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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  

 

Στα πλαίσια των Πανευρωπαϊκών Εορτασμών για την επέτειο των 25 χρόνων του 

Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος EU Ecolabel, το Τμήμα Περιβάλλοντος, του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προκηρύσσουν την 

Περιβαλλοντική Δράση με θέμα «το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές».  

  

Βασικός σκοπός της Περιβαλλοντικής αυτής Δράσης είναι η επαφή και εξοικείωση των 

μαθητών που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο 

του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των εκπαιδευτικών τους, με το 

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα, η διέγερση της δημιουργικότητας και ανάπτυξη της 

καινοτομίας. Επιδιώκεται η εξοικείωση και αναγνώριση του σήματος το οποίο εντοπίζεται 

πάνω σε συσκευασίες προϊόντων και υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες που μπορούν να 

βραβευθούν με το εν λόγω σήμα,  η εξοικείωση με τις διαδικασίες απόκτησης του σήματος 

και η αναγνώριση των προτερημάτων των προϊόντων και υπηρεσιών αυτών σε σχέση με τις 

μειωμένες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.  

 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Τ Η Σ  Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  

Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα μέσα από τους μαθητές 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

Γ Ε Ν Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  

Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  
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Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό σήμα της ΕΕ, υιοθετήθηκε το 1992, μέσω σχετικών Κανονισμών, 

αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Κατανάλωση και Παραγωγή των 

Ηνωμένων Εθνών και εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία που 

αποσκοπεί στη βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ χρησιμοποιώντας τους πόρους μας με πιο 

έξυπνο και βιώσιμο τρόπο. Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στο να παρέχει στους καταναλωτές 

καινοτόμα και μεγαλύτερης διάρκειας προϊόντα, τα οποία παρέχουν εξοικονόμηση χρημάτων 

και βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς μπορεί να δημιουργήσει ασφαλείς θέσεις 

απασχόλησης στην Ευρώπη. 

 

Είναι ένα σήμα στο οποίο οι καταναλωτές μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη, αφού τα κριτήρια 

απονομής του έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από ευρεία διαβούλευση με 

τους εμπειρογνώμονες, και το λογότυπο απονέμεται μόνο αφού εξακριβωθεί ότι το προϊόν 

πληροί τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και επιδόσεις. Έχει εθελοντικό χαρακτήρα και 

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, πέραν των 30, με περαιτέρω ομάδες 

που προστίθενται συνεχώς 

 

Αρμόδιος Φορέας στην Κύπρο είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εφαρμόζεται στην Κύπρο από το 2004 με  

εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας με τους Κανονισμούς της ΕΕ. Μέσω της νομοθεσίας 

έχει ορισθεί Συμβουλευτική Επιτροπή για το EU Ecolabel (ΣΕΑΟΣ). Το Τμήμα 

Περιβάλλοντος, έχει απονείμει μέχρι σήμερα το EU Ecolabel σε ένα τουριστικό κατάλυμα, σε 

3 προϊόντα γενικής χρήσης, ένα υγρό πιάτων, ένα υγρό σαπούνι χεριών, καθώς και σε 64 

προϊόντα στην κατηγορία χρώματα/βερνίκια, τα 2 από την Κύπρο και 62 από την Ελλάδα. 

 

Μέσα από την Περιβαλλοντική Δράση «το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές»  

επιδιώκεται όπως τα μέλη των ομάδων εργασίας: 

 Αντλήσουν πληροφορίες αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης (π.χ. 

διαδίκτυο, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες κλπ), 

 Ενημερωθούν για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel και να 

συνειδητοποιήσουν τα οφέλη του (π.χ. περιορισμός κατανάλωσης ρεύματος, 

επικίνδυνων χημικών, νερού κλπ), 

 Εμπλακούν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης και δημιουργίας οικολογικών 

προϊόντων: μελέτη κριτηρίων σε κάθε στάδιο της ζωής ενός προϊόντος, αναζήτηση 

(φυσικών) υλικών και ουσιών με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, σχεδιασμό 

μεθοδολογίας, πειραματισμό, έλεγχο, εξακρίβωση, εξαγωγή αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων, 

 γνωρίσουν τον τρόπο συγγραφής και παρουσίασης ενός παραμυθιού, άρθρου, 

τραγουδιού/ποιήματος. 

