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Με την παρούσα Δήλωση Πολιτικής, η Διεύθυνση του Τμήματος Δασών εκφράζει τη δέσμευση και την 
προθυμία της, ενεργώντας πάντα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που της παρέχει το νομικό και 
θεσμικό πλαίσιο, να παρέχει και να διασφαλίζει στο προσωπικό του Τμήματος και σε οποιονδήποτε 

επηρεάζεται από τις δραστηριότητές του, ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας. 
 
Επίσης, πρόθεση της Διεύθυνσης είναι, να στηρίζει και να λαμβάνει σε συστηματική βάση, όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, για τη μείωση των ατυχημάτων και την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους χώρους εργασίας και ταυτόχρονα να εκπληρώνει όλες τις 
υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την εν ισχύ Νομοθεσία για την ασφάλεια, υγεία και ευημερία των 
εργαζομένων.  

 
Προς επίτευξη των πιο πάνω στόχων και σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία Νόμων του 1996 έως 2015, η Διεύθυνση δεσμεύεται για την εφαρμογή του Συστήματος 

Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στο Τμήμα Δασών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, όλα τα θέματα ασφάλειας 
και υγείας στο Τμήμα, τυγχάνουν διαχείρισης από τον Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας, ο οποίος συντονίζει 
και εποπτεύει τις Επιτροπές Ασφάλειας, που έχουν συσταθεί σε όλους τους εργασιακούς χώρους του 

Τμήματος. Παράλληλα, για την αποτελεσματική προώθηση των θεμάτων ασφάλειας, ρόλο διαδραματίζει 
η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ασφάλειας (ΠΑΣΕΑ), η οποία απαρτίζεται από τον Λειτουργό 
Ασφάλειας και τους Προέδρους των Επιτροπών Ασφάλειας. Επιπρόσθετα, η Εκτίμηση της Επικινδυνότητας, 
η οποία αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, 
καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις εργασίες του Τμήματος. Χρήσιμο εργαλείο για την Εκτίμηση της 
Επικινδυνότητας, αποτελεί ο Οδηγός Διαχείρισης Κινδύνων στις Δασικές Εργασίες, στον οποίο γίνεται 
λεπτομερειακή αναφορά στους πιθανούς κινδύνους για κάθε εργασία και δραστηριότητα του Τμήματος, 

καθώς και στα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για τη διαφύλαξη της υγείας των 
εργαζομένων.    
 
Την άμεση ευθύνη για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στους τόπους εργασίας του Τμήματος, 
έχουν οι Προϊστάμενοι Τομέων/Κλάδων/Μονάδων, οι Περιφερειακοί Δασικοί Λειτουργοί, ο Διευθυντής του 
Δασικού Κολεγίου και οι Προϊστάμενοι Αρχείου και Λογιστηρίου. Με αυτή τη διευθέτηση, είναι δυνατή η 

παροχή συνεχούς πληροφόρησης, εκπαίδευσης, παρακολούθησης και ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται για 

το προσωπικό του Τμήματος, το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας και υγείας. Σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει επίσης, ο Τομέας Πυροπροστασίας και Δασικής Μηχανικής, ο οποίος διαχειρίζεται τα άρθρα 
του προϋπολογισμού που περιλαμβάνουν τις πιστώσεις σχετικά με την αγορά και την προμήθεια του 
εξοπλισμού ασφάλειας.   
 
Για την επίτευξη υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στο Τμήμα, επιβάλλεται η ενεργός 

συμμετοχή όλου του προσωπικού, γι’ αυτό προτρέπονται όλοι ανεξαίρετα οι εργαζόμενοι, με αίσθημα 
ευθύνης και αλληλεγγύης να συνεργάζονται και να διαβουλεύονται με τη Διεύθυνση, τους κατά τόπους 
Προϊστάμενους, καθώς επίσης με τον Λειτουργό Ασφάλειας και τους Προέδρους και τα Μέλη των 
Επιτροπών Ασφάλειας.  
 
Η Δήλωση Πολιτικής για την Ασφάλεια και την Υγεία του προσωπικού του Τμήματος, θα αναθεωρείται, 
όταν υπάρχουν νέα δεδομένα και εξελίξεις. 
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