
  
 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ  

    ΔΡΑΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟY ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ  

    ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2004 - ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2010  

    ΔΙΑΦΩΣΙΣΙΚΓ ΚΑΜΠΑΝΙΓ - ΓΚΣΡΑΣΓΙΓ 

  ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ   

1 2005 μέπνη ζήμενα 

ΑΝΣΙΚΑΠΝΙΣΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ :  ενθμερωτικό υλικό/video  - ενθμζρωςθ-εκπαίδευςθ -πιλοτικζσ 
ζρευνεσ - διανομι ςτα νεογζννθτα ςαλιαρίτςασ με τθν επιγραφι  "όταν καπνίηεισ καπνίηω και 

εγώ" 

      

2 2010 ζοκεπηδυμεκε 

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΣΙΣΕ ΣΗ ΦΩΛΙΑ ΣΟΤ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ:  διαφώτιςθ-video-ενθμερωτικό 
υλικό-εκπαίδευςθ  

      

    ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΓΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ  

1 2007-2008 

Δεμημονγία θαη δηδαζθαιία μεηαπηοπηαθμύ μαζήμαημξ "Πενηβάιιμκ θαη Τγεία" (13 δηαιέλεηξ) ζε ζοκενγαζία 

με ημ Πακεπηζηήμημ Κύπνμο  

2 2004 

"Οηθμδμμχκηαξ ηηξ δοκαηυηεηεξ απμηειεζμαηηθήξ πνυιερεξ θαη δηάγκςζεξ ημο πενηβάιιμκημξ ζηεκ ογεία ημο παηδημφ" γηα 

Λεηημονγμφξ Τγείαξ με ηεκ ζοκενγαζία ημο Τπμονγείμο Τγείαξ θαη ηεξ WHO  

3 05/10/2009 

Ημενίδα γηα ημ "Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Τγεία ημο Παηδημφ" ζημ Παγθφπνημ οκέδνημ Νεπηαγςγχκ ζηεκ Λεμεζυ ζε ζοκενγαζία με 

ηε Δηεφζοκζε Δεμμηηθήξ Γθαπίδεοζεξ ημο Τπμονγείμο Παηδείαξ 

4 2009-2010 

 4 Γπημμνθςηηθά ζεμηκάνηα ζε εθπαηδεοηηθμφξ (Μέζε Γθπαίδεοζε - Δεμμηηθή Γθπαίδεοζε - Δεμυζηα Νεπηαγςγεία) ζε 

Λεοθςζία - Λεμεζυ - Λάνκαθα - Πάθμ, ζε ζοκενγαζία με ημ Τπμονγείμ Παηδείαξ θαη Πμιηηηζμμφ 

5 05/11/2010 

"Πενηβαιιμκηηθμί πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ηεκ ογεία θαη ηεκ ακάπηολε εμβνφμο - παηδημφ", εμηκάνημ γηα Λεηημονγμφξ 

Τγείαξ, με ηεκ  ζοκενγαζία ημο Τπμονγείμο Τγείαξ  

6 2009-2010 

 Γθπαηδεοηηθά ζεμηκάνηα γηα μάπημμοξ εθπαηδεοηηθμφξ υιςκ ηςκ βαζμίδςκ ζημ Παηδαγςγηθυ Ικζηηημφημ ζηεκ Λεμεζυ 

(ζοκενγαζία με ημ Τπμονγ. Παηδείαξ θαη Πμιηηηζμμφ) 



7 2010-2011 

Γθπαηδεοηηθά ζεμηκάνηα γηα μάπημμοξ εθπαηδεοηηθμφξ υιςκ ηςκ βαζμίδςκ ζημ Παηδαγςγηθυ Ικζηηημφημ ζηεκ Λεοθςζία 

(ζοκενγαζία με ημ Τπμονγ. Παηδείαξ θαη Πμιηηηζμμφ) 

