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Η ηζηνξία ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε 

ηελ εμεληάρξνλε ιεηηνπξγία θαη πξνζθνξά ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ ζηα δαζηθά  

δξώκελα ηνπ ηόπνπ καο, κηαο θαη απνηέιεζε θαη απνηειεί αθόκε κέρξη θαη 

ζήκεξα ην κνλαδηθό ίδξπκα δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν. 

  

Η αλάγθε γηα δαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν ηέζεθε γηα πξώηε θνξά 40 

ρξόληα πεξίπνπ κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Κύπξνπ από ηνπο Άγγινπο 

απνηθηνθξάηεο ην 1878 θαη ιίγν κεηά ηνλ δηνξηζκό ηνπ δόθησξ Unwin σο 

δηεπζπληή ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο ην 1921. 

 

Καηά ηελ πεξίνδν 1878 – 1921 νη αλώηεξνη ιεηηνπξγνί ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο  

πξνέξρνληαλ απνθιεηζηηθά από ηηο ηάμεηο ησλ Άγγισλ ππαιιήισλ ρσξίο ηελ 

νπνηαλδήπνηε δαζηθή εθπαίδεπζε. 

 

Μεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ δόθησξ  Unwin ην 1921 σο δηεπζπληή 

ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο θαη ηελ δηαπίζησζε αξθεηώλ δαζηθώλ πξνβιεκάησλ, 

έζεζε ηελ αλάγθε γηα εθνδηαζκό ηεο κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό αιιά 

ηαπηόρξνλα θαη κε εθπαηδεπκέλν δαζηθό πξνζσπηθό πνπ λα κπνξεί λα 

επηβιέπεη ηηο δηάθνξεο δαζηθέο εξγαζίεο, βάδνληαο έηζη ηα πξώηα ζεκέιηα γηα 

ηελ εθπαίδεπζε Κύπξησλ Λεηηνπξγώλ ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη αξγόηεξα ηα 

ζεκέιηα γηα ηελ ίδξπζε Γαζηθήο Σρνιήο ζηελ Κύπξν. 

 

Οη εηζεγήζεηο ηνπ δόθησξ Unwin πξνο ηελ ηόηε Απνηθηνθξαηηθή Γηνίθεζε γηα 

ηελ αλάγθε ηερληθήο εθπαίδεπζεο ησλ Κύπξησλ ιεηηνπξγώλ ηεο Γαζηθήο 

Υπεξεζίαο έγηλαλ απνδεθηέο θαη από ην 1925 άξρηζε ε ζηαδηαθή απνζηνιή 

ησλ πξώησλ Κύπξησλ ιεηηνπξγώλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία γηα εθπαίδεπζε. 



Η εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο απηήο όκσο, γηα κεηάβαζε θαη εθπαίδεπζε ζην 

εμσηεξηθό  ιεηηνπξγώλ ηεο Γαζηθήο Υπεξεζίαο δελ ήζειε λα ζπλερίζεη γηα 

πνιύ, αθνύ ν δεύηεξνο παγθόζκηνο πόιεκνο  θαη ε νηθνλνκηθή ύθεζε 

ζηάζεθαλ εκπόδην. 

 

 

Ωζηόζν ηνλ Μάξηε ηνπ 1927 ν δόθησξ Unwin έγξαθε πξνο ηελ Γξακκαηεία 

ηεο ηόηε Απνηθηνθξαηηθήο Γηνίθεζεο:  

 

 

“As various questions have arisen as to the training of forest officials, I have 

the honor to submit a short report on the need of Forestry Education in 

Cyprus. I have been studying this question since I came to the island nearly 

six years ago. The sooner the staff is trained, the sooner will there be a body 

of men capable of explaining forestry in all its phases to the ordinary people in 

their language”  

 

 

Αξγόηεξα ην 1931 νη εηζεγήζεηο ηνπ δόθησξ Unwin γηα ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο Γαζηθήο Σρνιήο ζηελ Κύπξν άξρηζαλ λα γίλνληαη απνδεθηέο θαη 

λα παίξλνπλ ηειηθά ζάξθα θαη νζηά ύζηεξα από 20 ρξόληα, κε ηελ ίδξπζε θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ ην 1951. 

