
 

       

 

  
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 40 Μακεδονίας, 2238 Λατσιά- Λευκωσία, 

Ταχ. Θυρίδα 12720, 2252, Τηλ: 22 800600 φαξ: 22 428277, 
Ιστοσελίδα https://www.pi.ac.cy, http://mepaa.moec.gov.cy/index.php/el/ 

   

 

    

 
 

 

   

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΚΥΠΡΟΥ 

 
Αρ. Φακ.: 2.12.01.1 II 
Αρ. Τηλ.: 22 402331/375 
Αρ. Φαξ: 22 480505 
e-mail: perivallontika@cyearn.pi.ac.cy 

  

 
  

15 Νοεμβρίου 2022 
 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες  
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Θέμα: Καταβολή χρημάτων στα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 

«Τηγανοκίνηση» για τη σχολική χρονιά 2021-2022 

 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνω ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της 

ποσότητας των τηγανελαίων που έχει συγκεντρωθεί από τα σχολεία που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση», κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022. Το πρόγραμμα αποτελεί 

συνεργασία της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με τον περιβαλλοντικό οργανισμό ΑΚΤΗ.  

2. Το ποσό της οικονομικής απόδοσης, το οποίο υπολογίστηκε βάσει της ποσότητας 

των τηγανελαίων που συγκεντρώθηκε από το κάθε σχολείο, έχει κατατεθεί στον λογαριασμό 

της Σχολικής Εφορείας του σχολείου. Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την 

οικεία Σχολική Εφορεία ώστε να λάβετε το ποσό που δικαιούστε. Επισυνάπτονται ανά 

επαρχία οι κατάλογοι των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, στους οποίους 

παρουσιάζεται η ποσότητα τηγανελαίων που συγκεντρώθηκε, όπως επίσης και η οικονομική 

απόδοση για το κάθε σχολείο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α1-Επαρχία Λευκωσίας, Α2-Επαρχία 

Λεμεσού, Α3-Επαρχία Λάρνακας, Α4 Επαρχία Αμμοχώστου, Α5-Επαρχία Πάφου).  

3. Σημειώνεται ότι, το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί φέτος στα σχολεία ανέρχεται 

στις 68.308,20 ευρώ (13.308,20 ευρώ από την συλλογή των τηγανελαίων και 55.000 ευρώ 

από πιστώσεις του προγράμματος που δίδονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Τα 

χρήματα αυτά, στοχεύουν στην ενίσχυση της προσπάθειας της κάθε σχολικής μονάδας για 



προώθηση παρεμβάσεων και αλλαγών, οι οποίες θα συμβάλουν σταδιακά στον αειφόρο 

μετασχηματισμό της.  

4. Στη βάση της πιο πάνω επισήμανσης, τονίζεται ότι τα χρήματα θα αξιοποιηθούν 

αυστηρά και μόνο για περιβαλλοντικές δράσεις και δράσεις αειφόρου ανάπτυξης στη 

σχολική μονάδα και όχι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή ανάγκες αυτής. Ειδικότερα, 

σημειώνεται ότι, για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (δημοτικά και νηπιαγωγεία), η 

οικονομική απόδοση των χρημάτων του προγράμματος αφορά μόνο σε δράσεις και 

παρεμβάσεις μέσα στη σχολική μονάδα, που περιλαμβάνονται στην Αειφόρο 

Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική (ΑΠΕΠ) του κάθε σχολείου, στη βάση του 

πλαισίου οργάνωσης και εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ.  Για τα 

σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Μέσης 

Γενικής Εκπαίδευσης, η οικονομική απόδοση του προγράμματος, μπορεί να αξιοποιηθεί 

ανάλογα για περιβαλλοντικές δράσεις και αλλαγές στη σχολική μονάδα, οι οποίες θα έχουν 

απτά και χειροπιαστά αποτελέσματα, στη βάση της φιλοσοφίας του αειφόρου σχολείου.  

5. Στις περιβαλλοντικές δράσεις, περιλαμβάνεται η αγορά εργαλείων ή άλλων μέσων 

που είναι σημαντικά για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής δράσης του σχολείου (π.χ 

κομποστοποιητής, εργαλεία για τη δημιουργία εργαστηρίου ανακύκλωσης χαρτιού, λάστιχα 

ποτίσματος για τη δημιουργία λαχανόκηπου, υλικά και εργαλεία για τη δημιουργία 

θερμοκηπίου, όργανα και μέσα για την ενεργειακή απόδοση του σχολείου ή εξοικονόμηση 

νερού, εργαλεία, υλικά και μέσα για ανάπλαση της σχολικής αυλής, μέσα και υλικά για τη 

μείωση των απορριμμάτων (πάνινες τσάντες) κ.λπ.). Μπορεί επίσης μέρος του ποσού (20%) 

να δαπανηθεί για διαφωτιστικές εκστρατείες του σχολείου στην τοπική κοινότητα, οι οποίες 

θα είναι ανάλογες του ζητήματος που διερευνάται στη σχολική κοινότητα, για διάχυση των 

αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής δράσης ή για εκτύπωση σχετικού με την 

περιβαλλοντική δράση υλικού. 

6. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Τηγανοκίνηση» (http://www.tiganokinisi.eu/), 

μπορείτε να βρείτε καλά παραδείγματα εφαρμογής του προγράμματος σε σχολεία, σε 

συνάρτηση με τους στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Ατζέντας 2030, 

οδηγούς με τεχνολογίες τους οποίους μπορείτε να αξιοποιήσετε, δείγματα δραστηριοτήτων 

καθώς επίσης και άλλες σχετικές με το πρόγραμμα πληροφορίες.  

7. Για σκοπούς διαφάνειας, όλα τα σχολεία που συμμετέχουν, θα πρέπει να 

συμπληρώσουν και αποστείλουν το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2023, το ΕΝΤΥΠΟ 1 

«Αξιοποίηση της οικονομικής απόδοσης του προγράμματος «Τηγανοκίνηση» για 

περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), 

επισυνάπτοντας το αντίγραφο ή το πρωτότυπο της απόδειξης πληρωμής, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση tiganokinisi@cyearn.pi.ac.cy με κοινοποίηση (cc) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

akti@org.cy ή/και στη διεύθυνση: Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «Πρόγραμμα Τηγανοκίνηση», Τ.Θ. 12720, 2252, 

Λευκωσία.  

8. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί, ότι το ποσόν έχει 

χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στις περιβαλλοντικές δράσεις του 

σχολείου, τότε το σχολείο θα κληθεί να επιστρέψει το ποσό της οικονομικής 

απόδοσης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

http://www.tiganokinisi.eu/
mailto:tiganokinisi@cyearn.pi.ac.cy
mailto:akti@org.cy


9. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή άλλες διευκρινίσεις σε οτιδήποτε αφορά το 

πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήσετε με την κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της 

Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, στο τηλέφωνο 22402352 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

aravella@cytanet.com.cy ή zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy ή/και με τον κ. Μιχάλη Λοϊζίδη, 

Διευθυντή του Οργανισμού ΑΚΤΗ, στο τηλέφωνο 22458485.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               (Δρ Έλενα Χατζηκακού) 

                                                                                               Αναπλ. Διευθύντρια Π. Ι. 

                                                                                                         για Γενικό Διευθυντή 

 

 

 

 

 
Κοιν. : Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
 Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης 
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