    ΔΙΑΛΓΞΓΙ γηα ημ εονύ θμηκό  

1 Απνίιεξ 2005 ε εθδήιςζε ηεξ ΠΑΤΔΤ 

2 Απνίιεξ 2006  ημ Cyprus College 

3 ΜαΙμξ 2006 ημ Δήμμ Λαηζηχκ 

4 2007 ημ φκδεζμμ γμκέςκ Έγθςμεξ  

5 25/3/2009 ημ  κεπηαγςγείμ Δνμζηάξ ζηε Λάνκαθα  

6 22/7/2009 ημ θαιμθαηνηκυ ζπμιείμ "ΚΟΜΑΝΓΣΙ" 

7 27/10/2009 ηε ζπμιή Γκειίθςκ Καηακαιςηχκ, ζημ Πακεπηζηήμημ Λεοθςζίαξ 

8 23/11/2009 ημ ζφκδεζμμ γμκέςκ Νεπηαγςγείμο & Δεμμηηθμφ Δεοηενάξ 

9 11/11/2009 ημ φκδεζμμ Μεηνηθμφ ζειαζμμφ 

10 12/09/2009 ηα παηδηά ημο Δεμμηηθμφ Υμηνμθηηίαξ ζηε Λάνκαθα 

11 02/10/2010 ημ φκδεζμμ γμκέςκ ημο Δεμμηηθμφ Υμηνμθηηίαξ ζηε Λάνκαθα 

12 05/06/2010 ημ κεπηαγςγείμ Λαθαηάμεηαξ 

13 Απνίιεξ 2010  ημ ζφκδεζμμ γμκέςκ Νεπηαγςγείςκ Λαηζηχκ 

14 05/11/2010 ημοξ κεπηαγςγμφξ Λάνκαθαξ 

15 16/7/2010 ημ θαιμθαηνηκυ ζπμιείμ "ΚΟΜΑΝΓΣΙ" 

    ΓΡΓΤΝΓ - ΜΓΛΓΣΓ 

1   1. Πηιμηηθή ένεοκα γηα ηεκ πνήζε θηκεηχκ ηειεθχκςκ απυ παηδηά ειηθίαξ 12 πνυκςκ.  

2 

2005 θαη 2008-

2010 

2.Πηιμηηθή μειέηε πανημγνάθεζεξ θαη θαηαγναθήξ ηςκ ζπμιείςκ ηεξ Λεοθςζίαξ πμο γεηημκηάδμοκ με ανηενίεξ μεγάιεξ 

ηνμπαίαξ θίκεζεξ, ή έκημκεξ βημμεπακηθήξ ή άιιεξ νοπακηηθήξ δναζηενηυηεηαξ (ζε ζοκενγαζία με ημ Πακεπηζηήμημ Κφπνμο). 

3 2009 3. Ένεοκα "πίηηα θαη Αοημθίκεηα Γιεφζενα Καπκμφ" ζε ζοκενγαζία με ηεκ Παηδηαηνηθή Γηαηνεία 

4 2009 4. Γνεοκεηηθυ πνμγνάμμα ζε παηδηθά  είδε θαη δμπεία παηδηθχκ ηνμθχκ 

5 2009 5. Γνεοκα ειέγπμο ζοκζεηηθχκ πνςζηηθχκ μοζηχκ θαη βεκδμσθμφ καηνίμο ζε ηνυθημα θαη πμηά πμο παίνκμοκ ηα παηδηά 

6 2009 6. Γπενεαζμυξ ημο εμβνφμο απυ ηεκ πνήζε θάκκαβεξ θαηά ηεκ εγθομμζφκε 

7 2008-2009 7. 2ε θάζε ειέγπμο θοημθανμάθςκ ζε παηδηθέξ ηνμθέξ 



8 2008 8. Πνμζδημνηζμυξ ανςμαηηθχκ αμηκχκ ζε θιςζημτθακημονγηθά πνμσυκηα πμο πνμμνίδμκηαη γηα παηδηά 

9 2008 9. Πηιμηηθό πνόγναμμα ηεξ Γ.Γ γηα έιεγπμ ηεξ  πμμηεηαξ ημο αένα ζε κεπηαγωγεία.  

