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Δελτίου Τύπου - Στελέχωση Τμήματος Δασών 
 
Σχετικά με πρόσφατο δημοσίευμα στον τύπο το οποίο αναφέρεται στη στελέχωση του Τμήματος 
Δασών και συγκεκριμένα σε αναφορά που έχει γίνει ότι "κανένα απολύτως αίτημα" δεν έφτασε στο 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για το θέμα της στελέχωσης του 
Τμήματος, ο Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δασών ενημερώνει ότι, την αναγκαιότητα της άμεσης 
επίλυσης του προβλήματος της υποστελέχωσης του Τμήματος, την έχει επισημάνει και επεξηγήσει 
επανειλημμένα, τόσο μέσω επιστολών του όσο και μέσω κατ’ ιδίαν συναντήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν για το θέμα αυτό, στο υψηλότερο επίπεδο, στο Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  
 
Πιο συγκεκριμένα, και μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, αναφέρεται ότι έγινε συνάντηση 
για επεξήγηση του θέματος με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
στις 3/1/2019, στη βάση υπομνήματος που είχε υποβάλει ο Κλάδος στις 6/11/2018. Ακολούθησε 
νέα επιστολή προς τον Υπουργό, στις 28/3/2019, με την οποία επισημαίνονταν ξανά τα τεράστια 
προβλήματα που υπήρχαν, ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου. Στις 18/7/2019, ο Κλάδος 
επανήλθε με νέα επιστολή του προς τον Υπουργό, προσπαθώντας να γίνει κατανοητό ότι το Τμήμα 
Δασών πρέπει να επανέλθει επειγόντως σε συνθήκες ανεκτής και ασφαλούς στελέχωσης για 
εκπλήρωση της αποστολής του, προειδοποιώντας ακόμα και με λήψη δυναμικών μέτρων. Στις 
21/8/2019, ακολούθησε νέα συνάντηση για συζήτηση του θέματος, αυτή τη φορά με τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στην οποία 
εκφράστηκε η ανησυχία του Κλάδου ότι η παράταση της υφιστάμενης κατάστασης εγκυμονεί 
σοβαρότατους κινδύνους τόσο για την ασφαλή προστασία των δασών μας, όσο και για τα μέλη 
μας, αλλά και για την κοινωνία και την οικονομία γενικότερα. Και στις δύο συναντήσεις συμμετείχε 
ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών ο οποίος τόνισε τις δυσκολίες που προκαλεί η υποστελέχωση 
στην ομαλή λειτουργία του Τμήματος. Επιστολή για το ίδιο θέμα είχε σταλθεί και στον Υπουργό 
Οικονομικών στις 23/4/2019. Είμαστε δε, σε θέση να γνωρίζουμε ότι και το ίδιο το Τμήμα Δασών 
απέστειλε ουκ ολίγες επιστολές προς το Υπουργείο ΓΑΑΠ για άμεση επίλυση του κρίσιμου 
προβλήματος της στελέχωσης. Γνωρίζουμε επίσης ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια 
εσωτερικών ρυθμίσεων στο Τμήμα για άμβλυνση των επιπτώσεων της δραματικής κατάστασης 
που έχει δημιουργηθεί, εξαιτίας της υποστελέχωσης.   
 
Γνωστοποιούμε επίσης ότι, παρά τις υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις που ο Κλάδος έλαβε για 
στήριξη στο έργο του Τμήματος Δασών και του προσωπικού του, με λύπη και απογοήτευση 
διαπιστώνουμε σήμερα ότι ακόμα δεν έχει προωθηθεί η αποπαγοποίηση των κενών θέσεων 
πρώτου διορισμού, ούτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά ούτε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. 
Δεν έχει επίσης περιληφθεί η επαναφορά οποιασδήποτε θέσης από εκείνες που καταργήθηκαν την 
περίοδο 2012 - 2015, μέσω του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό 
του 2020. Και οι δύο αυτές ενέργειες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αποκατάστασης της 
στελέχωσης του Τμήματος σε επίπεδα που το προσωπικό να μπορεί να εργαστεί με ασφάλεια, 
αξιοπρέπεια και με σεβασμό στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική του ζωή, και να φέρει 
σε πέρας την αποστολή του Τμήματος.  
 
Σήμερα, η στελέχωση του Τμήματος Δασών σε απόλυτους αριθμούς είναι κατά 100 υπαλλήλους 
λιγότερη από την προβλεπόμενη του 2011. Υπάρχουν 60 οργανικές θέσεις κενές στον εισαγωγικό 
βαθμό, ενώ άλλες 27 θέσεις στον ίδιο βαθμό έχουν καταργηθεί  την περίοδο 2012 - 2015. Έναντι 
αυτών των 87 θέσεων, υπηρετούν 43 εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου. Επομένως, υπάρχει ένα 
δραματικό και επικίνδυνο κενό 44 θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό, που αντιστοιχεί στη δύναμη 11 
τουλάχιστον δασικών σταθμών! Άλλες 13 θέσεις προαγωγής παραμένουν κενές για διαδικαστικούς 
κυρίως λόγους. Η στελέχωση αυτή είναι χειρότερη κι από αυτήν που υπήρχε το καλοκαίρι του 2016, 
οπόταν είχαμε τις τεράστιες και καταστροφικές πυρκαγιές της Σολιάς και της Αργάκας! 
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Ο Κλάδος μας ενημέρωσε με επιστολή του ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου, 2019 τον Υπουργό 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ότι οι εξελίξεις μας έχουν φέρει στη δυσάρεστη 
θέση να προβούμε στη λήψη δυναμικών μέτρων, εάν μέχρι τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού δεν υπάρξει απόφαση για αποπαγοποίηση των κενών θέσεων 
πρώτου διορισμού και δεν επανέλθουν άμεσα - και σε πρώτη φάση - οι μισές τουλάχιστον θέσεις 
από αυτές που καταργήθηκαν. Ο Κλάδος συνειδητά και σκόπιμα απόφυγε να προβεί στη λήψη 
δυναμικών μέτρων εν μέσω της ευαίσθητης περιόδου των δασικών πυρκαγιών, αλλά αυτό 
δυστυχώς δεν έχει εκτιμηθεί εκ μέρους της πολιτείας.  
 
Η πιο πάνω πληροφόρηση κρίθηκε αναγκαία προς αποκατάσταση της πραγματικότητας. 
 

 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 
Λευκωσία, 20 Νοεμβρίου 2019 


