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1 Εισαγωγή 

Το αλυσοπρίονο σήμερα χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα τόσο εντός των δασών (από 

ιδιώτες υλοτόμους, εργάτες του οικείου Τμήματος σε δασοπονικές εργασίες και 

δασοπυροσβέστες κατά την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών), όσο και σε άλλους 

δημόσιους χώρους (από εργάτες Δήμων και Κοινοτήτων, εργάτες διαφόρων Αρχών, 

Τμημάτων και Υπηρεσιών όπως της ΑΗΚ, της CYTA, ΑΤΗΚ, του Τμήματος Δημοσίων 

Έργων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ.α.).  

Το αλυσοπρίονο θεωρείται το πιο επικίνδυνο μηχανοκίνητο εργαλείο χειρός και 

ευθύνεται για πάρα πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς αλλά και θανάτους. Γι’ αυτό το 

λόγο οι χειριστές αλυσοπρίονων πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι στη χρήση του 

ίδιου του μηχανήματος αλλά και του εξοπλισμού ασφαλείας. 

Πρόθεση του Τμήματος Δασών μετά από εκπαίδευση που έτυχαν λειτουργοί του σε 

ίδρυμα του εξωτερικού είναι η παροχή πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης 

στην ασφαλή χρήση αλυσοπρίονων.  

2 Στόχοι του προγράμματος 

Οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: 

i. Η αναγνώριση και η ορθή χρήση του προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας, 

ii. Η αναγνώριση και η ορθή χρήση των συστημάτων ασφαλείας του αλυσοπρίονου, 

iii. Η αναγνώριση των διαφόρων ειδών αλυσοπρίονων και των παρεμφερών 

εξαρτημάτων τους (καδενών, πλακών, κτλ), 

iv. Η αναγνώριση των μερών του αλυσοπρίονου και η σωστή λύση και συναρμολόγηση 

του, 

v. Η κατανόηση του σωστού τρόπου ακονίσματος, 

vi. Η επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών υλοτόμησης, αποκλάδωσης και 

τεμαχισμού διαφόρων δασοπονικών ειδών. 
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3 Εκπαιδευόμενοι 

Το πρόγραμμα αφορά χρήστες αλυσοπρίονων σε δημόσιους χώρους. Το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης θα απευθύνεται εκτός από το ίδιο το Τμήμα Δασών και στα πιο κάτω 

Τμήματα/Υπηρεσίας/Φορείς καθώς και σε ιδιώτες υλοτόμους: 

Αρχή Τηλεπικοινωνιών, Αρχή Ηλεκτρισμού, Ένωση Δήμων και Ένωση Κοινοτήτων, 

Τμήμα Δημοσίων Έργων, Εθνική Φρουρά, Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία 

Κύπρου, Ταμείο Θήρας, Πολιτική Άμυνα, Ηνωμένα Έθνη, Ιδιώτες Εργολάβοι – 

Υλοτόμοι, Τμήμα Γεωργίας, Ασφαλιστικές Εταιρίες. 

Οι εκπαιδευόμενοι για να μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει να 

κατέχουν βασικές γνώσεις στη χρήση αλυσοπρίονου.  

4 Διάρκεια προγράμματος 

Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών – πέντε (5) ημερών εκ των 

οποίων οι δύο μέρες (2) θα αφορούν θεωρητική εκπαίδευση, οι άλλες δύο (2) θα 

αφορούν πρακτική εξάσκηση και η τελευταία μέρα θα αφιερώνεται στην εξέταση των 

εκπαιδευομένων (θεωρία και πρακτική). 

5 Πιστοποίηση εκπαίδευσης 

Μετά το τέλος κάθε εκπαίδευσης και αφού οι εκπαιδευόμενοι επιτύχουν στις θεωρητικές 

και πρακτικές εξετάσεις θα τους απονέμεται πιστοποιητικό για την ορθή και ασφαλή 

χρήση αλυσοπρίονου. 

6 Χώρος πραγματοποίησης εκπαίδευσης 

Το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης θα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Δασικού 

Κολλεγίου, ενώ η πρακτική εξάσκηση θα μπορεί να πραγματοποιείται και εκτός σε 

διάφορες Δασικές Περιφέρειες ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας τους (υλοτομίες, 

κλαδεύσεις κλπ.). 
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7 Ανάλυση προγράμματος εκπαίδευσης 

 Διάρκεια προγράμματος σε διδακτικές 

περιόδους* 

Α/Α Θέμα Θεωρητική 

εκπαίδευση 

Πρακτική 

εξάσκηση 

Εξετάσεις 

Θεωρία-πρακτική 

1. Εισαγωγή 1   

2. i. Προσωπικός εξοπλισμός ασφάλειας 

ii. Συστήματα ασφάλειας αλυσοπρίονου 

1   

3. Μέρη αλυσοπρίονου, λύση και 

συναρμολόγηση  

1 1  

4. i. Εκκίνηση κινητήρα (ζεστός – κρύος) 

ii. Καύσιμα 

iii. Ημερήσια συντήρηση 

iv. Εβδομαδιαία συντήρηση 

2 2  

5. i.Είδη καδένας 

ii.Μέρη καδένας 

iii. Λάμες (πλάκες) 

iv.Είδη λιμών 

v.Σωστός τρόπος ακονίσματος 

1 2  

6. Υλοτόμηση δέντρων  4 5  

7. Αποκλάδωση 2 2  

8. Τεμαχισμός κορμοξυλείας, 

κλαδοξυλείας 

2 2  

9. Εξετάσεις       1   -    6 

Σύνολο 14 14 7 

* κάθε διδακτική περίοδος αντιστοιχεί με 45 λεπτά 
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8 Κόστος συμμετοχής 

Το κόστος συμμετοχής έχει καθοριστεί στα €350 ανά άτομο.  

9 Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης 

Κατά την πρακτική εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει απαραίτητα να είναι 

εφοδιασμένοι  με τον αναγκαίο εξοπλισμό ασφάλειας (κράνος, γάντια, παντελόνι, 

μπότες).   

 

 


