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 IN THIS ISSUE 

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 
Professor, Business – 
Representative of School of Business 
Administration 

 Dr. Mary Eleftheriadou – Assistant 
Professor, Microbiology – 
Representative of School of Sciences  

 Dr. Loucas Louca – Assistant Professor, 
Education Sciences – Representative 
of School of Arts and Education 
Sciences 















 Dr. Chrysoulla Thodi – Associate 
Professor, Audiology – 
Representative of School of   
Humanities and     Social Sciences  

 Mr. Antonis Aristodemou - Student 
Representative  

 Mr. Michalis Mavros – Health & Safety 
Officer / Environmental Engineer – 
Representative of Administrative 
Personnel 

The committee assigned Mr. M. Mavros 
as the coordinator, a decision ratified by 
the EUC top Management 

 
 

Clothing Donation  
 
Ecological Christmas 
 

  

No running water. 
 
During Christmas holidays give plenty of 
love in the world!! It is the most recycled 
material which does not harm the 
environment !!! 
 
Get useful gifts for your loved ones, 
things they really need. 
 
 

www.gogreen.euc.ac.cy 

 

 

 

GREEN TIP OF THE MONTH 

Clothing Donation  
Its Christmas time and the Environmental Committee in collaboration with the non-

profit organization «Anakyklos»  will be  collecting clothes for charity purposes 

and  support of  the socially weak groups. Specifically, as from tomorrow 11th of 

December 2014 until the 31 of January 2015 a large purple bin of «Anakyklos» will be 

placed at the north entrance of the cafeteria in order to give students and personnel the 

opportunity to offer clothes as well as games that they do not need any more. Through 

this clothing donation we can benefit: 

 The environment! By decreasing the volume of garbage that end up in landfill, 

we save on resources and energy. We contribute to securing a cleaner and 

healthier environment. 

 People in Cyprus and abroad who need the clothes since they cannot afford to 

buy new clothes. 

 Various charities and non-governmental organizations which get financial 

support for their activities. 

During the above period we collect  men’s, women’s and children’s clothing and paired 

shoes, household textiles such as curtains, hang bangs and belts and games. 

Unfortunately we cannot accept dirty or wet clothing, carpets, mats, off cuts of materials 

and single shoes. 

Merry Christmas and love in your heart! 

 

 

http://www.gogreen.euc.ac.cy/
https://www.facebook.com/pages/EUC-Go-Green/529459037113062?fref=ts
http://www.anakyklos.org/en/
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Contact:  

Michalis Mavros 
E-mail: M.Mavrou@euc.ac.cy 

Tel: 22 559 580 

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 
Marios Christoforou 
 

Website Administrator 
Eleni Solomou 

Ecological Christmas 
The Christmas spirit can still be festive and joyous while we care for the environment and spend less. Christmas doesn't have to be a 

burden on the environment. With a little effort and imagination, we can reduce the environmental impact of the holiday season. 

Here are some ideas to help celebrate the season while caring for the environment. 

A. Buy Less   

• Some holiday gifts fill a practical need and need to be bought new.  

But many gifts are really gestures of thoughtfulness.  

You can give more while spending less. 

• Not all gifts have to be store-bought.   

Choose to give flowers, drawings, homemade edibles or other homemade  

gifts like scarves to your loved ones.  

• Simplify the 'gift-go-round'. Try at a family gathering to put all the names  

(of adults in the family at least) in a jar and each person can pick one to  

secretly prepare a gift. In this way each person gets one gift full of love  

and thoughtfulness while everybody saves money and effort. 

• Don’t buy cards. Make Xmas cards from recycled paper or other used  

materials, or even send an e-card as an alternative way of sending wishes 

 

A. Eco XMAS  

• Use environmentally friendly wrapping paper. Avoid buying glossy foil or metallic wrapping paper  

• Choose alternatives to commercial gift wrap (scarf, newspaper) 

• Replace old style bulbs with LED lights that save energy and are cost-saving. 

 

• Reuse/Recycle  

• Reuse or recycle gift wrap and packing when possible. Boxes, bags or wrapping paper can be easily reused 

• Save any special gift wrap, ribbons and bows. Ribbons and bows on gifts you receive can be used to decorate new gift wraps. 