    

Οη ενεοκεξ 4-9 έγηκακ από ημ ΓΥΚ μεηά από εηζήγεζε ηεξ Γζκηθήξ Γπηηνμπήξ θαη απμηειμύκ ζοκεηζθμνά ημο ΓΥΚ ζημ 

Γζκηθό πέδημ Δνάζεξ . Η ενεοκα 2 απμηειεί ζοκεηζθμνά ημο Πακεπηζηεμίμο Κύπνμο. ε επημένμοξ πηοπέξ 

ζοκενγάζηεθακ επίζεξ ημ Σμήμα Γπηζεχνεζεξ Γνγαζίαξ θαη ημ Σμήμα Πενηβάιιμκημξ   

    ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΙΣΟΓΛΙΔΑ: www.cyprus-child-environment.org 

    ΤΜΒΟΤΛΓΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ  Γ ΓΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΓΘΝΓ ΓΠΙΠΓΔΟ  

    1. ομβμιή ζηε  ζεζπηζε εηδηθώκ ακωηάηωκ μνίωκ ηωκ δημληκώκ ζε ηνόθημα πμο πνμμνίδμκηαη γηα παηδηά θαη βνεθε  

    2. ομβμιή ζηεκ ηειηθή απαγυνεοζε πνήζεξ ηνηχκ θζαιηθχκ εζηένςκ ζε παηπκίδηα πμο πνμμνίδμκηαη  γηα παηδηά <3 πνμκςκ 

    3. ομβμιή ζηε δηαμυνθςζε θαη ημκ ζπεδηαζμυ ημο Πνμγνάμμαημξ Βημπαναθμιμφζεζεξ  

    4. ημ Γονςπασθυ Δίθηομ Βημπαναθμιμφζεζεξ ESBIO 

    5. ομβμιή ζηε δηαμυνθςζε θαη οπμβμιή πνυηαζεξ "Centre of excellence on Biomonitoring"    

  Ιμοκημξ 2004 6. ηε Δηεζκή Κναηηθή Έθζεζε υπμο θηιμλεκήζεθε ζημ πενίπηενμ ημο Τπμονγείμο Τγείαξ 

  12-15/6/2007 

7. Πνμεημημαζηα ηςκ ζέζεςκ ημο ΤΤ θαη ζομμεημπή ζηεκ 4ε Δητπμονγηθή Δηάζθερε (2004) ηεξ WHO με ζέμα: "Σα  παηδηά ζε 

έκα Ροπανυ Πενηβάιιμκ" 

  12-15/3/2010 

8.Πνμεημημαζηα ηςκ ζέζεςκ ημο ΤΤ θαη ζομμεημπή  ζηε Δηαθοβενκεηηθή Δηάζθερε ηεξ WHO, γηα ηα ζπέδηα Δνάζεξ γηα ημ 

Πενηβάιιμκ θαη ηεκ Τγεία ηςκ Παηδηχκ (Βηέκκε) 2007 

    

9. Πνμεημημαζηα ηςκ ζέζεςκ ημο ΤΤ θαη ζομμεημπή ζηεκ 5ε Δητπμονγηθή Δηάζθερε ηεξ WHO με ζέμα: "Πνμζηαηεφμκηαξ ηεκ 

ογεία ηςκ παηδηχκ ζε έκα Μεηαβαιιυμεκμ Πενηβάιιμκ", Πάνμα 2010 

  

Απυ ημ 2004 μέπνη 

ζήμενα 

Πνμεημημαζία  ηςκ ζέζεςκ ημο ΤΤ ζε ζέμαηα Πενηβαιιμκ θαη Τγεία  ηυζμ γηα ηεκ Γονςπασθή Γπηηνμπή  υζμκ θαη ημ 

