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Ομιλία του Προζδρου του Συνδζςμου Δαςοπόνων – Αποφοίτων του 
Δαςικοφ Κολεγίου ςτην Ημερίδα του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματοσ 

Δαςών – ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και του Τεχνολογικοφ Πανεπιςτημίου Κφπρου με 
θζμα  

«Το μζλλον τησ Δαςικήσ Εκπαίδευςησ ςτην Κφπρο – Αξιοποιώντασ τη 
Διεθνή Εμπειρία» 

 
Το Δαςικό Κολζγιο, ωσ θ μοναδικι μζχρι ςιμερα ςχολι του είδουσ τθσ ςτον τόπο 
μασ, ζχει προςφζρει ανεκτίμθτεσ υπθρεςίεσ ςτθν κυπριακι Δαςοπονία 
τροφοδοτϊντασ το Τμιμα Δαςϊν με κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθ 
ςωςτι διαχείριςθ και προςταςία των δαςϊν για 60 ςχεδόν χρόνια.  
 
Λζγεται ότι θ ανάγκθ για αναβάκμιςθ των  επαγγελματικϊν γνϊςεων πρζπει να 
εξετάηεται ςε ςυνάρτθςθ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ και τθν προςφερόμενθ 
ποιότθτα υπθρεςιϊν. Όμωσ, οι ανάγκεσ τθσ κυπριακισ Δαςοπονίασ πιςτεφουμε ότι 
ζχουν αλλάξει. Οι ςτόχοι ζχουν επανατοποκετθκεί με τθ ςφνταξθ ενόσ φιλόδοξου 
Εκνικοφ Προγράμματοσ για τα Δάςθ και μιασ νζασ αναβακμιςμζνθσ δαςικισ 
πολιτικισ ςε μια προςπάκεια εναρμόνιςθσ με τθν επιδιωκόμενθ Κοινι Ευρωπαϊκι 
Δαςικι Πολιτικι. Αυτοφσ τουσ ψθλοφσ ςτόχουσ δεν πιςτεφουμε ότι μπορεί να τουσ 
πετφχει το Δαςικό Κολζγιο Κφπρου με τθ ςθμερινι δομι του. 
 
Τα μζλθ του Συνδζςμου Δαςοπόνων Αποφοίτων του Δαςικοφ Κολεγίου, που ςτθν 
ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία απαςχολοφνται ςτο Τμιμα Δαςϊν, και αποτελοφν 
ταυτόχρονα το 90% του μόνιμου προςωπικοφ του, πιςτεφουν πωσ θ αναβάκμιςθ 
τθσ δαςικισ εκπαίδευςθσ ςτθν Κφπρο με τθ δθμιουργία Τμιματοσ Δαςολογίασ και 
Περιβαλλοντικϊν Σπουδϊν ςτο Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο με ι χωρίσ τθν 
Ενςωμάτωςθ του Δαςικοφ Κολεγίου, αποτελεί απόλυτθ αναγκαιότθτα για τουσ 
εξισ λόγουσ: 

 Οι εξελίξεισ γφρω από τθ Δαςολογία και τα διάφορα ςοβαρά 
περιβαλλοντικά προβλιματα, δεν μποροφν να αντιμετωπιςτοφν από μια 
κουτςουρεμζνθ Δαςικι Υπθρεςία, όπου θ ςυντριπτικι πλειοψθφία του 
μόνιμου προςωπικοφ ζχει καταρτιςτεί ςε μια ςχολι δαςοπονίασ που το 



αναλυτικό τθσ πρόγραμμα βαςιηόταν μζχρι πρόςφατα ςε πρακτικζσ και 
εμπειρίεσ του περαςμζνου αιϊνα.  

 Η νζεσ αντιλιψεισ για αειφορικι διαχείριςθ των δαςϊν και θ ςτροφι προσ 
τθν ανάδειξθ των πολλαπλϊν ωφελειϊν τουσ απαιτοφν εκςυγχρονιςμό 
μεκόδων, ψθλό γνωςιολογικό επίπεδο και ανταλλαγι εμπειριϊν που μόνο 
μια ςωςτι και ολοκλθρωμζνθ ακαδθμαϊκι κατάρτιςθ προςαρμοςμζνθ ςτισ 
κυπριακζσ πραγματικότθτεσ μπορεί να προςφζρει.  

 Η ανάγκθ για περιβαλλοντικι παιδεία και επικοινωνία με το κοινό ιδιαίτερα 
τουσ νζουσ, για να καταςτεί δυνατι θ ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ και του ρόλου 
των δαςϊν και για να τονιςτοφν οι κίνδυνοι που τα απειλοφν, επιβάλλουν 
νζεσ πρακτικζσ με τθ δθμιουργία περιβαλλοντικϊν κζντρων και κζντρων 
επιςκεπτϊν με τθν ενεργι εμπλοκι των δαςοπόνων.  

