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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ» 

---------------------------------- 

1. Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

ανακοινώνει ότι θα διοργανώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης   με τίτλο "Επαγγελματική 

κατάρτιση στη δασοπυρόσβεση". Η εκπαίδευση θα γίνει στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου 

στον Πρόδρομο ή στις εγκαταστάσεις του Δασικού Σταθμού Πολεμιδιών - Λεμεσός 

(ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν) σε ομάδες των 15 ατόμων. Η 

εκπαίδευση θα είναι διάρκειας έξι (6) εργάσιμων ημερών εκ των οποίων οι πέντε (5) ημέρες 

θα είναι θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση και η μια (1) ημέρα για εξετάσεις 

(θεωρία και πρακτική). Οι ώρες εκπαίδευσης θα είναι καθημερινά από 8:15 μέχρι 14:45. Το 

κόστος συμμετοχής στην εκπαίδευση για κάθε υποψήφιο θα είναι € 100,00 συν τα έξοδα 

διαμονής και διατροφής εάν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα διανυκτερεύει και θα 

σιτίζεται  στο Δασικό Κολέγιο. 

2. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι επιτυχόντες θα αποκτήσουν Πιστοποιητικό 

«Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Δασοπυρόσβεση» που θα ισχύει για πέντε (5) χρόνια 

για σκοπούς υποβολής αίτησης για το Σώμα Δασοπυροσβεστών.  Σύμφωνα με τον 

κανονισμό 30 του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για να δικαιούται κάποιος να 

υποβάλει αίτηση για το Δασοπυροσβεστικό Σώμα θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

(α) να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή να είναι πολίτης κράτους μέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, 

 (β) να  είναι  κάτοχος  άδειας οδήγησης  αυτοκινήτου  τουλάχιστον  κατηγορίας  Β 

(οχήματα με μέγιστη μάζα μέχρι 3500kg και μέχρι 8 επιβάτες), ή κατηγορίας Γ 

(οχήματα με μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 3500kg), όταν υποβάλλεται αίτηση για 

θέση  οδηγού μεγάλου πυροσβεστικού οχήματος,   

(γ) να έχει καλή σωματική και φυσική κατάσταση, χωρίς σοβαρό πρόβλημα   υγείας,  

  (δ) να  έχει  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  του  υποχρεώσεις  ή  να  έχει  νόμιμα  

απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας,  

(ε) να έχει ακεραιότητα χαρακτήρα και να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει 

έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή να έχει απολυθεί για πειθαρχικό 

παράπτωμα από τη Δημόσια Υπηρεσία ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου, συμπεριλαμβανόμενων και των Αρχών Τοπικής Διοίκησης.   

3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής μέχρι 17 

Φεβρουαρίου, 2020.  Αιτήσεις μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές.  

Έντυπα των αιτήσεων συμμετοχής μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του 

Τμήματος Δασών http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf ή από τους κατά τόπους Δασικούς 

Σταθμούς.  

 Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με τα πιο κάτω έγγραφα:  

ελτίου Πολιτικής Ταυτότητας (και από τις 2 όψεις),  

http://www.moa.gov.cy/forest
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Αντίγραφο πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην υψηλότερη βαθμίδα (απολυτήριο Λυκείου,  

Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης).  

 Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος, νερού, τηλεφώνου ή κάποιος άλλος λογαριασμός, 

που φανερώνει το τόπο μόνιμης διαμονής του αιτητή.     

αυτοκινήτου.  

βεβαίωση από τον προσωπικό γιατρό για την καλή κατάσταση της υγείας του 

υποψήφιου που του επιτρέπει τη συμμετοχή στη σωματική δοκιμασία.  

4. Η επιλογή των υποψηφίων για την εκπαίδευση θα γίνει από Επιτροπή, με βάση τη σειρά 

κατάταξης τους στα  ακόλουθα κριτήρια: Ηλικία, σωματική δοκιμασία, μόρφωση, τύπος 

άδειας οδήγησης οχημάτων και γρήγορη ανταπόκριση από τον τόπο μόνιμης διαμονής. Τα 

πλείστα των κριτηρίων αυτών αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης και στη διαδικασία 

πρόσληψης στο Σώμα Δασοπυροσβεστών.  

5. Για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση θα επιλεγούν  30 υποψήφιοι (10 που εμπίπτουν στα 

όρια της Δασικής Περιφέρειας Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου, 10 που εμπίπτουν στα 

όρια της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους και   10 που εμπίπτουν στα όρια της Δασικής 

Περιφέρειας Πάφου).  

6. Η ημερομηνία εκπαίδευσης θα καθοριστεί μετά την επιλογή των υποψηφίων οι οποίοι 

πριν την έναρξη της εκπαίδευσης θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των € 100,00 συν τα 

έξοδα διαμονής και διατροφής εάν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα  διανυκτερεύουν 

και θα σιτίζονται  στο Δασικό Κολέγιο. 

7. Οι αιτήσεις μπορούν να παραδοθούν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 -15:00) στους 

πιο κάτω τόπους:  

- Κερύνειας 

1, 2115 Αγλαντζιά, Τηλ. 22403739  

 Κολέγιο Κύπρου, 4841 Πρόδρομος, Τηλ. 25813606 

-Φανερωμένης 60, 6025 Λάρνακα, Τηλ. 24818108  

- 2829 Πλατάνια, Τηλ. 22608512  

-Τέρμα Κοροίβου, 3112 Λεμεσός, Τηλ. 25872302  

- Νεόφυτου Νικολαΐδη, Νέα Κυβερνητικά Γραφεία  

Πάφου, Κτήριο Ε, 3ος Όροφος, Τηλ. 26804602  

http://www.moa.gov.cy/forest