 γνωρίσουν τον τρόπο ανάπτυξης και δημιουργίας επικοινωνιακού υλικού - video clip, 

αφίσας, ενημερωτικού υλικού/leaflet κλπ, 

 να παρουσιάσουν και ενημερώσουν το οικείο περιβάλλον τους (συμμαθητές, 

καθηγητές/δασκάλου, γονείς, φίλους κλπ) για το περιεχόμενο της εργασίας τους 

αναπτύσσοντας τα οφέλη των οικολογικών προϊόντων,  

 αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας, διερεύνησης, συλλογής, χρήσης και αξιολόγησης 

της πληροφορίας και των πηγών της, ώστε να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα, 
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 αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα εργασίας μέσα από την συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της 

ομάδας, 

 αντλήσουν εμπειρίες και γνώσεις από την κοινωνία,  

 καλλιεργήσουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους καθώς επίσης να αναπτύξουν τη 

δημιουργικότητά τους, την επινοητικότητα, την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα και την 

κρίση τους, μέσα από την ανάπτυξη και καινοτομία στην καθημερινή ζωή,  

 
Ο Μ Α Δ Α  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

Στην Περιβαλλοντική Δράση «το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές» μπορούν να  

συμμετέχουν Δημοτικά  Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές από όλη την 

Κύπρο, τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. 

Για τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση η ομάδα εργασίας 

μπορεί να αποτελείται μέχρι και  5 μαθητές/τριες και για τη Δημοτική Εκπαίδευση η ομάδα 

εργασίας μπορεί αποτελείται από τους/τις μαθητές/τριες όλης της τάξης. Στην Ομάδα 

Εργασίας θα πρέπει να συμμετέχει και ένας εκπαιδευτικός. Κάθε σχολείο έχει το δικαίωμα 

να δηλώσει συμμετοχή με περισσότερες από μία Ομάδες Εργασίας.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Ομάδα Εργασίας 

 Η Ομάδα Εργασίας πρέπει να αποτελείται από μαθητές ενός Σχολείου (Δημοτικού, 

Γυμνασίου, Λυκείου, Τεχνική Σχολή). 

 Οι μαθητές/τριες μπορεί να  προέρχονται από «γειτονικές» μεταξύ τους τάξεις σε 

κάθε βαθμίδα ξεχωριστά, π.χ. δευτέρα τάξη με τρίτη τάξη Λυκείου. Σε περίπτωση 

σχολείου – συμπλέγματος, η Ομάδα Μαθητών μπορεί να αποτελείται από μαθητές 

οποιασδήποτε τάξης του συμπλέγματος.  

 Ομάδα Εργασίας με μέγιστο αριθμό, τους 5 μαθητές, για τη Μέση Γενική και Μέση 

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

 Ομάδα Εργασίας με μέγιστο αριθμό το σύνολο της τάξης, για την Δημοτική 

Εκπαίδευση. 

 Για επίτευξη του στόχου της Περιβαλλοντικής δραστηριότητας συστήνεται όπως οι 

ομάδες αποτελούνται από μαθητές που ενδιαφέρονται πραγματικά να 

συμμετέχουν.  

Εκπαιδευτικός - Συντονιστής 

 Ο Εκπαιδευτικός Συντονιστής είναι υπεύθυνος 
για την παρακολούθηση και συντονισμό της 
δραστηριότητας και την ενθάρρυνση της 
Ομάδας Εργασίας. Η υλοποίηση της πρότασης 
θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της 
συλλογικής εργασίας της Ομάδας Εργασίας.  

 Ο Εκπαιδευτικός – Συντονιστής πρέπει να 
προέρχεται από το ίδιο σχολείο με τους μαθητές. 

