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4ο Μέπορ: Ο δπόμορ μπποζηά.  Ανάλςζη ηος Ππογπάμμαηορ ποςδών με 

καηεύθςνζη ηη Δαζολογία ζηο νέο Σμήμα ηος ΣΕΠΑΚ 

 
 

ΕΙΑΓΩΓΗ - ΙΣΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Από ηον Πποεδπεύονηα ηηρ ςνεδπίαρ Καθηγηηή Νικόλα Ιωάννος 
 

 Δεκαεηία 1990: Ραγδαίερ εξελίξειρ ζηην ανώηεπη και ανώηαηη 

εκπαίδεςζη (ΑΑΕ) ζηον Εςπωπαϊκό σώπο  

o 1988 - Magna Charta Universitatum απφ ηνπο Πξπηάλεηο πνιιψλ 

Επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ 

o 1999 - Υπνγξαθή ηεο Σπκθσλίαο ηεο Μπνιφληα απφ Υπνπξγνχο Παηδείαο 

ησλ ρσξψλ ηεο Επξψπεο.  Επξσπατθφο Φψξνο Αλψηεξεο Εθπαίδεπζεο 

o 2001 - Πξνζρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηε Δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα 

 

 Εκπαιδεςηικέρ μεηαππςθμίζειρ ζε διάθοπερ Εςπωπαϊκέρ σώπερ με 

ζηόσο ηην εναπμόνιζη  ηηρ ΑΑΕ 

o Αλαβάζκηζε ησλ Αγγιηθψλ Polytechnics ζε παλεπηζηήκηα (1992) 

o Εμίζσζε ησλ Γεξκαληθψλ Fachhoschulen κε ηα παλεπηζηήκηα.  Παξφκνηεο 

εμειίμεηο ζηελ Απζηξία, Ειβεηία, Φηιαλδία, Σνπεδία θ.α. ρψξεο φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ αλψηαηεο ζρνιέο εθαξκνζκέλεο θαηεχζπλζεο 

o Δεκηνπξγία «Παλεπηζηεκίσλ Εθαξκνζκέλσλ Επηζηεκψλ» ή 

«Τερλνινγηθψλ Παλεπηζηεκίσλ» ή «Επαγγεικαηηθψλ Παλεπηζηεκίσλ» 

(Professional Universities) 

 

 Εξελίξειρ ζηην Ελλάδα 

o Αλσηαηνπνίεζε ησλ Ειιεληθψλ ΤΕΙ κε ην Νφκν 2916 ηνπ 2001 

 

 Εξελίξειρ ζηην Κύππο με καηάληξη ηην ίδπςζη ηος ΣΕΠΑΚ 

o Τέινο 20νπ κε αξρέο 21νπ αηψλα επί Κπβέξλεζεο Κιεξίδε 
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o ύζηαζη Πποπαπαζκεςαζηικήρ Επιηποπήρ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

«Παλεπηζηεκίνπ Εθαξκνζκέλσλ Επηζηεκψλ θαη Τερλψλ» κε ζθνπφ 

ηελ ελζσκάησζε ζ’ απηφ φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζρνιψλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο:  ΑΤΙ, ΑΞΙΚ, Ννζειεπηηθή Σρνιή, Δαζηθφ Κνιιέγην 

 

o Έκθεζη Πποπαπαζκεςαζηικήρ:  Έληαμε ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ (θαη φρη ησλ ίδησλ ησλ ζρνιψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) 

ζε έλα παλεπηζηήκην πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, νκνηαγέο θαη νκφηηκν κε 

ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ  

 

o 2003: Νόμορ για ηην ίδπςζη ηος ΣΕΠΑΚ ζηη Λεμεζό.  Εμαθάληζε 

ηεο Δαζνινγίαο απφ ηα αληηθείκελα πνπ ζα ζεξαπεχεη ην λέν 

Παλεπηζηήκην θαη θπζηθά ηνπ Δαζηθνχ Κνιεγίνπ απφ ηα ππφ έληαμε 

ηδξχκαηα, με ηη ζύμθωνη γνώμη ΤΓΦΠΠ και ΤΠΠ 

 

 Ππόζθαηερ εξελίξειρ αναθοπικά με Δαζολογία (2009-2011) 

 

o 2009 – Αλλαγή θέζηρ ηος ΤΓΦΠΠ, έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην 

κέιινλ ηνπ Δαζηθνχ Κνιεγίνπ θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα θαιχςεη ηηο 

λέεο αλάγθεο ηνπ Τκήκαηνο Δαζψλ θαη ηνπ ηφπνπ, γεληθφηεξα.  Αίηεκα 

γηα δεκηνπξγία «Δαζολογικήρ σολήρ» ζην ΤΕΠΑΚ 

 

o Σο ΤΠΠ επζπγξακκίδεηαη κε ην ΥΓΦΠΠ. Έηζη, κε ηελ πξνηξνπή δχν 

Υπνπξγείσλ διοπιζμόρ ςμβοςλεςηικήρ Επιηποπήρ από ΣΕΠΑΚ. 

 
o 2010 – Καηάθεζη ππόηαζηρ για δημιοςπγία Ανεξάπηηηος 

Σμήμαηορ Δαζνινγίαο ζηε ζρνιή ΓΕΔΙΠ ε νπνία φκσο 

αποππίπηεηαι απφ ΔΕ γηα ιφγνπο βησζηκφηεηαο, δει. αλαγθψλ ηνπ 

ηφπνπ ζε Δαζνιφγνπο 

 
o Ιδέα για δημιοςπγία Σμήμαηορ Φςζικών Πόπων με δύο 

καηεςθύνζειρ:  Δαζολογία   και  Τδποβιολογία-Ισθςοπαπαγωγή. 

 

Δχν αληηθείκελα πνπ ζεσξνχζακε φηη:  

(α) πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα πεξηιεθζνχλ ζε 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΤΕΠΑΚ, γηα θαλέλα φκσο απφ ηα δχν δελ κπνξνχζε 
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λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε αλάγθε ή ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βηψζηκνπ 

αλεμάξηεηνπ ηκήκαηνο   

 

(β) Είραλ επαξθή επηζηεκνληθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ ψζηε λα 

δηθαηνινγείηαη ε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην ίδην ηκήκα. 

 

o Μεηά απφ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ πηνζεηείηαη απφ ηε ΔΕ θαη 

ζςγκποηείηαι νέα Ε  

 

o Δεκέμβπιορ 2010: Καηάθεζη και έγκπιζη από ηη ΔΕ ζσεηικήρ 

ππόηαζηρ. Σπκπεξίιεςε ηνπ λένπ ηκήκαηνο ζην Σηξαηεγηθφ 

Πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ΤΕΠΑΚ γηα ηελ πεξίνδν 2011-2020, κε 

πποοπηική έναπξηρ λειηοςπγίαρ ηο 2014 

 

o 2011 – Πξνψζεζε ηεο πξφηαζεο πξνο ην ΥΠΠ γηα ηα πεξαηηέξσ. 


