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Χαιρετισμός  

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού  

κ. Ανδρέα ∆ημητρίου  

στην ημερίδα με θέμα:  

 «Το μέλλον της δασικής εκπαίδευσης στην Κύπρο – 

Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία» 

 

Αμφιθέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης»  

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011, ώρα 09:00π.μ. 

 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

…………………. 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που δέχτηκα την πρόσκληση 

για να απευθύνω χαιρετισμό στην επίσημη έναρξη των εργασιών της 

ημερίδας με θέμα : «Το μέλλον της δασικής εκπαίδευσης στην Κύπρο 

– Αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία», που οργανώνει ο Κλάδος των 

Υπαλλήλων του Τμήματος ∆ασών σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ στα 

πλαίσια των εκδηλώσεων για το διεθνές έτος δασών. 

 

∆υστυχώς άλλες ειλημμένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να 

βρίσκομαι μαζί σας, παρόλο που πολύ θα το ήθελα. 

 

Αν η προστασία των δασών και γενικά της άγριας βλάστησης 

αποτελεί πρώτιστο μέλημα και προτεραιότητα για τον πλανήτη μας, 

για την Κύπρο, ένα νησί, που λόγω της γεωγραφικής του θέσης 
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μαστίζεται από λειψυδρία και παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, 

αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και αδήριτη ανάγκη. 

 

Πέραν όμως τούτου τα δάση μας διατρέχουν και άλλους σοβαρούς 

κινδύνους, που προέρχονται από τις πυρκαγιές, που ξεσπούν κατά 

τους θερινούς κυρίως μήνες και που, ως επί το πλείστον, οφείλονται 

στον ανθρώπινο παράγοντα. Κινδυνεύουν επίσης από την 

αποψίλωση κάποιων περιοχών για οικιστική ανάπτυξη. 

 

Η προστασία των δασών αποτελεί βέβαια αποστολή του Υπουργείου 

Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, του Τμήματος ∆ασών και των άλλων 

συναφών τμημάτων τα οποία εργάζονται σκληρά προς την 

κατεύθυνση αυτή και η προσφορά τους εκτιμάται πάρα πολύ, τόσο 

από την πολιτεία όσο και το ευρύ κοινό. Θεωρώ όμως ότι το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει και λόγο και ρόλο να 

διαδραματίσει προς την κατεύθυνση αυτή, που δεν είναι άλλος από 

την εκπαίδευση των νέων μας από το νηπιαγωγείο μέχρι το 

πανεπιστήμιο, σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα αειφόρου 

ανάπτυξης, που είναι συνυφασμένα και με τη δασική εκπαίδευση. 

 

Η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης αποτελεί προτεραιότητα 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και δική μου προσωπική 

προτεραιότητα. Αποτελεί επίσης ένα από τους βασικούς στόχους της 

σημερινής κυβέρνησης και προσωπικά του Προέδρου της 

∆ημοκρατίας. 
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Σε ότι αφορά τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης το ΥΠΠ 

εργάζεται συστηματικά για την ένταξη της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και της αειφόρου ανάπτυξης, ως διαθεματικής 

προσέγγισης μέσα στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων 

της εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση από την άλλη αναβαθμίζει τα 

υφιστάμενα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προωθεί με 

γοργούς ρυθμούς τη δημιουργία νέων. Προωθεί επίσης με γοργούς 

ρυθμούς τη δημιουργία κέντρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, όπως 

αυτά στο Κάβο Γκρέκο, στον Ακάμα και αλλού. 