 
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ  Π Ο Υ  Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν  Ν Α  Υ Π Ο Β Λ Η Θ Ο Υ Ν   
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Για τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και 
Επαγγελματική Εκπαίδευση οι ομάδες εργασίας 
καλούνται να φτιάξουν ένα δικό τους διαφημιστικό 
φιλμάκι ή ένα ενημερωτικό φιλμ που δεν θα ξεπερνά 
τα 2 λεπτά και θα επικεντρώνεται σε έναν από τους 
πιο κάτω άξονες: 

  Στη σημασία της αγοράς προϊόντων που 
φέρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα. 

  Στην ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά 
με το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα. 
  Στις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων 
που φέρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό σήμα. 
  Στα οφέλη από τη χρήση προϊόντων που 
φέρουν το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα στο 
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.  
 

Για τη Δημοτική Εκπαίδευση οι ομάδες εργασίας 
καλούνται να φτιάξουν μια αφίσα ή ένα τρίπτυχο το 
οποίο θα επικεντρώνεται:  

  Στην ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τη 
σημασία της χρήσης προϊόντων που φέρουν το 
ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα. 

  Στα οφέλη που η χρήση των προϊόντων αυτών 
έχει στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.  

Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, οι 
ομάδες καλούνται να διαλέξουν είτε κάτι γενικό για το 
EU Ecolabel, είτε μία ή και περισσότερες από τις πιο 
κάτω κατηγορίες προϊόντων τις οποίες μπορούν να 
παρουσιάσουν. Ενδεικτικές ιδέες δίδονται στις πιο 
κάτω ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIzqPSxpstTnv9Mpw66K5a6Iv0PFCWzy6 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/success.html 

Για επιπρόσθετο υλικό σχετικά με το θέμα ή άλλες διευκρινίσεις οι ομάδες μπορούν να 

επικοινωνήσουν με την κ. Ναταλία Γεωργίου, Τμήμα Περιβάλλοντος στο τηλ. 22408923 / 

ngeorgiou@environment.moa.gov.cy / geonata@hotmail.com .  

 

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ  Π Ρ Ο Ι Ο Ν Τ Ω Ν  

Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Α1. Υποδήματα 

Α2. Κλωστοϋφαντουργία 

Α3. Εκπλυόμενα Καλλυντικά Προϊόντα 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIzqPSxpstTnv9Mpw66K5a6Iv0PFCWzy6
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/success.html
mailto:ngeorgiou@environment.moa.gov.cy
mailto:geonata@hotmail.com
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Α4. Λιπάσματα 

Α5. Βελτιωτικά Εδάφους και Εδαφοκάλυμμα 

Α6. Χρώματα/Βερνίκια 

Α7. Προσωπικούς/Φορητούς Υπολογιστές και Tablets 

Α8. Έπιπλα 

Α9. Χαρτί Εφημερίδας 

Α10. Φωτοαντιγραφικό Χαρτί και Χαρτί Γραφής 

Α11. Επενδύσεις Δαπέδου (Ξύλο, Φελλό, Μπαμπού) 

 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α   

Η διαδικασία συμμετοχής στην Περιβαλλοντική Δράση «το EU Ecolabel μέσα από τους 

μαθητές» περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1
ο
 Στάδιο: Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής του Σχολείου (τίτλο/ους πρότασης/εων σε 

περίπτωση που έχει καταλήξει το σχολείο) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

2
ο
 Στάδιο: Υλοποίηση Πρότασης:  

3
ο
 Στάδιο: Υποβολή τελικού προϊόντος και εντύπου αιτιολόγησής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)  

4
ο
 Στάδιο: Αξιολόγηση Πρότασης 

5
ο
 Στάδιο: Βράβευση 

Τα στάδια συμμετοχής αναλύονται πιο κάτω: 

 

1 ο Σ Τ Α Δ Ι Ο :  Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  
Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ   

Η δήλωση συμμετοχής του Σχολείου θα πρέπει να υποβάλλεται στα Ελληνικά στα 

προκαθορισμένα έντυπα (Παράρτημα Ι) και να περιλαμβάνει: 

 Τα γενικά στοιχεία της Ομάδας Εργασίας (π.χ. Ομάδα Μαθητών, Τίτλος, Τάξη / 

Τάξεις,  κ.λπ.) σε περίπτωση που αυτά έχουν ήδη καθοριστεί από το σχολείο. 