ομβμοιεοηηθυ χμα  (Consultative Forum) 

    

Πανμοζηάζεηξ μειώκ ηεξ Γπηηνμπήξ ζε Δηεζκή οκέδνηα  ηεξ Γ.Γ, ηεξ WHO, Παηδηαηνηθώκ θαη Πενηβαιιμκηηθώκ 

Ονγακηζμώκ ζηεκ Κύπνμ θαη ζημ ελωηενηθό  

  
 

ΓΚΠΟΜΠΓ (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ & ΣΗΛΓΟΡΑΗ) 

1     

2 5 Οθηςβνίμο 2009 

ζηεκ εθπμμπή ημο ΡΙΚ "ΤΝ-ΠΛΗΝ" (ημληθέξ μοζίεξ & πανμοζίαζε  κέμο δηαθςηηζηηθμφ θοιιαδίμο "Κηίδμκηαξ ηε θςιηά 

ημο") 



3 3 Νμεμβνίμο 2009   ζηεκ εθπμμπή ημο ΡΙΚ "ΤΝ-ΠΛΗΝ" (επηθίκδοκα θαηακαιςηηθά αγαζά) 

4 2 Δεθεμβνίμο 2009  ζηεκ εθπμμπή ημο ΡΙΚ "7-10" (επηπηχζεηξ θοημθανμάθςκ) 

5 

14 Δεθεμβνίμο 

2009  ζηεκ εθπμμπή ημο ΡΙΚ "7-10"  (αζθάιεηα παηδηθχκ παηπκηδηχκ) 

6 2 Ιμοκίμο 2010  ζηεκ εθπμμπή ημο ΡΙΚ "ΤΝ-ΠΛΗΝ" (αζθάιεηα παηδηθχκ παηπκηδηχκ θαη άιιςκ ακηηθεημέκςκ) 

7 28  Ιμοκίμο 2010  ζηεκ εθπμμπή ημο ΡΙΚ "7-10" (Nesting- "Κηίζηε ηε θςιηά ημο") 

8 12 Ιμοιίμο 2010 ζηεκ εθπμμπή ημο ΡΙΚ "7-10" (Nesting- "Κηίζηε ηε θςιηά ημο") 

9 

15 επηεμβνίμο 

2010  ζηεκ εθπμμπή ημο ΡΙΚ  "ΤΝ-ΠΛΗΝ" (πνμζηαζία θαη αζθάιεηα ημο παηδημφ θονίςξ μέζα ζημ πχνμ ημο ζπηηημφ) 

10 

15 επηεμβνίμο 

2010  ζηεκ εθπμμπή ημο Σνίημο ημο ΡΙΚ "Πνςσκυ Δνμμμιυγημ" ( αέναξ εζςηενηθχκ πχνςκ) 

11 

22 επηεμβνίμο 

2010  ζηεκ εθπμμπή ημο ΡΙΚ  "ΤΝ-ΠΛΗΝ" (πεμηθέξ μοζίεξ ζηεκ δςή μαξ) 

12 7 Οθηςβνίμο 2010  ζηεκ εθπμμπή ημο ΡΙΚ "7-10" (ζειαζμυξ) 

    ΓΚΔΟΓΙ θαη VIDEO 

  2004 Σνίπηοπμ "Γζκηθή Γπηηνμπή Πενηβάιιμκ θαη Τγεία ημο Παηδημφ" (ειιεκηθά θαη αγγιηθά) 

1 2005 Σνίπηοπμ "Πνμθοιάληε ηα παηδηά ζαξ" (Οδεγυξ γηα πνμθφιαλε ηςκ παηδηχκ απυ ηηξ πεμηθέξ μοζίεξ) 

2 2005 Σνίπηοπμ "Protect our children" (Οδεγυξ γηα πνμθφιαλε ηςκ παηδηχκ απυ ηηξ πεμηθέξ μοζίεξ αγγιηθα) 

