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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΤΟΥ  ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ – ΠΑΣΥΔΥ 

ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ – ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΛΕΜΕΣΟΣ - 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 

 

Κύριοι εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων 

Κύριοι Βουλευτή,  

Κύριε Επίτροπε Περιβάλλοντος, 

Κύριε Διευθυντή του Τμήματος Δασών, 

Κύριε εκπρόσωπε της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΠ 

Κύριε εκπρόσωπε του Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού  

Κύριε εκπρόσωπε του Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου 

Κύριε εκπρόσωπε του Ταμείου Θήρας, 

Κύριε Αντιπρόεδρε της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, 

Αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Φίλες και φίλοι, 

 

Εκ μέρους του Κλάδου Υπαλλήλων Τμήματος Δασών – ΠΑΣΥΔΥ σας καλωσορίζω 

στην ημερίδα που διοργανώνει ο Κλάδος μας σε συνεργασία με το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, με θέμα «το μέλλον της δασικής εκπαίδευσης στην Κύπρο – 

αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία». Όπως όλοι γνωρίζετε, η εκδήλωση εντάσσεται στις 

εκδηλώσεις του Κλάδου μας για να τιμηθεί το Διεθνές Έτος Δασών και η Παγκόσμια 

μέρα δασοπονίας, που γιορτάζεται την ερχόμενη Δευτέρα 21 Μαρτίου. 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που σημειώνουμε την ανταπόκριση όλων σας 

στο κάλεσμα μας σε αυτό το δημόσιο διάλογο για το μέλλον της δασικής εκπαίδευσης. Η 

ανταπόκριση αυτή, δίνει τη δυνατότητα για μια σε βάθος αλλά και έκταση συζήτηση του 

θέματος, αφού ανάμεσα μας βρίσκονται, όχι μόνο εκπρόσωποι των φορέων – κρατικών 

και μη- που εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται άμεσα ή έμμεσα για τα δάση και τον δασικό 

τομέα, αλλά και διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό με εξειδίκευση και 

συσσωρευμένη εμπειρία στο αντικείμενο της δασικής εκπαίδευσης καθώς και  

διακεκριμένοι καθηγητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της 

πανεπιστημιακή κοινότητας της Κύπρου γενικότερα. Αυτή η ευκαιρία για παράθεση 

ιδεών, θέσεων και απόψεων από τόσες διαφορετικές  κατευθύνσεις και προσεγγίσεις 

δημιουργεί δυνητικά τις καλύτερες προϋποθέσεις για μια ωφέλιμη και παραγωγική 

συζήτηση, η οποία θα συμβάλει με τη σειρά της στον βαθύτερο δυνατό προβληματισμό, 

πριν από τη λήψη των όποιων τελικών, αλλά συνειδητά και τεκμηριωμένα ορθών 

αποφάσεων για την αναβάθμιση της δασικής εκπαίδευσης στον τόπο μας. 

 

Για τον Κλάδο μας, η αναβάθμιση της παρεχόμενης δασικής εκπαίδευσης στη χώρα μας 

καθώς και η προώθηση της έρευνας στον τομέα των δασικών οικοσυστημάτων αποτελεί 
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πρώτη προτεραιότητα και ύψιστο στόχο. Ως οι εκφραστές της άποψης των εργαζόμενων 

στον κρατικό δασικό τομέα - ή καλύτερα στον δασικό τομέα γενικότερα, αφού δεν 

ασκείται οποιασδήποτε μορφής ουσιαστική ιδιωτική δασοπονία σήμερα στην Κύπρο – 

έχουμε έντονα την άποψη ότι έφτασε πλέον ο καιρός για βαθιές τομές στον τρόπο που 

προσεγγίζεται η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού που έχει 

την εντολή από την πολιτεία να διαχειριστεί, να αναπτύξει και να προστατεύσει τον 

δασικό πλούτο αυτού του τόπου. 

