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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 σε ομάδες των 15 ατόμων στο 
Δασικό Κολέγιο Κύπρου στον Πρόδρομο, ή σε άλλες  εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασών 
που θα οριστούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την περίοδο της 
εκπαίδευσης. 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 
και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε έξοδα διαμονής και διατροφής.  
 

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),  

(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.  

  

Τα Κριτήρια αξιολόγησης που ίσχυαν κατά τη τελευταία πρόσληψη στο 

Δασοπυροσβεστικό Σώμα που έγινε εντός του 2021, ήταν τα ακόλουθα: 

 (α) το αποτέλεσμα της σωματικής δοκιμασίας,  

 (β) η πείρα στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών ή πυρκαγιών υπαίθρου ή πείρα στο 

Τμήμα Δασών,  

(γ) η γρήγορη ανταπόκριση από  τον τόπο μόνιμης διαμονής,  

(δ) η κατοχή άδειας  οδήγησης μεγάλων Οχημάτων Κατηγορίας Γ΄,  

(ε) το  αποτέλεσμα της προφορικής συνέντευξης σε σχέση με τα καθήκοντα της θέσης.  
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3. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 27 
Οκτωβρίου, 2021.  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/forest ή από τους κατά τόπους Δασικούς 
Σταθμούς.  
 
 Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με τα πιο κάτω έγγραφα:                   
(να προσκομίζεται το πρωτότυπο μαζί με αντίγραφο, ή πιστό αντίγραφο):  
 

 Δελτίο Πολιτικής Ταυτότητας (και από τις 2 όψεις). 

 Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος, νερού, τηλεφώνου στο όνομα του αιτητή ή κάποιος 
άλλος λογαριασμός, που φανερώνει τον τόπο μόνιμης διαμονής.  

 Απολυτήριο Λυκείου και σε περίπτωση Ανώτερης Εκπαίδευσης σχετικό πιστοποιητικό. 

 Άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (και από τις 2 όψεις).  
 Βεβαίωση από τον προσωπικό γιατρό για την καλή κατάσταση της υγείας του 
υποψήφιου που του επιτρέπει τη συμμετοχή στη σωματική δοκιμασία.    

 Απολυτήριο Εθνικής Φρουράς ή πιστοποιητικό απαλλαγής τύπου Α΄ που να αναφέρει 
τους λόγους απαλλαγής (για άρρενες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας). 

 

4. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εκπαίδευση θα γίνει από Επιτροπή, με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια:  

Ηλικία                     
 
 
 
 
μέχρι 35 ετών  = 15            
36 - 40 ετών    = 12       
41 - 45 ετών        = 9         

46 - 50 ετών      = 6                     

51 -55 ετών       = 3         
>56 ετών          =  0        

Σωματική 
δοκιμασία           
(τρέξιμο 3 km  με         
10 κιλά βάρος)                       
 

≤ 13:00 λεπτά = 45            

13:01 - 14:00  = 43   
14:01 - 15:00  = 41    
15:01 - 16:00  = 39    
16:01 - 17:00  = 37   
17:01 - 18:00  = 35     
18:01 - 19:00  = 33        
19:01 - 20:00  = 31    
20:01 - 21:00  = 29     
21:01 - 22:00  = 27     
22:01 - 23:00  = 25 
23:01 - 24:00  = 23      
24:01 - 25:00  = 21  
25:01 - 26:00  = 19         
26:01 - 27:00  = 17 
27:01 - 28:00  = 13         
28:01 - 29:00  =   9   
29:01 - 30:00  =   5         
> 30 / απόρριψη 

         Μόρφωση                 
 
Λυκειακή :                             

με βαθμό ≥ 18         = 14                             

με βαθμό ≥17 - <18 = 12                         

με βαθμό ≥16 - <17 = 10                                        

με βαθμό ≥15 - <16 =   8                                                           

με βαθμό ≥14 - <15 =   6                         

με βαθμό ≥13 - <14 =   4                                      

με βαθμό ≥12 - <13 =   3            

με βαθμό ≥11 - <12 =   2             

με βαθμό ≥10 - <11 =   1                               
Σε περίπτωση Ανώτερης 
Μόρφωσης πιστώνεται 
επιπρόσθετα με  ένα 
βαθμό στον βαθμό που 
δικαιούται από τη 
Λυκειακή Μόρφωση 

Γρήγορη 
ανταπόκριση                   
( Τόπος μόνιμης 
κατοικίας)                          
 
α) κάτοικος υπαίθρου   
σε ακτίνα μέχρι  5km 
από  τον Δασικό  
Σταθμό*  = 15                               
β)  κάτοικος υπαίθρου 
σε ακτίνα πέραν των 
5km από  τον Δασικό  
Σταθμό, αλλά εντός 
της ζώνης ευθύνης 
των 2km από τα Κύρια 
Δάση* = 10                                         
γ)  κάτοικος υπαίθρου 
σε χωριό εκτός της 
ζώνης ευθύνης των 
2km από τα  Κύρια 
Δάση* * =5                      

Άδεια 
οδήγησης 
οχημάτων           
 
α) Κάτοχος 
επαγγελματικής 
άδειας φορτηγού  
ή λεωφορείου=10 
β) Κάτοχος άδειας 
οχήματος 
κατηγορίας Γ= 5 

(*Δασικός Σταθμός  : Κόρνος, Λυθροδόντας, Πλατάνια, Σαιττάς, Πλάτρες, Γεφύρι Παναγιάς, Αγ. Μαρίνα, 
Καπουρά, Άγ. Θεόδωρος,  Ορκόντας, Δασικό Κολέγιο, Κακομάλης, Παερεκκλησιά,   Κάμπος,  Αγ. Νικόλαος, 
Παναγιά, Ακάμας, Γιαλιά, Πύργος, Λυσός.    **Κύρια  Δάση: Πάφου, Ακάμα, Πέγιας, Ραντί, Ορείτες, Τρόοδος, 
Αδελφοί, Λεμεσού, Μαχαιρά, Σταυροβούνι, Αετόμουττη).       
    

5. Η Επιτροπή με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, θα ετοιμάσει κατάλογο ανά Δασική 
Περιφέρεια όπως υποβλήθηκαν οι αιτήσεις και θα κατατάξει τους υποψήφιους με σειρά 
επιτυχίας (από τη ψηλότερη στη χαμηλότερη βαθμολογία). Οι υποψήφιοι θα επιλέγονται με 
βάση τη σειρά επιτυχίας τους και ανάλογα με τον εκάστοτε αριθμό των κενών θέσεων  
δασοπυροσβεστών ανά Περιφέρεια θα καλείται για  εκπαίδευση ο τριπλάσιος αριθμός. 
 
6. Οι  υποψήφιοι που θα επιλέγονται θα ενημερώνονται τηλεφωνικά για την ημερομηνία  
έναρξης της εκπαίδευσης και θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των €100,00 πριν την 
έναρξη της εκπαίδευσης. 
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7. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, 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   

 
 8. Καμία αίτηση δεν θα παραλαμβάνεται εάν δεν συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα 
έγραφα. Η κάθε έγκυρη αίτηση που παραλαμβάνεται θα σφραγίζεται με την ημερομηνία 
παραλαβής  και θα αριθμείται.    
 
 
7/10/2021 
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