 

Υποβολής Δήλωσης Συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ngeorgiou@environment.moa.gov.cy ή/και με φαξ στο 22774945, μέχρι τις 13 

Νοεμβρίου 2017. 

 

2 ο  Σ Τ Α Δ Ι Ο :  Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ   

Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη των Ομάδων Εργασίας με 

συντονισμό από τον Εκπαιδευτικό και τελευταία μέρα υποβολής τους είναι η 6
η
 Δεκεμβρίου 

2017.  

Οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν σε χρόνο πέρα από τον εργάσιμο 

χρόνο του σχολείου. Στόχος είναι να προωθηθεί η ενεργός, υγιής και δημιουργική 

απασχόληση των μαθητών/τριών.  
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3 ο  Σ Τ Α Δ Ι Ο :  Υ Π Ο Β Ο Λ Η  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  

Το έντυπο αιτιολόγησης της πρότασης της κάθε ομάδας εργασίας  θα πρέπει να 

υποβάλλονται στα Ελληνικά στα προκαθορισμένα έντυπα (Παράρτημα ΙΙΙ) και να 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  

Ι. Προτάσεις 

 Περιγραφή της δραστηριότητας 

  Καινοτομία και δημιουργικότητα της δραστηριότητας  

  Επικοινωνιακό μήνυμα της δραστηριότητας 

  Πού μπορεί να αξιοποιηθεί η δραστηριότητα και από ποιους;  

  Περιγραφή του τρόπου εργασίας της Ομάδας 

  Μέσα και πηγές που χρησιμοποιήθηκαν  

  Δυσκολίες που προέκυψαν/οφέλη 

ΙΙ. Αναστοχασμός για την εμπειρία από την ομάδα εργασίας 

 Δεξιότητες που αποκτήθηκαν 
 Γνώσεις που αποκτήθηκαν 
  Συμμετοχή του συνόλου της ομάδας των 

μαθητών/τριών τεκμηρίωση με φωτογραφικό 
υλικό ή άλλο υλικό που κρίνουν σκόπιμο οι 
ομάδες να υποβάλουν.  

 
Τρόπος Υποβολής Πρότασης: Οι προτάσεις και η δραστηριότητα θα πρέπει να 

υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ngeorgiou@environment.moa.gov.cy μέχρι την 6η Δεκεμβρίου 2017 σε ένα αρχείο σε 

μορφή pdf το μέγεθος του οποίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5ΜΒ.  

 

4 ο  Σ Τ Α Δ Ι Ο :  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η  Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν  

Η αξιολόγηση θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης στην οποία θα συμμετέχουν 

Εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

Επιτροπή Αξιολόγησης: 

Ναταλία Γεωργίου (Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος) 

Εύα Νεοφύτου (ΕΜΕ, Οικιακής Οικονομίας) 

Πόπη Ιακώβου (ΕΔΕ, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) 

Σωκράτης Χατζηευαγγέλου (ΕΤΕΕ)  

Αραβέλλα Ζαχαρίου (Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) 

Άννα Νικολάου (Λειτουργός ΠΕ/ΕΑΑ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτου) 

Όλες οι δραστηριότητες και το έντυπο αιτιολόγησης που θα υποβληθούν στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης μέχρι και την 6
η
 Δεκεμβρίου 2017 θα αξιολογηθούν στη βάση 

των πιο κάτω κριτηρίων.  

Κριτήρια Αξιολόγησης 
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Τα κριτήρια αξιολόγησης των Προτάσεων αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Για κάθε ένα από τα Κριτήρια Αξιολόγησης, οι κριτές δίνουν βαθμολογία 1 – 10, σε 

ακέραιους ή μισούς βαθμούς (π.χ. 8,0 ή 9,5 και όχι 7,3).   