 

Εξελίξεις πέραν της δικής μας αρμοδιότητας και του δικού μας ελέγχου, έχουν καθορίσει 

την πορεία και τη μοίρα της ανώτερης εκπαίδευσης, όπως τουλάχιστον τη ξέραμε μέχρι 

πρόσφατα, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τις τάσεις και τις εξελίξεις αυτές, είναι πάρα πολύ 

δύσκολο – αν όχι αδύνατο- στο σημείο που βρισκόμαστε να τις ανατρέψουμε ή και να τις 

εμποδίσουμε. Ειδικά σ’ ό, τι αφορά τη δασική εκπαίδευση στην Κύπρο, αυτό είναι 

ξεκάθαρα αδύνατο- θα έλεγα δε και αχρείαστο.  

 

Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, οι απόφοιτοι του Δασικού Κολεγίου Κύπρου – του 

μοναδικού κέντρου παροχής δασικής εκπαίδευσης στο τόπο- βρίσκονται πλέον 

εκτεθειμένοι σε ένα άνισο και άδικο ανταγωνισμό με τους απόφοιτους των 

πανεπιστημίων του εξωτερικού και των ανωτατοποιημένων πια ΤΕΙ, στη διεκδίκηση 

ακόμα και των θέσεων για τις οποίες έχουν ειδικά –και κατ’ εντολή της πολιτείας- 

εκπαιδευτεί και καταρτιστεί, (αναφέρομαι στο Τμήμα Δασών).  

 

Αυτός όμως, δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο η συντεχνία μας ασχολήθηκε και 

ασχολείται με το θέμα. Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους ο Κλάδος Υπαλλήλων 

Τμήματος Δασών έχει αναλάβει έντονη δράση για την προώθηση του στόχου της 

αναβάθμισης της δασικής εκπαίδευσης στον τόπο μας. Και είναι λόγοι που δεν έχουν να 

κάνουν μόνο με το στενό συνδικαλιστικό συμφέρον των μελών μας, αλλά αφορούν 

ευρύτερα τα δάση και το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας και της κοινωνίας μας 

ευρύτερα. Αυτά θα συζητηθούν όμως στη συνέχεια της ημερίδας. 

 

Πληροφοριακά αναφέρεται, ότι το νομικό και θεσμικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί 

μέσα από τη ψήφιση του Νόμου για την ίδρυση του τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, δίνει τη δυνατότητα κάλυψης του γνωστικού αντικειμένου του Δασικού 

Κολεγίου από το νέο Πανεπιστήμιο. Αυτός εξάλλου ήταν και ο λόγος ίδρυσης του: να 

απορροφήσει τα γνωστικά αντικείμενα των μέχρι τότε δημόσιων σχολών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και να τα καλύψει μέσα από πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 

 

Μέχρι σήμερα, η μόνη από τις σχολές αυτές που το γνωστικό της αντικείμενο δεν 

καλύπτεται από το ΤΕΠΑΚ παραμένει το Δασικό Κολέγιο. 

 

Στις πολλές και επίμονες προσπάθειες του Κλάδου μας, βρήκαμε τελικά ανταπόκριση – 

έστω και αργά. Μετά τη σαφή και ξεκάθαρη πλέον τοποθέτηση του Τμήματος Δασών 

και του Υπουργείου ΓΦΠΠ υπέρ της ένταξης του γνωστικού αντικειμένου του ΔΚ στο 

ΤΕΠΑΚ, αλλά και με την παρέμβαση και στήριξη διαφόρων άλλων φορέων και 

παραγόντων, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις.  
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Με απόφαση της τότε ΔΕ του ΤΕΠΑΚ, υπό την Προεδρία της κυρίας Ελπίδας Κεραυνού 

Παπαηλιού, αλλά και τη στήριξη του ίδιου του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, 

ορίστηκε Συμβουλευτική Επιτροπή για μελέτη του θέματος της δασολογία, με σαφή 

εντολή να υποβάλει εισηγήσεις προς τη ΔΕ.  