 

Τελ 1ε Οθησβξίνπ ηνπ 1951 ε δαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν άξρηζε λα 

γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα κε ην Γαζηθό Κνιιέγην ηόηε, λα δηαδξακαηίδεη ξόιν 

θέληξνπ δαζηθήο εθπαίδεπζεο όρη κόλνλ γηα ηελ Γαζηθή Υπεξεζία ηεο Κύπξνπ 

αιιά θαη γηα ηηο Γαζηθέο Υπεξεζίεο ηεο  επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο.  

 



Αξρηθόο ζθνπόο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ  απηνύ Ιδξύκαηνο ήηαλ ε εθπαίδεπζε ησλ 

πξώησλ Κύπξησλ θαη μέλσλ δαζηθώλ ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαλ ήδε ζηηο 

ππεξεζίεο ησλ ρσξώλ ηνπο, έηζη ώζηε λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο γηα 

δαζηθή γλώζε ζε βαζηθά ζέκαηα ηεο δαζνπνλίαο αιιά θαη πξαθηηθήο 

εμάζθεζεο ζηελ ηερληθή ησλ δηαθόξσλ δαζηθώλ εθαξκνγώλ.  

 

Με ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ ην 1951, εηζάγνληαη θαη 

παξαθνινπζνύλ ην πξώην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα νη πξώηνη 30 

ζπνπδαζηέο εθ ησλ νπνίσλ 18 από ηελ Γαζηθή Υπεξεζία ηεο Κύπξνπ θαη νη 

ππόινηπνη 12 από ρώξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, 2 από ην Ιξάθ, 4 από ηελ 

Σπξία, 3 από ηελ Ινξδαλία θαη 3 από ηελ Ληβύε.  

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ήδε εξγαδνκέλσλ ππαιιήισλ ηεο 

Γαζηθήο Υπεξεζίαο ηεο Κύπξνπ  ρξεηάζηεθε κία πεξίνδνο 17 ρξόλσλ, από ην 

1951 κέρξη θαη ην 1968. Έθηνηε νη λενεηζεξρόκελνη ζπνπδαζηέο ηνπ Κνιιεγίνπ 

είλαη λεαξνί θαη κε επίπεδν κόξθσζεο ζπγθξηηηθά αλώηεξν από  ην ηόηε 

πξνζσπηθό ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο. 

 

Τν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ηνπ Κνιιεγίνπ από ην 1951 κέρξη ζήκεξα 

αλαζεσξήζεθε σζηόζν αξθεηέο θνξέο κε θύξην γλώκνλα πάληνηε ηηο αλάγθεο 

πνπ πξνέθππηαλ θάζε θνξά γηα κηα πην ζύγρξνλε δαζνπνλία αιιά θαη 

θνηλσλία ησλ πνιιαπιώλ απαηηήζεσλ.   

Γηα ηελ θάιπςε ησλ πνιπδηάζηαησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηνκέα ηεο 

δαζνπνλίαο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απαηηνύληαη ζεκαληηθέο ηερληθέο 

γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο, ην Γαζηθό Κνιέγην Κύπξνπ ζπλερίδεη θαη ζήκεξα 

αθνύξαζηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο πεξηθεξεηαθό θέληξν εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο δαζνπνλίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ηόζν ηνπ Τκήκαηνο 

Γαζώλ, όζν θαη άιισλ ελδηαθεξόκελσλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ από ρώξεο ηνπ 

εμσηεξηθνύ. 



