
 

Ημεπίδα με θέμα « Το μέλλον ηηρ δαζικήρ εκπαίδεςζηρ ζηην Κύππο   – 

Αξιοποιώνηαρ ηη διεθνή εμπειπία » 
 

 

Η Φνηηεηηθή Έλσζε Δαζηθνύ Κνιεγίνπ ραηξεηίδεη κε κεγάιε ραξά θαη 

ηθαλνπνίεζε ηε ζεκεξηλή εκεξίδα πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηνλ θιάδν 

ππαιιήισλ ηνπ Τκήκαηνο Δαζώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΕ.ΠΑ.Κ 

 

Παξάιιεια ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θιάδν ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ Τκήκαηνο Δαζώλ γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ηελ επθαηξία πνπ καο 

δίλεηαη λα παξεπξεζνύκε ζηελ εκεξίδα απηή θαη λα εθθξάζνπκε ζε 

ζπληνκία ηηο απόςεηο καο. 

 

Ωο γλσζηόλ, ην ζέκα ηεο ζεκεξηλήο εκεξίδαο είλαη ην κέιινλ  δαζηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν – αμηνπνηώληαο ηε δηεζλή εκπεηξία.  Αλάκεζα 

ζηνπο ζηόρνπο ηεο εκεξίδαο απηήο είλαη θαη ε αλάδεημε ηεο 

αλαγθαηόηεηαο αλαβάζκηζεο ηεο παξερόκελεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Κύπξν. 

 

Σήκεξα, ε εθπαίδεπζε απηή παξέρεηαη από ην Δαζηθό Κνιέγην ηνπ 

νπνίνπ είκαζηε θνηηεηέο θαη δνύκε από πξώην ρέξη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ έιιεηςε παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν 

θαη ε άπνςή καο είλαη όηη ρξεηάδεηαη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή 

παξέκβαζε ηεο πνιηηείαο γηα επίιπζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Οη θνηηεηέο ηνπ Δαζηθνύ Κνιεγίνπ, όζν ζθιεξά θαη λα δνπιέςνπκε 

θαηά ηε θνίηεζε καο, μέξνπκε όηη όηαλ απνθνηηήζνπκε ζα βξεζνύκε 

αληηκέησπνη κε κηα θαηάθνξε αδηθία. Θα είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα 

αληαγσληζηνύκε κε άληζνπο όξνπο ηνπ απόθνηηνπο παλεπηζηεκίσλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ, κε πηπρία θαη κεηαπηπρηαθά, γηα κηα ζέζε ζην Τκήκα 

Δαζώλ, γηα ηελ νπνία εθπαηδεπηήθακε εηδηθά θαη ηύρακε θαηάιιειεο 

πξνεηνηκαζίαο.  

 

Από ηελ άιιε, δελ ππάξρεη ε επθαηξία αλαβάζκηζεο ησλ γλώζεσλ καο 

ζηελ Κύπξν. Έηζη πξέπεη λα θαηαθύγνπκε ζε παλεπηζηήκηα ηνπ 

εμσηεξηθνύ. 

 

Πηζηεύνπκε όηη, ε πξνσζνύκελε θάιπςε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

ηεο δαζνινγίαο  από ην ΤΕ.ΠΑ.Κ ζα απνηειέζεη ηελ αλαβάζκηζε πνπ 

ρξεηάδεηαη ε δαζηθή εθπαίδεπζε ζηνλ ηόπν καο. 

 

 



 Επαθόινπζα ζα πξνθύςνπλ πνιιαπιά νθέιε κε πξννπηηθέο πνπ ρξίδνπλ 

άκεζεο πξνβνιήο θαη αλάπηπμεο. 

 

- Τν κειινληηθό Τκήκα Φπζηθώλ Πόξσλ κε ηηο θαηεπζύλζεηο 

Δαζνινγίαο θαη Υδξνβηνινγίαο ζα δώζεη ηελ επθαηξία  ζηνπο Κύπξηνπο 

θνηηεηέο λα ζπνπδάδνπλ δαζνινγία θαζώο θαη πδξνβηνινγία ζηνλ ηόπν 

ηνπο, κεηώλνληαο ην θόζηνο ησλ ζπνπδώλ ηνπο από ηε κεηάβαζε ηνπο ζε 

παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, 

 

- Η αλαβάζκηζε ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζα σζήζεη ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ Τκήκαηνο Δαζώλ λα αλαβαζκίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη ηα 

επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζόληα θαη απηό ζα είλαη πξνο όθεινο θαη ηνπ 

Τκήκαηνο Δαζώλ θαη ηεο δηαρείξηζεο θαη θξνληίδαο ησλ δαζώλ καο, 

 

- Έλα αθόκα Τκήκα ζην ΤΕ.ΠΑ.Κ ην θάλεη αθόκα πην ειθπζηηθό θαη 

εμππεξεηηθό γηα ην θνηηεηηθό θόζκν. 

 

- Τα 60 ρξόληα ηεο πξνζθνξάο δαζηθήο εθπαίδεπζεο από ην Δαζηθό 

Κνιέγην έπαημαλ θαη παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηα θππξηαθά δάζε 

αιιά κηα αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο πηζηεύνπκε  όηη ζα 

ζπληειέζεη ζε κηα πην θαιή βάζε θαη εγγύεζε γηα πην  απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ πινύηνπ ησλ δαζώλ καο .  

 

 

Η αλαβάζκηζε ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζεκαίλεη ηέξκα ζηελ αδηθία θαη 

ηνλ άληζν αληαγσληζκό γηα ηνπο θνηηεηέο θαη απόθνηηνπο ηνπ δαζηθνύ 

Κνιεγίνπ θαζώο επίζεο, όθεινο γηα ηα θππξηαθά δάζε , ην επξύηεξν 

θπζηθό καο πεξηβάιινλ αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο καο γεληθόηεξα.   

 

Αλακέλνπκε λα δνύκε ζύληνκα ηελ πξνώζεζε θαη πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο γηα ην λέν Τκήκα ζην ΤΕΠΑΚ, ρσξίο πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε. 

 

Σαο επραξηζηώ. 

 
 