 

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής αυτής συνοψίζονται σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για 

δημιουργία ενός νέου Τμήματος Φυσικών Πόρων, το οποίο θα καλύπτει και τη 

Δασολογία ως πρόγραμμα κατεύθυνσης. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε ήδη στο 

Υπουργείο Παιδείας για μελέτη και ανάλογη προώθηση της στα αρμόδια όργανα της 

πολιτείας για έγκριση. 

 

Για εμάς, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ιστορικό γεγονός και τη χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη 

ικανοποίηση. Η υιοθέτηση και έγκριση της πρότασης αυτής από την πολιτεία και η 

υλοποίηση της από το ΤΕΠΑΚ, θα αποτελέσει σταθμό, όχι μόνο για τη δασική 

εκπαίδευση στην Κύπρο, αλλά και για τα δασικά δρώμενα εν γένει στον τόπο μας.  

 

Αξιολογώντας και αξιοποιώντας αυτή τη συγκυρία, προτείναμε στο τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο της συνδιοργάνωση αυτής της ημερίδας, θέτοντας ως στόχους: 

 

 Την ευρύτερη δυνατή κατανόηση της ανάγκης αναβάθμισης της δασικής 

εκπαίδευσης στην Κύπρο και την ανάπτυξη ενός δημόσιου διαλόγου για τον 

προσανατολισμό και το περιεχόμενο της 

 

 Τη συζήτηση και ανάλυση των προοπτικών που ανοίγονται και των ωφελειών που 

θα προκύψουν από την προωθούμενη κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου της 

δασολογίας από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 

 την ενίσχυση της δημόσια συζήτησης και της όλης προσπάθειας του ΤΕΠΑΚ με την 

εμπειρογνωμοσύνη ειδικών και από άλλες χώρες. 

 

Η αποδοχή αυτής της εισήγησης μας από το ΤΕΠΑΚ, μας τιμά ιδιαίτερα και γι’ αυτό 

εκφράζουμε και από τούτο το βήμα δημόσια, τις θερμές μας ευχαριστίες προς τη νέα ΔΕ. 

Όχι μόνο για την προθυμία και τη συνεργασία στη διοργάνωση της ημερίδας, αλλά πολύ 

περισσότερο για την υποβολή της πρότασης προς το ΥΠΠ και τη στήριξη του στόχου της 

αναβάθμισης της δασικής εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε επίσης την προηγούμενη ΔΕ για 

την προθυμία της να μας ακούσει, να μελετήσει σε βάθος το θέμα και τελικά να 

υιοθετήσει ομόφωνα την πρόταση για το νέο Τμήμα. Ειδικές και θερμές ευχαριστίες 

εκφράζουμε στη Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους καθηγητές Π. 

Κερκίδη, Δ. Αλιφραγκή και Π. Ευθυμίου, που ετοίμασε την πρόταση, για την όλη 

δουλειά που επιτέλεσε και επιτελεί και που είχε την ευγενική καλοσύνη να μας καλέσει 

να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Η προθυμία μας και η ετοιμότητα μας για συνεργασία 

πρέπει να θεωρείται δεδομένη και για τη συνέχεια. Είναι μεγάλη τιμή για μας που και οι 

τρεις καθηγητές αποδέχτηκαν την πρόσκληση των συνδιοργανωτών να παρευρεθούν και 

να μιλήσουν στην ημερίδα.  
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Ευχαριστούμε θερμά και ιδιαιτέρως, τους καθηγητές κ.κ. Siegfried Lewark και Andreas 

Ottitsch, για την αποδοχή της πρόσκλησης μας και την προθυμία τους να έρθουν και να 

μεταφέρουν στην ημερίδα αυτή, τις πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις τους γύρω από το 

θέμα. 