 

Από ηελ ίδξπζε ηνπ Κνιεγίνπ θαη κνλαδηθνύ ηδξύκαηνο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζην είδνο ηνπ ζηνλ ηόπν καο, έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη ζήκεξα 

845 ζπνπδαζηέο από ηνπο νπνίνπο 505 είλαη Κύπξηνη θαη 340 μέλνη 

πξνεξρόκελνη από 48 ρώξεο από όια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο πθειίνπ.  

 

Γηνηθεηηθά ην Γαζηθό Κνιέγην ππάγεηαη ζην Τκήκα Γαζώλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο, Φπζηθώλ Πόξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, ην νπνίν έρεη θαη ηελ επζύλε 

γηα ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κε άξηηα εθπαηδεπκέλν 

πξνζσπηθό ζηελ δηδαζθαιία θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ ζπνπδαζηώλ.  

 

Σήκεξα ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό απνηειείηαη από ην Γηεπζπληή, ηξεηο 

θαζεγεηέο θαη έλα εθπαηδεπηή. 

 

Ωζηόζν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γαζηθνύ 

Κνιιεγίνπ, Λεηηνπξγνί ηόζν από ην Τκήκα Γαζώλ όζν θαη από άιια 

Κπβεξλεηηθά Τκήκαηα δίλνπλ δηαιέμεηο ζηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ Κνιιεγίνπ 

πάλσ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηαο ηνπο. 

 

Σην Γαζηθό Κνιέγην πξνζθέξνληαη ηξεηο θύθινη ζπνπδώλ ν Τξηεηήο Κύθινο 

Σπνπδώλ, ν Αλώηεξνο Δμακεληαίνο Κύθινο Σπνπδώλ θαη ν Μηθξήο Γηάξθεηαο 

Κύθινο Σπνπδώλ. 

 

Ο Τξηεηήο Κύθινο Σπνπδώλ νδεγεί ζηελ απόθηεζε ηνπ Γηπιώκαηνο ζηε 

Γαζνπνλία θαη πξνζθέξεηαη γηα Κύπξηνπο ππνςεθίνπο θαη γηα μέλνπο 

πξνζνληνύρνπο ζπνπδαζηέο πνπ κπνξνύλ όκσο λα εηζαρζνύλ απεπζείαο ζην 

δεύηεξν έηνο ζπνπδώλ εθόζνλ πιεξνύλ ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα εηζδνρήο. 

 



Τν πξώην έηνο ζπνπδώλ είλαη πξαθηηθήο θπξίσο θύζεο, γη' απηό κεγάιν κέξνο 

ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ αθηεξώλεηαη ζε πξαθηηθή εμάζθεζε πάλσ ζ' όιεο ηηο 

δαζηθέο εξγαζίεο γηα απόθηεζε ησλ απαξαίηεησλ δαζηθώλ εκπεηξηώλ ελώ ην 

ππόινηπν ηνπ ρξόλνπ ζε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία πάλσ ζε βαζηθά δαζνπνληθά 

καζήκαηα. 

 

Τν πξνπαξαζθεπαζηηθό απηό έηνο είλαη ππνρξεσηηθό γηα όινπο ηνπο Κύπξηνπο 

Γαζηθνύο Μαζεηεπνκέλνπο θαη ηνπο μέλνπο ζπνπδαζηέο πνπ δελ πιεξνύλ ηα 

θαζνξηζκέλα θξηηήξηα εηζδνρήο ηνπο θαηεπζείαλ ζην δεύηεξν έηνο ζπνπδώλ. 

Μεηά ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ, ηνπο απνλέκεηαη ην 

Πηζηνπνηεηηθό Γαζηθνύ Μαζεηεπνκέλνπ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπλερίζνπλ 

ζην δεύηεξν έηνο ζπνπδώλ. 

  

Σην δεύηεξν θαη ηξίην έηνο ζπνπδώλ, ην 60% πεξίπνπ ηνπ δηδαθηηθνύ ρξόλνπ 

αθηεξώλεηαη ζε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ελώ ην ππόινηπν 40% ζε πξαθηηθή 

εμάζθεζε.  