 

Άλλοι, εξίσου σημαντικοί στόχοι του ΥΠΠ και της κυβέρνησης, 

αποτελεί η ανάπτυξη της δασικής έρευνας και η δημιουργία Τράπεζας 

∆ασικών δεδομένων καθώς και η ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στον τομέα της δασικής εκπαίδευσης με τρόπο ώστε η 

κοινωνία μας να διαθέτει ικανό αριθμό προσοντούχων επιστημόνων, 

που να στελεχώνουν τις διάφορες κυβερνητικές και ιδιωτικές 

υπηρεσίες, οι οποίες ασχολούνται με δασικά θέματα. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, η πολιτεία  προσφέρει κάθε χρόνο αριθμό θέσεων 

στο ∆ασικό Κολέγιο, που το ακαδημαϊκό 2010-2011 ήταν 11 θέσεις 

για Κυπρίους και 6 ξένους φοιτητές. Σύντομα θα ανακοινωθούν και οι 

θέσεις, που θα προσφερθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.  

 

Κύπριοι απόφοιτοι Λυκείων διεκδικούν επίσης κάθε χρόνο, αριθμό 

θέσεων για δασικές σπουδές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα. Για το 

2011-2012, απόφοιτοί των Λυκείων μας διεκδικούν 16 θέσεις σε 

κλάδους ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
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Πόρων σε ΑΕΙ. ∆ιεκδικούν επίσης 40 θέσεις, ∆ασοπονίας και 

∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος σε διάφορα ΤΕΙ της Ελλάδας.  

 

Επιπλέον, το ΥΠΠ ζήτησε από το ΤΕΠΑΚ να υποβάλει μελέτη για την 

αναβάθμιση του ∆ασικού κολεγίου ή/και τη δημιουργία και ανάπτυξη 

από το ΤΕΠΑΚ προγράμματος ∆ασικών Σπουδών. 

 

Το ΤΕΠΑΚ ανταποκρινόμενο στο αίτημα του Υπουργείου μας 

υπέβαλε ολοκληρωμένη μελέτη-πρόταση με την οποία εισηγείται τη 

δημιουργία Τμήματος Φυσικών Πόρων στο ΤΕΠΑΚ, το οποίο να 

ξεκινήσει τη λειτουργία του με δυο προγράμματα: ∆ασολογίας και 

Υδροβιολογίας. Το ΥΠΠ έχει μελετήσει την πρόταση του ΤΕΠΑΚ, την 

οποία καταρχήν αντικρίζει θετικά.   

 

Επειδή στην πρόταση εμπλέκεται και το ∆ασικό Κολέγιο, ένα κολέγιο 

που έχει προσφέρει μέχρι σήμερα ανεκτίμητες υπηρεσίες στην 

Κύπρο, το ΥΠΠ θεωρεί επιβεβλημένη τη διεξαγωγή διαλόγου τόσο με 

το ∆ασικό Κολέγιο όσο και το Υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα 

∆ασών, για το μέλλον, την εξέλιξη ή την μετεξέλιξη του ∆ασικού 

κολεγίου.  

 

Για το λόγο αυτό το ΥΠΠ έχει συγκαλέσει σύσκεψη με το Υπουργείο 

Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, το ∆ασικό Κολέγιο και το ΤΕΠΑΚ για 

την έναρξη διαλόγου με στόχο τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη 

αποφάσεων. 
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Το ΥΠΠ και η κυβέρνηση είναι πολύ ευαίσθητοι σε περιβαλλοντικά 

θέματα καθώς και σε θέματα προστασίας του δασικού πλούτου της 

πατρίδας μας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες του Τμήματος 

∆ασών και των λειτουργών του προς την κατεύθυνση αυτή και τους 

συγχαίρουμε για τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουν για τη 

διάσωση των δασών της Κύπρου μας και την ανάπλαση των 

καμένων και καταστραμμένων από τις πυρκαγιές δασών μας. 

 

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα και συγχαίρω τον 

Κλάδο Υπαλλήλων του Τμήματος ∆ασών και το ΤΕΠΑΚ για τη 

διοργάνωση της σημερινής ημερίδας, με την ευκαιρία του διεθνούς 

έτους δασών και της παγκόσμιας μέρας δασοπονίας και εύχομαι καλή 

επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας. 

 

   

 

 