Η ελάχιστη βαθμολογία για απονομή βραβείου είναι το 5.     

5 ο  Σ Τ Α Δ Ι Ο :  Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Η  

Η Περιβαλλοντική δραστηριότητα «το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές» προνοεί την 

επιβράβευση, στο πλαίσιο Ειδικής Τελετής, των Ομάδων Εργασίας που θα εκπονήσουν τις 

καλύτερες Προτάσεις με τιμητικά διπλώματα, καθώς επίσης και με χρηματικά έπαθλα, ταξίδι στο 

εξωτερικό και άλλα δώρα.  

Κατά τη διάρκεια της τελετής Βράβευσης, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι 

ομάδες που θα βραβευτούν θα παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους  

Πιστοποιητικά Συμμετοχής θα λάβουν όλοι οι μαθητές που θα συμμετέχουν στην εν λόγω 

Περιβαλλοντική Δράση, ανεξάρτητα βράβευσης. Εκτός από τους μαθητές θα λάβουν 

πιστοποιητικά συμμετοχής και όλοι οι Εκπαιδευτικοί.  

Όλες οι συμμετοχές θα τύχουν της ανάλογης δημοσίευσης σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, 

μέσω των ιστοσελίδων του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, newsletter κλπ.  

Τα χρηματικά βραβεία μπορούν να αξιοποιηθούν από τα σχολεία που συμμετέχουν με σκοπό την 

περαιτέρω ενίσχυση των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων των μαθητών και την τόνωση του 

ενδιαφέροντός τους για το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία,  

συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών εκδρομών ή επισκέψεων σε αντίστοιχες θεματικές ή ακόμα 

μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης των μαθητών στο σχολικό 

περιβάλλον τους.  

Βραβεία για τις ομάδες κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα  

Βραβεία Μέση Γενική και 

Μέση Τεχνική και 

Μέση Γενική και 

Μέση Τεχνική και 

Δημοτική 

Εκπαίδευση 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ποσοστό στη 
Συνολική 

Βαθμολογία 

 

Ι. Πρόταση  

Ι.1 Δημιουργικότητα και καινοτομία της εργασίας.         30% 

Ι.2 Υλοποίηση της δραστηριότητας (πορεία εργασίας) 40% 

Ι.3 Εμπλοκή των μαθητών σε όλα τα στάδια της πρότασης. 
Τεκμηρίωση της εμπλοκής με ανάλογο υλικό (ημερολόγιο, 
φωτογραφίες, κλπ.). 

15% 

I.4 Αναστοχασμός για την εμπειρία της ομάδας εργασίας 

(Δεξιότητες και Γνώσεις) 
15% 
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Επαγγελματική 

Εκπαίδευση 

(Λυκειακός Κύκλος) 

Επαγγελματική 

Εκπαίδευση  

(Γυμνασιακός 

Κύκλος) 

1
ο
  Βραβείο:   Δωρεάν ταξίδι και 

διαμονή για όλα τα 

μέλη της ομάδας 

εργασίας στην Αθήνα 

και ξενάγηση στο 

εργοστάσιο της 

εταιρείας Γιαννίδης 

ΑΕ – VITEX, στον 

Ασπρόπυργο, η 

οποία παράγει 

χρώματα/βερνίκια με 

πιστοποίηση EU 

Ecolabel. 

 

Δωρεάν διαμονή με 

πλήρη διατροφή για 

όλα τα μέλη της 

ομάδας εργασίας και 

ξενάγηση για ένα 

βράδυ στο 

ξενοδοχείο Sunwing 

Resort & Spa Sandy 

Bay, το οποίο κατέχει 

το EU Ecolabel από 

το 2006.  

Μετάβαση στη 

φάρμα Riverland Bio 

Farm στο χωριό 

Καμπιά για μια 

αξέχαστη μέρα με 

παιχνίδι και 

περιπέτεια. Η φάρμα 

Riverland Bio Farm 

θα προσφέρει 

δωρεάν είσοδο και 

σίτιση για όλη την 

ομάδα. Το φαγητό το 

οποίο θα 

προσφερθεί, θα 

αποτελείται  από 

βιολογικά 

τρόφιμα/προϊόντα. 