 

Τν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν ηελ παξνρή ζηνπο 

ζπνπδαζηέο ησλ απαξαίηεησλ εθείλσλ επηζηεκνληθώλ θαη ηερληθώλ γλώζεσλ, 

θαζώο θαη ηελ απόθηεζε δεμηνηερληώλ κέζσ ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζην 

δάζνο, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ αξγόηεξα σο ππάιιεινη λ' αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο Γαζνπνλίαο.  

 

Μεηά από επηηπρή ζπκπιήξσζε ηνπ δεύηεξνπ έηνπο ζπνπδώλ απνλέκεηαη 

ζηνπο ζπνπδαζηέο ην Πξνθαηαξθηηθό Πηζηνπνηεηηθό Σπνπδώλ θαη κε ηελ 

επηηπρή ζπκπιήξσζε θαη ηνπ ηξίηνπ έηνπο ζπνπδώλ, ηνπο απνλέκεηαη ην 

Γίπισκα ζηε Γαζνπνλία. 

 

 



 

Ο Αλώηεξνο Δμακεληαίνο Κύθινο Σπνπδώλ θαζώο θαη ν Μηθξήο Γηάξθεηαο 

Κύθινο Σπνπδώλ πξνζθέξνληαη κόλν ζε μέλνπο ζπνπδαζηέο γηα ηελ 

απόθηεζε ηνπ Αλώηεξνπ Γηπιώκαηνο θαη Πηζηνπνηεηηθνύ ζηε Γαζνπνλία 

αληίζηνηρα. 

 

Ο εθνδηαζκόο ηνπ Τκήκαηνο Γαζώλ κε απόθνηηνπο ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ 

θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο ζηα δηάθνξα δαζηθά ζέκαηα θαη ζε ζέκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δηαθώηηζε ηνπ θόζκνπ αιιά  θαη κε θαιιηεξγεκέλε ηελ 

δαζηθή ζπλείδεζε, απνηέιεζε ην εξγαιείν εθείλν κε ην νπνίν ηα δάζε καο 

κέρξη ζήκεξα έρνπλ πξνζηαηεπηεί από πνιινύο θηλδύλνπο, έρνπλ αλαπηπρζεί 

θαη βέβαηα έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο 

πνπ δελ είλαη άιιεο από ηελ πνιιαπιή ρξήζε ηνπο.            

 

Ο ζπλδπαζκόο ηεο ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ επξύηεξν δαζνπνληθό 

ηνκέα, κε ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε εηδηθόηεξα ζηελ θππξηαθή πξαγκαηηθόηεηα 

ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ είρε θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εθθόιαςε 

λέσλ δαζηθώλ ππαιιήισλ κε όια εθείλα ηα εθόδηα πνπ ρξεηάδνληαη ώζηε λα 

κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ηόζν ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θαη 

πνιπδηάζηαηεο δαζνπνλίαο, όζν θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ 

αλζξώπνπ γηα κηα θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο ζε έλα νηθνινγηθά ηζνξξνπεκέλν 

πεξηβάιινλ.    

 

Η ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζην Γαζηθό Κνιέγην δελ πεξηνξίδεηαη 

κόλν ζην δηάζηεκα ηνπ ηξηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ αιιά ζπλερίδεηαη θαη κεηά 

ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ησλ λέσλ Γαζηθώλ ππαιιήισλ ζηε Γαζηθή 

Υπεξεζία. 