 Πολλοί απόφοιτοι του Δαςικοφ Κολεγίου ςτθν προςπάκεια τουσ να 
αναβακμίςουν τισ γνϊςεισ τουσ καταφεφγουν ςε ξζνα πανεπιςτιμια που 
διακζτουν ςχετικά προγράμματα. Αυτό κα μποροφςαν να το πράξουν εδϊ 
ςτο τόπο μασ, ςυνδυάηοντασ τθν οποιαδιποτε επιδιωκόμενθ κατάρτιςθ με 
πρακτικι εξάςκθςθ μζςα ςτισ δοςμζνεσ ςυνκικεσ των κυπριακϊν δαςϊν, 
ςε ςυνεργαςία με τθ Δαςικι Υπθρεςία μζςα από μια αμφίδρομθ ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν προσ αμοιβαίο όφελοσ. 

 Η δθμιουργία πανεπιςτθμιακισ ςχολισ κα αναβακμίςει ποικιλότροπα τθν 
κυπριακι Δαςοπονία και προπαντόσ τθ δαςικι ζρευνα (που ςιμερα είναι 
ουςιαςτικά ανφπαρκτθ), και για ανταλλαγζσ με άλλα πανεπιςτιμια του 
εξωτερικοφ. Γενικά κα δθμιουργιςει όλθ εκείνθ τθ δυναμικι που λείπει 
ςιμερα από τθ κυπριακι Δαςοπονία. 

 
Οι ςθμερινζσ ανάγκεσ τθσ Εκνικισ Δαςικισ μασ Υπθρεςίασ δεν μποροφν να 
καλυφκοφν με τον διακζςιμο μικρό αρικμό επιςτθμονικϊν ςτελεχϊν που μάλιςτα 
οι πιο πολλοί είναι επιφορτιςμζνοι με διοικθτικά κακικοντα. Αυτζσ οι ανάγκεσ 
γίνεται προςπάκεια να καλυφκοφν με τθν αγορά υπθρεςιϊν από 
εμπειρογνϊμονεσ του εξωτερικοφ, για διάφορεσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ, όπωσ τθ 
ςφνταξθ διαχειριςτικϊν ςχεδίων, τθν εκτζλεςθ προγραμμάτων και εργαςιϊν. 
Όμωσ αυτι θ μζκοδοσ αποδείχτθκε λανκαςμζνθ και αντιοικονομικι, γιατί οι 
εμπειρογνϊμονεσ αυτοί δεν είναι γνϊςτεσ των ςυνκθκϊν τθσ Κφπρου και των 
ιδιαιτεροτιτων των κυπριακϊν δαςϊν και εφαρμόηουν πρακτικζσ που 
δοκιμάςτθκαν ςτο εξωτερικό, κάτω από άλλεσ ςυνκικεσ. Τοφτο κα αποφευχκεί με 
τθν ενίςχυςθ τθσ κυπριακισ Δαςοπονίασ με ανκρϊπινο δυναμικό κατάλλθλα 
εκπαιδευμζνο ςτισ κυπριακζσ ςυνκικεσ μζςα από τα προγράμματα ενόσ κακαρά 



κυπριακοφ εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ όπωσ κα είναι θ ςκοποφμενθ Δαςολογικι 
Σχολι του ΤΕΠΑΚ. 
 
Η δικαιολογία που προβάλλεται από πολλοφσ ότι θ δθμιουργία τθσ Σχολισ κα 
προςκζςει ςτον ιδθ ογκοφμενο αρικμό των ανζργων δαςοπόνων δεν ευςτακεί, 
γιατί τοφτο ρυκμίηεται από μόνο του με τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ των 
αποφοίτων των ςχολϊν μζςθσ παιδείασ. Σε τελευταία ανάλυςθ δεν ζχουμε το 
δικαίωμα να ςτεροφμε από τα παιδιά μασ να ςπουδάςουν κάτι ςτο τόπο τουσ, 
που πικανόν να το επιδιϊξουν και το επιδιϊκουν ιδθ ςτο εξωτερικό. Το κζμα τθσ 
ανεργίασ δεν ρυκμίηεται με τον ζλεγχο του αρικμοφ των πτυχιοφχων αλλά με 
πολιτικζσ αποφάςεισ και τολμθρά βιματα για δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ 
ςτουσ τομείσ που κα εξαςφαλίςουν μια καλφτερθ ποιότθτα ηωισ ςτισ μελλοντικζσ 
γενιζσ αυτοφ του τόπου (Παιδεία, Υγεία και Περιβάλλον) και όχι με τθ 
χρθματοδότθςθ τραπεηικϊν κολοςςϊν με το πρόςχθμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ 
για να δθμιουργοφν ςτο τζλοσ υπερκζρδθ.  

 