• Recycle old electronics. During the holiday season electronics are a common gift. If you are to replace your old laptop, flat 

screen or mobile you can recycle or give away the old ones. 

 

mailto:M.Mavrou@euc.ac.cy
mailto:M.Mavros@euc.ac.cy
https://docs.google.com/forms/d/1vM3rqrOxT3sli93NDiT1oYhcJBpsuCFUZ7jy9_UCcEI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vM3rqrOxT3sli93NDiT1oYhcJBpsuCFUZ7jy9_UCcEI/edit
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Το EUC γίνεται 

… πράσινο 

 

 

 

Δεκέμβριος 2014/ Τεύχος 16 
 

 
 

Δωρεά Ρούχων 

  

  

 ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

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 
Professor, Business – 
Representative of School of Business 
Administration  

 Dr. Mary Eleftheriadou – Assistant 
Professor, Microbiology – 
Representative of School of Sciences  

 Dr. Loucas Louca – Assistant Professor, 
Education Sciences – Representative 
of School of Arts and Education 
Sciences 













 
 Dr. Chrysoulla Thodi 
– Associate  
the EUC top M 
anagement 

 

 

 
 
  

 
 

 

 

www.gogreen.euc.ac.cy  

  

 

Δωρεά Ρούχων 
 
Οικολογικά Χριστούγεννα 

 
Αυτές τις γιορτές δώστε άφθονη αγάπη σε 
όλο τον κόσμο!! Είναι το πιο 
ανακυκλώσιμο υλικό και  δεν επιβαρύνει 
καθόλου το Περιβάλλον !!! 
Πάρτε χρήσιμα δώρα για τους 
αγαπημένους σας, πράγματα που 

χρειάζονται πραγματικά 

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, σε 

συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Ανάκυκλος» ανέλαβε την πρωτοβουλία 

να συγκεντρώσει ρούχα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και την στήριξη των κοινωνικά 

ευπαθών ομάδων. Συγκεκριμένα, από αύριο 11 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 

2015, ένας μεγάλος μωβ κάδο του «Ανάκυκλος» θα είναι τοποθετημένος στη βόρεια είσοδο 

της καφετέριας, προκειμένου να δώσει στους σπουδαστές και το προσωπικό την ευκαιρία 

να προσφέρουν ρούχα και παιχνίδια που δεν χρειάζονται πια. Μέσω αυτής της δωρεάς 

ενδυμάτων μπορούν να επωφεληθούν: 

 Το περιβάλλον! Με τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών που καταλήγουν στις 

χωματερές, εξοικονομούμε πόρους και την ενέργεια. Θα συμβάλει στην εξασφάλιση 

ενός πιο καθαρού και υγιεινού περιβάλλοντος. 

 Οι άνθρωποι στην Κύπρο και το εξωτερικό που χρειάζονται τα ρούχα, δεδομένου 

ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά για την αγορά καινούργιων. 

 Διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις που παίρνουν 

οικονομική ενίσχυση για τις δραστηριότητές τους. 

Κατά τη διάρκεια τoυ πιο πάνω διαστήματος θα συλλέγουμε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά 
ρούχα και παπούτσια σε ζεύγη, λευκά είδη όπως κουρτίνες, τσάντες και ζώνες, όπως και 
παιχνίδια. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να δεχτούμε λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα, χαλιά, 
πατάκια, αποκόμματα υφασμάτων και αζευγάρωτα παπούτσια. 

Καλά Χριστούγεννα με πολλή αγάπη! 

