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EUC goes
… GREEN

EUC Bicycling Day

The Environmental Committee of EUC in collaboration with the Social,
Planning & Events Committee (S.P.E.C) and the Cycling Club of Idalion (C.C.I) have
planned a bicycling event for Saturday 17th May 2014 at 09:30 a.m. The event’s main
objective is to specify a date each year in Mid- May which will be named the EUC
Bicycling Day (this event will also be open for the public).
The start and the finish of the route will be the faculty/personnel parking lot, between the
University buildings. Before the event begins the coordinator of the C.C.I will point out the
safety measures that participants should take during the route. In addition, before
commencement, the nursing staff of the First Aid office will be taking the pulse and blood
pressure counts of the participants as a preventive measure. A second round of tests will
also be repeated at the end of the event. For preventive measures, the nursing staff will
follow the cyclists’ route as they cover the 10km distance. The participants will also be
safeguarded throughout the route, since police cars will be at the front and back of the
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If your bike has been in hiding over the
winter, check it's ready for its spring
outing with these 7 easy bike care tips.
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Electricity consumption at EUC
In a continuous effort to inform all the personnel and students of EUC about the electricity consumption; the Environmental Committee
of EUC has recently collected all the information regarding the electricity consumption during the years 2011, 2012 and 2013. The
following chart compares the consumption of KWh of the last three years in each building, as reported on the E.A.C bills.

Based on the above information, we point out the following observations:




With the exception of the north building all the other buildings have reduced the consumption in 2013 compared to 2012,
by 1692 KWh. This additional consumption is justified due to the construction and the operation of the Medical School floor.
On the other hand, this additional consumption is low and satisfactory, which means that the safety energy measures we
apply and the operation of the voltage optimization transformer installed in the north building kept the total consumption of the
years 2011 and 2013 almost at the same level.
Overall, we consumed in our facilities 1.147.689 KWh in 2011, 1.228.317 KWh in 2012 and 1.195.587 KWh in 2013. We
conclude that the operation of the Medical School floor in combination with the continuous increased number of registered
students and the further use of classrooms due to the increased number of courses in total, did not affect the emission of
carbon dioxide (CO2) in the atmosphere from 2011 to 2013.

The only building that presents continuous reduction during these years is the South Block. Although the central heating system at
that building has been replaced by air conditioning split units in 2012, the electricity consumption was not affected. This indicates that
the personnel is complying to the suggested safe energy measures.
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Το EUC γίνεται

… πράσινο
Μέρα ποδηλασίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Eπιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε
συνεργασία με την Eπιτροπή Κοινωνικού Προγραμματισμού και Εκδηλώσεων και το
Δημοτικό Όμιλο Ποδηλάτου Ιδαλίου (Δ.Ο.Π.Ι.) διοργανώνουν ποδηλατική εκδήλωση το
Σάββατο 17 Μαΐου 2014 στις 09:30 π.μ. Απώτερος στόχος είναι ο καθορισμός μιας
ημερομηνίας περί τα μέσα Μαΐου κάθε χρονιάς, η οποία να ονομαστεί ως Ημέρα
Ποδηλασίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και να διεξάγεται ποδηλατική
διαδρομή με ανοικτή συμμετοχή προς όλο τον κόσμο.
Η εκκίνηση και ο τερματισμός της ποδηλατικής διαδρομής θα είναι ο μεγάλος ισόγειος
χώρος στάθμευσης του προσωπικού στο κέντρο των κτιρίων. Πριν την εκκίνηση, ο
συντονιστής του ΔΟΠΙ θα παραθέσει σύντομη διάλεξη σε όλους τους συμμετέχοντες της
ποδηλατικής διαδρομής, με σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας που
πρέπει να τηρούνται κατά την ποδηλατική διαδρομή. Επιπρόσθετα, θα διενεργηθούν
προληπτικές εξετάσεις από το γραφείο των Πρώτων Βοηθειών σε όσους από τους εθελοντές
ποδηλατιστές το επιθυμούν (μέτρηση παλμών, πίεση αίματος), για τον καθορισμό της
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ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ημέρα Ποδηλασίας στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας στο
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

«Εάν το ποδήλατό σας ήταν
αποθηκευμένο κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, ελέγξτε ότι είναι έτοιμο για με
αυτές τις 7 εύκολες συμβουλές»
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Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης του προσωπικού και των φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με το θέμα
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, η Επιτροπή Περιβάλλοντος συγκέντρωσε τα στοιχεία
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013. To πιο κάτω γράφημα συγκρίνει την κατανάλωση των τριών ετών
μεταξύ τους ανά κτίριο, όπως αυτή είναι καταγραμμένη στους λογαριασμούς της Α.Η.Κ.

Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες εξάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:




Με την εξαίρεση του βόρειου κτιρίου, όλα τα άλλα κτίρια έχουν μειώσει την κατανάλωση από το 2012 στο 2013 κατά 1692 KWh.
Η αύξηση στο βόρειο κτίριο είναι δικαιολογημένη λόγω της κατασκευής και λειτουργίας του ορόφου της Ιατρικής Σχολής. Από την
άλλη πλευρά, αυτή η επιπρόσθετη κατανάλωση είναι χαμηλή και ικανοποιητική, που σημαίνει ότι τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
που εφαρμόζουμε και η λειτουργία του μετασχηματιστή βελτιστοποίησης τάσης που είναι εγκατεστημένος στο βόρειο κτίριο κράτησε
την κατανάλωση των ετών 2011 και 2013 σχεδόν στο ίδιο επίπεδο.
Συνολικά, καταναλώσαμε στις εγκαταστάσεις μας 1.147.689 KWh κατά το 2011, 1.228.317 KWh κατά το 2012 και 1.195.587 KWh
κατά το 2013. Συμπεραίνουμε ότι η λειτουργία του ορόφου της Ιατρικής Σχολής σε συνδυασμό με την αύξηση των εγγεγραμμένων
φοιτητών και την αυξημένη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας λόγω του αυξημένου αριθμού προγραμμάτων και μαθημάτων, δεν
επηρέασαν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα από το 2011 στο 2013.

Το μοναδικό κτίριο που παρουσιάζει συνεχή μείωση κατά τα τελευταία τρία χρόνια είναι η Νότια πτέρυγα του Πανεπιστημίου. Μάλιστα,
αυτό έγινε παρά το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το σύστημα κεντρικής θέρμανσης της νότιας πτέρυγας είχε αντικατασταθεί
από αυτόνομα κλιματιστικά κατά το 2012 χωρίς όμως αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό αποδεικνύει ότι το προσωπικό εφαρμόζει τα
προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
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