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EUC goes
… GREEN

Paper consumption in printing and copying at EUC in 2013
The Environmental Committee of EUC collected all the information in regards to the
paper consumed in printing and copying during the year 2013. The following columns
chart shows the volume of printed and copied pages in each Administration Department
and Academic School or Department of EUC.
Particularly, the information given above refer to the total pages consumption for printing
and copying in the University between the months of March until December of the year
2013, in order to be compared with the consumption during same period of time in the
year 2012, as presented last year. Due to the management changes which were made in
the organizational structure of the University in September 2013 and the establishment of
some new departments, a precise comparison between the consumption of these two
periods could not be implemented. Nonetheless, some general conclusions may be
drawn as follows:


The total number of pages that were printed and copied amounted to 1.829.472
pages, reporting a reduction of 6,8% compared to the corresponding period of
the year 2012. Hence, we could say that were very close to the target which was
set in 2013 for reducing the paper consumption by 10%.
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«It’s spring: the perfect time to give your
house yard an eco-friendly makeover.
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In order to further reduce the sheets consumption in printing and copying, we should remember to:








Use the internal Moodle e-learning platform and the student portal.
Avoid any unnecessary prints and copies.
Double check our documents for spelling and grammar mistakes.
Think carefully before we print or make copies
Familiarize ourselves with the operation of the copying and printing machines.
Use the double - sided copying and printing function
Print in color only when necessary

10 Bins for Recycling at EUC
In 2014, the Environment Committee of European University Cyprus focuses on further managing the recyclable materials which are
discarded in large quantities into the existing general waste bins all over the premises of the University. Particularly, we have already
proceeded at the design, manufacture and placement of a new bin with triple separation in 10 different locations within the University,
which can collect paper (category brown colored), aluminum cans (category yellow colored) and plastic with juice boxes (category blue
colored) respectively. The main aim of this action is to increase the environmental awareness of students, personnel and visitors of the
University which will bring the following results:



Reduction of the quantities of general waste, which are driven to the landfill sites.
Increase the quantities of recyclable waste, which will be transferred to appropriate environmental companies for further
treatment.
 Promote EUC through the implementation of new environmental good practices.
(The 10 points, which the new bins were placed are the main reception of the north building, the lobby of the Cultural Centre,
the Speech, Language and Hearing Clinic, the north staircase before the Cultural Centre’s lobby, the cafeteria (2), the west
entrance of the East Block, the east entrance of the West Block, the south entrance of the South block and the entrance at the
connecting point of East and South Blocks)
We expect all personnel and students to be excited with this new initiative action of EUC Environmental Committee. By complying with
the use of this new bin, we can achieve a high percentage of separation of recyclable waste from general waste. The already existing
bins for the collection of the general waste will remain at the same places for the same use. The quantities of recyclable waste will be
diverted to environmental companies that the University maintains an agreement with, for further management.

Environmental Committee Members
Michalis Mavros
Dr. Mary Eleftheriadou
Dr. Chrysoulla Thodi
Dr. Loucas Louca
Dr. Christakis Sourouklis

Volunteer Leaders
Christie Andreou
Elena Gavriel
Marianna Dayioukla
Maria Christodoulou – Petrou

Student Representative
Antonis Aristodemou

Contact:
Michalis Mavros
E-mail: M.Mavrou@euc.ac.cy
Tel: 22 559 580
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Το EUC γίνεται

… πράσινο
Κατανάλωση χαρτιού για εκτυπώσεις και φωτοτυπίες στο EUC το 2013
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου συνέλεξε τα στοιχεία της
κατανάλωσης του χαρτιού σε εκτυπώσεις και φωτοτυπίες κατά το έτος 2013. To πιο κάτω
διάγραμμα παρουσιάζει τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώθηκαν ή φωτοτυπήθηκαν κατά
Διοικητικό Τμήμα και Ακαδημαϊκή Σχολή ή Τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω πληροφορίες αναφέρονται στην κατανάλωση που έγινε από το
ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό κατά την περίοδο από τον Μάρτιο μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2013, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση με το ίδιο διάστημα του
2012 που παρουσιάστηκε πέρσι. Λόγω των αλλαγών που είχαν γίνει στο οργανόγραμμα
του Πανεπιστημίου τον Σεπτέμβριο του 2013 και την διαμόρφωση κάποιων νέων Τμημάτων,
δεν μπορεί να γίνει ακριβής σύγκριση των δύο περιόδων. Παρόλα αυτά, μπορούν να
εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Κατανάλωση χαρτιού για εκτυπώσεις και
φωτοτυπίες στο EUC το 2013
10 Κάδοι ανακύκλωσης στο EUC
European University Cyprus, in the
forefront of Cyprus Universities, has
recently established an Environment
Committee to address and promote long
term management actions involving
environmental parameters of importance
in the University grounds, as well as the
community in general. Members of the
Environmental Committee are:
 Dr. George Boustras – Associate
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Business
–
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
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Το
ακαδημαϊκό
προσωπικό
πραγματοποίησε 1.548.706 εκτυπώσεις και
Sciences
φωτοτυπίες κατά το 2013 (περίπου 85% του συνόλου), ενώ το διοικητικό
προσωπικό πραγματοποίησε 280.766 εκτυπώσεις και φωτοτυπίες (περίπου

15% του συνόλου)
 Για πιο ακριβή διαχωρισμό της κατανάλωσης σε σελίδες ανά Τμήμα ή Σχολή, θα
πρέπει ο καθένας να χρησιμοποιεί την κάρτα του για τους σκοπούς του Τμήματος ή
της Σχολής του.