 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

http://www.gogreen.euc.ac.cy/
https://www.facebook.com/pages/EUC-Go-Green/529459037113062?fref=ts
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Επικοινωνία:  

Μιχάλης Μαύρος 
E-mail: M.Mavrou@euc.ac.cy 

Τηλ: 22 559 580 

 

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: 
Μάριος Χριστοφόρου 
 
Δημιουργία & Διαχείριση Ιστοσελίδας: 
Ελένη Σολωμού 
 

Οικολογικά Χριστούγεννα 
 Μπορούμε να κρατήσουμε το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα χαρούμενο και γιορτινό καθώς φροντίζοντας το περιβάλλον και κάνοντας οικονομία. 
Τα Χριστούγεννα δεν χρειάζεται να είναι βάρος στο περιβάλλον και με λίγη προσπάθεια και φαντασία μπορούμε να μειώσουμε την 
επιβάρυνση στο περιβάλλον αυτές τις γιορτές. Δείτε πιο κάτω κάποιες ιδέες που θα βοηθήσουν να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα οικολογικά 
και οικονομικά: 

Αγοράστε λιγότερα 

• Κάποια δώρα τα αγοράζουμε καινούργια αλλά κάποια είναι χειρονομίες προσφοράς και φροντίδας και μπορούμε να κάνουμε δώρα 

χωρίς να ξοδέψουμε πολλά χρήματα. 

• Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε όλα μας τα δώρα.  Επιλέξτε να δώσετε λουλούδια από τον κήπο σας, ζωγραφιές ή χειροποίητους 

πίνακες, σπιτικά γλυκά ή άλλα χειροποίητα δώρα όπως σάρπες στα αγαπημένα σας πρόσωπα.  

• Απλουστεύσετε την διαδικασία ανταλλαγής δώρων. Βάλτε όλα τα ονόματα σε  ένα χαρτάκι σε μια κούπα και διαλέξτε όλοι από ένα 

έτσι ώστε να δώσετε όλοι από ένα δώρο φτιαγμένο με αγάπη και φροντίδα, εξοικονομώντας λεφτά. 

• Ανταλλάξτε χειροποίητες κάρτες από ανακυκλωμένο χαρτί ή άλλα ανακυκλώσιμά  υλικά ή στείλτε ηλεκτρονικές κάρτες σαν 

εναλλακτικό τρόπο ανταλλαγής ευχών 

Οικολογικά Χριστούγεννα 

• Χρησιμοποιήστε χαρτί περιτυλίγματος που είναι φιλικό προς το περιβάλλον, ή είναι από ανακυκλωμένο χαρτί. Αποφεύγετε τα 

μεταλλικά ή πλαστικοποιημένα χαρτιά που δεν διασπόνται ή ανακυκλώνονται δύσκολα    

• Ξαναχρησιμοποιήστε τα χαρτιά περιτυλίγματος όποτε μπορείτε  

• Επιλέξτε εναλλακτικούς τρόπους από τους συνηθισμένους για περιτύλιγμα όπως για παράδειγμα σάλια ή εφημερίδες  

• Αντικαταστήστε τους παλιούς συνηθισμένους λαμπτήρες με λαμπτήρες LED που εξοικονομούν ενέργεια και είναι πιο οικονομικές 

Ανακύκλωση 

• Ξαναχρησιμοποιήστε ή ανακυκλώστε τα χαρτιά και κουτιά περιτυλίγματος όποτε μπορείτε. Κουτιά, τσάντες ή χαρτιά είναι εύκολο να 

ξαναχρησιμοποιηθούν 

• Φυλάξτε κορδέλες και φιόγκους που λαμβάνετε καθώς μπορείτε άνετα να τα χρησιμοποιήσετε για να στολίσετε τα δικά σας δώρα 

που θα προσφέρετε.  

Ανακυκλώστε τα παλιά ηλεκτρονικά αντικείμενα. Στις γιορτές ένα συνηθισμένο δώρο είναι τα ηλεκτρονικά αντικείμενα  όπως υπολογιστές 
τηλεοράσεις ή κινητά. Προσπαθήστε να ανακυκλώσετε ή να δωρίσετε τα παλιά εάν δεν τα χρειάζεστε 

 

mailto:M.Mavrou@euc.ac.cy
mailto:M.Mavros@euc.ac.cy
https://docs.google.com/forms/d/1vM3rqrOxT3sli93NDiT1oYhcJBpsuCFUZ7jy9_UCcEI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vM3rqrOxT3sli93NDiT1oYhcJBpsuCFUZ7jy9_UCcEI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vM3rqrOxT3sli93NDiT1oYhcJBpsuCFUZ7jy9_UCcEI/edit
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