3 2004 Σνίπηοπμ "Με δειεηενηάδεηε ημκ αένα πμο ακαπκές" 

4 2005/2008 Σνίπηοπμ "Don't poison the air I breath" 

5 2006 Βνχμηθμξ αέναξ (ακαηφπςζε ζε ζοκενγαζία με ηεκ HEAL) 

6 2007 National Action Plan CY-CEHAP2007-2010 

7 2007 Γζκηθυ πεδημ Δνάζεξ CY-CEHAP2007-2010 

8 2009 Πνμθοιάληε ηα παηδηά απυ ηα Φοημθάνμαθα 

9 2010 Αζθαιή παηπκηδηα (ακαηφπςζε ζε ζοκενγαζία με ηεκ WECF θαη ηεκ "ΓΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ") 

10 2010 

Πνμζηαηέρηε ηα παηδί ζαξ δεμημονγχκηαξ έκα αζθαιέξ θαη ογηεηκυ πενηβάιιμκ  (ακαηφπςζε ζε ζοκενγαζία με ηεκ WECF θαη 

ηεκ "ΓΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ") 

 11 2010 οπμ Γημημαζία ΒΙΒΛΙΟ μδεγυξ γηα ημοξ γμκείξ 



 

 12 

2005/2008 θαη 

2010  Δύμ Video: "μεκ δειεηενηάδεηε ημκ Αενα πμο Ακαπκέω" θαη  "Κηίζηε ηεκ Φωιηά ημο" 

    ΤΜΜΓΣΟΥΗ Γ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΓ ΔΙΑΚΓΦΓΙ 

  2007 Πανμοζίαζε ημο Γζκηθμφ πεδίμο Δνάζεξ ζε Δεμμζημγναθηθή Δηάζθερε ημο Τπμονγμφ Τγείαξ Δνμξ Κχζηα Καδή 

  02/02/2009 

Πανμοζίαζε απμηειέζμαηςκ 16 πηιμηηθχκ πνμγναμμάηςκ ζε Δεμμζημγναθηθή Δηαζθερε ημο Τπμονγμφ Τγείαξ Δνμξ 

Παηζαιίδε 

  25/05/2009 

Πανμοζίαζε με ζέμα: "Γπηπηχζεηξ Παζεηηθμφ θαπκίζμαημξ ζηα παηδηά" ζηε δηάζθερε ημο Τπμονγείμο Τγείαξ γηα ηεκ 

παγθυζμηα εμένα Με Καπκίζμαημξ  

  21/10/2009 ομμεημπή ηεξ Γπηηνμπήξ ζηε δηάζθερε με ζέμα ηεκ "Γονςπασθή Γθζηναηεία HELP" 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Η Τιμπμίεζε ημο Γζκηθμύ πεδίμο Δνάζεξ είκαη ημ απμηέιεζμα ζοιιμγηθήξ πνμζπάζεηαξ όιωκ ηωκ εμπιεθμμέκωκ θμνέωκ. H Γζκηθή 

Γπηηνμπή εοπανηζηεί ζενμά όιμοξ όζμοξ ζοκέβαιακ ζηεκ οιμπμίεζε ηωκ δνάζεωκ θαη ηδηαίηενα ημ Τπμονγείμ Τγείαξ γηα ηε ζοκεπή 

οπμζηήνηλε θαη πνεμαημδόηεζε θαη ημ Γεκηθό Υεμείμ γηα ηεκ θηιμλεκία ηεξ Γναμμαηείαξ θαη ηε πνμώζεζε ενεοκώκ θαη πνμγναμμάηωκ 

πμο αθμνμύκ ημ παηδί. Γοπανηζηεί όιμοξ όζμοξ ζηενίδμοκ ηηξ πνμζπάζεηεξ ηεξ Γπηηνμπήξ, θαη ηδηαίηενα ηεκ Βμοιή ηωκ Ακηηπνμζώπωκ  

θαη ηα Μέζα Μαδηθήξ Γκεμένωζεξ. 


