσ από τθ μθ φπαρξθ δαςολογικισ ςχολισ, είναι και θ 

απουςία ουςιαςτικισ δαςικισ ζρευνασ. Γι αυτό πιςτεφουμε 

ότι με τισ νζεσ ςυνκικεσ που διαμορφώνονται λόγω τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ, είναι απαραίτθτθ θ δθμιουργία ενόσ 

Ινςτιτοφτου Δαςικών Ερευνών, το οποίο κα αςχολείται 

βαςικά με τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα. Σο Ινςτιτοφτο αυτό κα 

πρζπει να τοποκετθκεί κάτω από το Τπουργείο Γεωργίασ, 
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Φυςικών Πόρων και Περιβάλλοντοσ και ίςωσ κα μποροφςε 

θ χωροκζτθςθ και λειτουργία του να ςυνδυαςτεί με αυτι 

του Ινςτιτοφτου Γεωργικών Ερευνών. 

Ζνασ άλλοσ άξονασ τθσ εκπαίδευςθσ ο οποίοσ πρζπει να 

προςεχκεί και να αναβακμιςτεί είναι θ εκπαίδευςθ και 

επιμόρφωςθ ςε ςυςτθματικι βάςθ τόςο του δαςικοφ 

προςωπικοφ του Σμιματοσ Δαςών όςο και των δαςεργατών. 

Για το ςκοπό αυτό μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι 

εγκαταςτάςεισ του Δαςικοφ Κολλεγίου Κφπρου, αφοφ 

αναβακμιςτεί τόςο το προςωπικό του όςο και τα μζςα που 

διακζτει. 

Αυτό το Κζντρο Εκπαίδευςθσ και μετεκπαίδευςθσ, κα 

μποροφςε να παρζχει προγράμματα διάρκειασ μερικών 

εβδομάδων μζχρι και ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Η 

εκπαίδευςθ και θ επιμόρφωςθ κα μποροφςε να είναι ςε 

κζματα πυροπροςταςίασ, γεωγραφικών ςυςτθμάτων 

πλθροφοριών, προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, διαφόρων 

πρακτικισ φφςεωσ εργαςιών ςτο δάςοσ κλπ. 

Πιςτεφουμε ότι είναι καιρόσ πλζον να γίνει ζνασ 

μεςοπρόκεςμοσ και μακροπρόκεςμοσ προγραμματιςμόσ και 

μια ολιςτικι αντιμετώπιςθ τθσ δαςικισ εκπαίδευςθσ ςτον 

τόπο μασ ώςτε να εναρμονιςκεί θ Κυπριακι Δαςοπονία με 

τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και απαιτιςεισ. 
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Σο κόςτοσ αυτισ τθσ αντιμετώπιςθσ δεν είναι κακόλου 

απαγορευτικό κάτω από οποιεςδιποτε οικονομικζσ 

ςυνκικεσ. Εξάλλου με τισ προτάςεισ τθσ Παγκφπριασ  

Ζνωςθσ Δαςολόγων, κα μπορζςουν να εργοδοτθκοφν 

επιςτιμονεσ δαςολόγοι και να προςφζρουν ςτθν Κυπριακι 

δαςοπονία τισ γνώςεισ τουσ και ζτςι να ςυμβάλουν ςτθν 

αντιμετώπιςθ των διαφόρων προβλθμάτων τθσ δαςοπονίασ 

του τόπου μασ. Παράλλθλα κα αντιμετωπιςτεί και το 

πρόβλθμα των άνεργων δαςολόγων. 

Σζλοσ, ωσ Παγκφπρια Ζνωςθ Δαςολόγων, πιςτεφουμε ότι 

όςα προαναφζρκθκαν κα ςυμβάλουν ςτθν αναβάκμιςθ και 

ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ Κυπριακισ δαςοπονίασ, ώςτε να 

μπορζςει να ανταποκρικεί ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ. 

Ευχαριςτώ.  

 