 

2
ο
  Βραβείο:   € 150 € 150 € 150 

3
ο
  Βραβείο:    € 100 € 100 € 100 

1
ος 

Έπαινος  Βιβλία σχετικά με το 

περιβάλλον και την 

αειφόρο ανάπτυξη 

Βιβλία σχετικά με το 

περιβάλλον και την 

αειφόρο ανάπτυξη 

Βιβλία σχετικά με το 

περιβάλλον και την 

αειφόρο ανάπτυξη 

2
ος

 Έπαινος 27 ltr. Sens Eco  

Trade χρώμα λευκό 

ή magnolia για τις 

ανάγκες του 

σχολείου και 

ξενάγηση στο 

εργοστάσιο της 

Πελέτικο Λτδ στη 

Λευκωσία 

27 ltr. Sens Eco  

Trade χρώμα λευκό 

ή magnolia για τις 

ανάγκες του 

σχολείου και 

ξενάγηση στο 

εργοστάσιο της 

Πελέτικο Λτδ στη 

Λευκωσία 

27 ltr. Sens Eco  

Trade χρώμα λευκό 

ή magnolia για τις 

ανάγκες του 

σχολείου και 

ξενάγηση στο 

εργοστάσιο της 

Πελέτικο Λτδ στη 

Λευκωσία 

 

Η τελετή Βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία εντός του Δεκεμβρίου του 2017 και 

πριν από τις Χριστουγεννιάτικες Διακοπές των σχολείων. Η ακριβής ημερομηνία και ο 

χώρος διεξαγωγής της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί αργότερα με σχετική εγκύκλιο.  
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Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  

Όλα τα αναγκαία έγγραφα και έντυπα, όπως επίσης και άλλο πληροφοριακό υλικό 

διατίθενται στον ιστοχώρο του Τμήματος Περιβάλλοντος 

(http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocu

ment) και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

στο σύνδεσμο έντυπα http://www.moec.gov.cy/dkpe/, καθώς και στα γραφεία του Τμήματος 

Περιβάλλοντος. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό 

Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος κα Ναταλία Γεωργίου-Τσιάκαλου:  

 Τηλέφωνο    : 22408923 

 Τηλεομοιότυπο   : 22774945 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  : ngeorgiou@environment.moa.gov.cy 

 

ή με τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κα Αραβέλλα 

Ζαχαρίου,  

 Τηλέφωνο    : 22402352  

 Τηλεομοιότυπο   : 22 480505 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  : 

aravella@cytanet.com.cy/zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy 

  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής,  Εντύπων Αξιολόγησης, 

Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων και άλλου Συνοδευτικού Υλικού 

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy. 

 Το έντυπο αξιολόγησης συμπληρώνεται από την ομάδα εργασίας με την καθοδήγηση του/της 

συντονιστή/τριας εκπαιδευτικού και αποστέλλεται μαζί με την περιβαλλοντική δραστηριότητα και 

τα  τεκμήρια της συμμετοχής των μαθητών/τριών (ημερολόγιο, φωτογραφικό υλικό).  

Το έντυπο αυτό να σταλεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 6/12/2017 στη διεύθυνση 

ngeorgiou@environment.moa.gov.cy και σε έντυπη μορφή μαζί με την περιβαλλοντική 

δραστηριότητα (φιλμάκι, πόστερ) και οποιοδήποτε συνοδευτικό/υποστηρικτικό υλικό στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
mailto:ngeorgiou@environment.moa.gov.cy
mailto:aravella@cytanet.com.cy
mailto:ngeorgiou@environment.moa.gov.cy
mailto:ngeorgiou@environment.moa.gov.cy
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Περιβαλλοντική Δράση «το EU Ecolabel μέσα από τους μαθητές» 

28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414, Έγκωμη, Λευκωσία  

(υπόψιν: Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία) 

 

 