«Είναι άνοιξη: H τέλεια στιγμή για να
δώσετε στην αυλή σας μια φιλική προς το
περιβάλλον εικόνα. Μετατρέψτε τον κήπο
σας σε ένα καταφύγιο για πουλιά,
πεταλούδες, μέλισσες και άλλα ζώα με τη
φύτευση όμορφων λουλουδιών.»
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Για να μειώσουμε περεταίρω την κατανάλωση χαρτιού σε φωτοτυπίες και εκτυπώσεις θα ήταν καλό να:







Χρησιμοποιούμε την εσωτερική πλατφόρμα Moodle και τα portals.
Αποφεύγουμε τις αχρείαστες εκτυπώσεις και φωτοτυπίες.
Διενεργούμε έλεγχο των εγγράφων μας πριν δώσουμε εντολή για εκτύπωση / φωτοτυπία.
Είμαστε όσο το δυνατό περισσότερο εξοικειωμένοι με την λειτουργία των συσκευών εκτύπωσης και φωτοτυπιών.
Εκτυπώνουμε και στις δύο πλευρές του χαρτιού.
Εκτυπώνουμε με χρώμα μόνο όταν απαιτείται.

10 Κάδοι Ανακύκλωσης στο EUC
Εντός του 2014, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επικεντρώνεται στην ορθολογιστική διαχείριση των
νακυκλώσιμων υλικών που απορρίπτονται σε μεγάλες ποσότητες στους υφιστάμενους κάδους των γενικών αποβλήτων των εγκαταστάσεων
του Πανεπιστημίου. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε ήδη προχωρήσει στην τοποθέτηση ενός νέου κάδου με τριπλό διαχωρισμό σε 10
διαφορετικά σημεία εντός του Πανεπιστημίου που συλλέγει το χαρτί (διαχωρισμός με καφέ χρώμα), τα αλουμίνια τενεκεδάκια (διαχωρισμός
με κίτρινο χρώμα) και το πλαστικό με τα κουτιά χυμών (διαχωρισμός με μπλε χρώμα) αντίστοιχα. Ο κύριος σκοπός της ενέργειας αυτής είναι
η αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των φοιτητών, του προσωπικού και των επισκεπτών του Πανεπιστημίου, που θα μας επιφέρει:




Μείωση των γενικών απορριμμάτων που οδηγούνται στις χωματερές.
Αύξηση των ποσοτήτων των ανακυκλώσιμων υλικών που θα τύχουν περεταίρω διαχείρισης από περιβαλλοντικές εταιρείες.
Ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από ακόμα μια καλή πρακτική που θέτει σε εφαρμογή.

(Τα 10 σημεία στα οποία έχει τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος κάδος ανακύκλωσης είναι η κεντρική υποδοχή του βόρειου κτιρίου, η
αίθουσα υποδοχής του Πολιτιστικού Κέντρου, η Κλινική Λογοθεραπείας, η νότια σκάλα πριν την υποδοχή του Πολιτιστικού Κέντρου
, η Καφετέρια (2), η δυτική είσοδος της Ανατολικής πτέρυγας, η ανατολική είσοδος της Δυτικής πτέρυγας, η νότια είσοδος της Νότιας
πτέρυγας και η είσοδος στην συμβολή της νότιας με την ανατολική πτέρυγα. Πιο κάτω παρουσιάζονται φωτογραφίες του κάδου, στις
οποίες διακρίνονται οι τμηματοποιήσεις με τους αντίστοιχους χρωματισμούς)
Αναμένουμε ότι το προσωπικό και οι φοιτητές, θα ενθουσιαστούν με αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Η συμμόρφωση μας με τη χρήση του νέου
κάδου για ανακύκλωση, θα μας βοηθήσει να πετύχουμε μεγάλο ποσοστό διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων αποβλήτων από τα γενικά
απόβλητα. Οι υφιστάμενοι κάδοι για τα γενικά απόβλητα θα συνεχίσουν να υπάρχουν στα ίδια σημεία. Οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων
αποβλήτων θα διοχετεύονται στις ανάλογες περιβαλλοντικές εταιρείες που το Πανεπιστήμιο διατηρεί συμφωνία για την περεταίρω διαχείριση
τους.

Μέλη Περιβαλλοντικής Επιτροπής:
Μιχάλης Μαύρος
Δρ. Μαίρη Ελευθεριάδου
Δρ. Χρυσούλα Θώδη
Δρ. Λουκάς Λουκά
Χριστάκης Σουρουκλής
Ηγέτες Ομάδας Εθελοντών:
Χρίστη Αντρέου
Έλενα Γαβριήλ
Μαριάννα Νταγιούκλα
Μαρία Χριστοδούλου – Πέτρου
Αντιπρόσωπος Φοιτητών:
Αντώνης Αριστοδήμου

Επικοινωνία:
Μιχάλης Μαύρος
E-mail: M.Mavrou@euc.ac.cy
Τηλ: 22 559 580