 



Η παξνρή ηεο ζπλερνύο εθπαίδεπζεο επηηπγράλεηαη κέζα από ηελ νξγάλσζε 

επηκνξθσηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαζώο θαη κέζα από 

ζπλεξγαζίεο κε δηάθνξα παλεπηζηήκηα θαη νξγαληζκνύο ηνπ εμσηεξηθνύ, 

θπξίσο θάησ από ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα Erasmus θαη Leonardo Da 

Vinci,  πξνζθέξνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζε Γαζηθνύο Υπαιιήινπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά θαη λα εκπινπηίδνπλ ηόζν ηηο 

ζεσξεηηθέο ηνπο γλώζεηο όζν θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο ζηηο πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ ζύγρξνλε δαζνπνλία γεληθόηεξα, 

αιιά θαη ηελ Κππξηαθή δαζνπνλία εηδηθόηεξα. 

 

Τν πνιπδηάζηαην θαη αμηόινγν έξγν ηνπ Τκήκαηνο Γαζώλ πνπ 

αληηθαηνπηξίδεηαη κέζα από ηελ καθξόρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ ζ’ απηό ην ηόπν, 

κε θπξηόηεξα ζεκεία αλαθνξάο ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε, αλάπηπμε θαη 

γεληθόηεξα ηελ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε ησλ δαζώλ καο, νθείιεηαη βέβαηα 

ζηελ θαιά νξγαλσκέλε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά πάλσ απ’ όια ζην άξηηα 

θαηαξηηζκέλν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ, πνπ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

πξνέξρεηαη από ηνπο θόιπνπο ηνπ Γαζηθνύ Κνιιεγίνπ. 

 

Τν Γαζηθό Κνιιέγην πέξαλ ηνπ ξόινπ πνπ έρεη σο Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα γηα 

ηνπο λένπο θαη πθηζηάκελνπο Γαζηθνύο Υπαιιήινπο, δηαδξακαηίδεη επίζεο 

ξόιν Κέληξνπ Δθπαίδεπζεο γηα έλα κεγάιν αξηζκό ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ 

δαζεξγαηώλ ζε ζέκαηα θπξίσο ππξνπξνζηαζίαο θαζώο θαη ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζώ επίζεο ζην ξόιν θαη ζηελ ζπκβνιή ηνπ 

Γαζηθνύ Κνιεγίνπ σο κίαο κηθξήο Γαζηθήο Πεξηθέξεηαο, ζηελ δηαρείξηζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ θνιεγηαθνύ δάζνπο  ζε ζπλδπαζκό κε ην εθπαηδεπηηθό ηνπ 

πξόγξακκα. 

 



Τν δάζνο Κνιιεγίνπ απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί ηελ βάζε γηα 

εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ, ηόζν ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ 

δηαθόξσλ δαζηθώλ εθαξκνγώλ, όζν θαη ζηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη 

εθαξκνγή κεγάινπ αξηζκνύ δαζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Αλακθίβνια ν ξόινο θαη ε πξνζθνξά ηνπ Γαζηθνύ Κνιεγίνπ ζηε Κππξηαθή 

Γαζνπνλία ήηαλ θαη παξακέλεη ζεκαληηθόο.  

 

Αλ αλαινγηζηνύκε ηνλ ξόιν ηεο πνιιαπιήο ρξήζεο ησλ δαζώλ, βαζηζκέλν 

ζηελ αεηθόξν δηαρείξηζε, ηα πξνβιήκαηα πνπ θαινύκαζηε λα 

αληηκεησπίζνπκε ζήκεξα όπσο είλαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη νη επηπηώζεηο 

πάλσ ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα θαζώο θαη νη απμαλόκελεο απαηηήζεηο ηνπ 

ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ γηα κία θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο, ηόηε ε δαζηθή 

εθπαίδεπζε ζηελ Κύπξν ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί ζε επίπεδν πνπ λα 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο 

δαζνπνλίαο θαη θνηλσλίαο, πξνζθέξνληαο ηελ απαηηνύκελε εθείλε εθπαίδεπζε 

θαη επηκόξθσζε ζηνπο λένπο θαη πθηζηάκελνπο δαζηθνύο ππαιιήινπο,   γηα 

έλα θαιύηεξν αύξην. 

 
 
 
 