 

Ευχαριστούμε επίσης, τον Συντονιστή του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, 

Βιοτεχνολογία και Επιστήμης Τροφίμων του ΤΕΠΑΚ, καθηγητή Νικόλα Ιωάννου καθώς 

και τον Καθηγητή Γιώργο Μαγγανάρη του ίδιου Τμήματος για την πολύτιμη βοήθεια και 

τη συνεργασία μας στη διοργάνωση αυτή. Παρομοίως το προσωπικό του ΤΕΠΑΚ που 

βοήθησε με τον ένα ή τον άλλο στη διοργάνωση.  

 

Ευχαριστίες εκφράζουμε και στο ΥΠΠ και στον ίδιο τον Υπουργό προσωπικά για τη 

στήριξη και την προσωπική του παρέμβαση στην μέχρι σήμερα πορεία του θέματος. 

Επίσης, ευχαριστούμε το Τμήμα Δασών για τη σαφή και ξεκάθαρη πλέον θέση του υπέρ 

της ένταξης του γνωστικού αντικειμένου της δασολογίας στο ΤΕΠΑΚ, αλλά και για τη 

στήριξη στην διοργάνωση της ημερίδας και της αυριανής εκδρομής. Θερμές ευχαριστίες 

απευθύνουμε και στο Υπουργείο ΓΦΠΠ που στήριξε και στηρίζει το αίτημα μας και την 

όλη προσπάθεια.  

 

Ευχαριστούμε ακόμα, όλους τους φορείς που πρόθυμα έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση 

μας και βρίσκονται με τους εκπροσώπους τους εδώ να μεταφέρουν τις θέσεις τους 

αναφορικά με το θέμα της ημερίδας.  

 

Και επειδή, χωρίς την οικονομική στήριξη των χορηγών μας η πραγματοποίηση τη 

ημερίδας αυτής πιθανόν να ήταν αδύνατη, τους εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη και τις 

ευχαριστίες μας. Θα ήταν παράλειψη μας επίσης αν δεν εκφράζαμε την εκτίμηση και 

ευχαριστίες μας σε όλους εκείνους του παράγοντες, πολιτικούς και άλλους που 

κατανόησαν από νωρίς το δίκαιο αίτημα μας και μας στήριξαν. 

 

Τέλος, ευχαριστούμε από καρδιάς όλα εκείνα τα μέλη του Κλάδου που έχουν βοηθήσει ή 

έχουν συμβάλει με το δικό τους τρόπο στη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής αλλά και 

στη μέχρι σήμερα προώθηση του στόχου μας. 

 

Κλείνοντας, θέλω να καλέσω δημόσια και από αυτό εδώ το βήμα, όλους όσοι με το δικό 

τους τρόπο μπορούν να συμβάλουν στην ευόδωση του στόχου της αναβάθμισης της ΔΕ 

στον τόπο μας, να σταθούν δίπλα στο ΤΕΠΑΚ και να στηρίξουν την έγκριση και 

υλοποίηση της πρότασης. Ειδικά απευθύνομαι στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 

εκφράζοντας την θερμή μας παράκληση για επίσπευση της μελέτης της πρότασης του 

ΤΕΠΑΚ, έτσι ώστε η πρόταση να προωθηθεί έγκαιρα προς τα αρμόδια σώματα της 

πολιτείας. Αναμένουμε επίσης, από τη Βουλή και τα Κόμματα να πράξουν το αυτονόητο 

και να στηρίξουν την πρόταση όταν θα φτάσει κοντά τους, προς όφελος του δασικού μας 

πλούτου και της κοινωνίας μας γενικότερα.  Καλύτερη τιμή και συνεισφορά στους 

εορτασμούς για το Διεθνές Έτος Δασών δεν μπορεί να υπάρξει στον τόπο μας. 
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Παραφράζοντας τον Μπέρτολτ Μπρεχτ, θα ήταν ευχής έργο, αν όλοι μας - ο καθένας 

από το πόστο του- σύντομα μπορούσαμε να πούμε το εξής : «Το ΤΕΠΑΚ έκανε 

πρόταση. Εμείς την  κάναμε δεκτή. Μια τέτοια εξέλιξη θα μας τιμούσε όλους» 

 

Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. 

 

 

  

 

 


