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We support the collection of plastic bottle caps



We support the collection of the plastic
bottle caps.

The Social Work Degree Program of the School of Humanities and Social



Environmental Reaccreditation for
EUC.

Sciences, in cooperation with the non-profit fund organization ‘EY-ZΩ’ will
start to collect plastic cap bottles aiming to support this organization which

Green Tip of the Month

uses the funds received for purchasing medical equipment, such as wheel-

Please leave your old glasses in the Lions Collection
Box opposite the ATM which is located at the south
entrance of the cafeteria. We can all find a pair of
glasses that are no longer being used in just about
any drawer in our homes. That pair of glasses can
change another person's life, enabling them to read,
attend school, gain employment and take care of
their families.

chairs.
The collection will start on Monday 06th March 2017. Two collection points
will be available for all students and staff who are kindly requested to
support these efforts.
The first one will be located at the Cafeteria, and the second one will be
located outside the Administration Offices of the School of Humanities
and Social Sciences on the 3rd floor of Block C.

Become a Green Volunteer!!!
Fill up the Volunteer Application Form

Environmental Reaccreditation for EUC
Our University has successfully completed the audit by TUV Austria Hellas on Thursday 16th of February 2017 and renewed the
certificate of compliance according to the requirements of ISO 14001 (Environmental Management) for one more year before the

Contact details:
E-mail: gogreen@euc.ac.cy

process of reaccreditation. This achievement support the efforts of the organization in providing a healthy and safe environment
to our students, business partners and employees. ISO 14001 is an internationally accepted standard that outlines how to put an
effective environmental management system in place. It is designed to help organizations remain commercially successful without

Tel: 22 559 580, Fax: 22 713 020

overlooking environmental responsibilities.

Environmental committee members:

What are the benefits of ISO 14001?
 Better environmental management reduces waste of water and energy use

Christie Andreou



Improve efficiency to cut the cost of running our organization

Marianna Dayioukla



Demonstrate compliance to expand our business opportunities

Maria Christodoulou



Meet legal obligations to win greater students, employees and community trust

Maria Tramountanelli
Maria Koliandri
Elena Gavriel
Yiolanda Pilava
Mary Christodoulou
Academic consulting team:

In addition, we have also achieved recertification of compliance according to the requirements of OHSAS 18001 (Occupational
Health & Safety). The combination of these two certifications confirms that we have created an occupational system for effective
management of all the issues on health, safety and environment in the campus. Furthermore, this system will assist us year
after year, to improve our working environment by complying with the local legislation, preventing accidents and incidents and
reducing occupational hazards within the organization. The performance of the organization in Health, Safety and Environmental
management will be improving on a continuous basis by applying the procedures and processes included in the system and
controlling the aspects and consequences by all the activities performed.

Dr. Mary Eleftheriadou

It is worth noting that European University Cyprus is the first institution of higher education in Cyprus and Greece, which

Dr. Chrysoulla Thodi

has been accredited by the standards OHSAS 18001 and ISO 14001.

Dr. Loucas Louca
Dr. Christakis Sourouklis
Dr. Elpida Niki Emmanouil Nikolousi
Dr. Christos Satlanis
Mr. Nicos Sozos
Mr. Athanasios Maimaris

http://gogreen.euc.ac.cy/

Το EUC γίνεται … Πράσινο
Φεβρουάριος 2017/ Τεύχος 34

Σε αυτό το τεύχος



Στηρίζουμε την συλλογή πλαστικών πωμάτων

Στηρίζουμε την συλλογή πλαστικών
πωμάτων.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με το Σύνδεσμο

Περιβαλλοντική Επαναδιαπίστευση για
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

στήριξη του συνδέσμου ο οποίος παρέχει δωρεάν ιατρικό εξοπλισμό όπως τροχοκαθίσματα σε άπορους συνανθρώπους μας.

Ενηλίκων Ασθενών και Φίλων με Νευρολογικές Παθήσεις «ΕΥ-ΖΩ» θα ξεκινήσει συλλογή πλαστικών πωμάτων με στόχο την

Πράσινη Συμβουλή του μήνα

Η συλλογή θα ξεκινήσει στις 6 Μαρτίου με δύο σημεία συλλογής

Παρακαλείστε να αφήσετε τα παλιά σας γυαλιά,
στο Κουτί Συλλογής Lions απέναντι από την ATM
στην νότια είσοδο της καφετέριας. Σε κάθε
κομοδίνο, μπορεί να βρείτε ένα ζευγάρι παλιά
γυαλιά που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Αυτό το
ζευγάρι γυαλιά μπορεί να αλλάξει την ζωή κάποιου,
βοηθώντας τον/τη να διαβάζει, να πηγαίνει σχολείο,
να βρει εργασία και να φροντίσει την οικογένεια
του.

πωμάτων, την καφετέρια του πανεπιστημίου μας, καθώς και την

Γίνε Πράσινος Εθελοντής !!!
Συμπλήρωσε την Αίτηση Εθελοντή

Γραμματεία της Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών στο κτήριο πίσω από το Φιλελεύθερο στον 3ο όροφο.

Περιβαλλοντική Επαναδιαπίστευση για το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Πανεπιστήμιο μας έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την επιθεώρηση
που δέχθηκε από την TUV Austria Hellas την Πέμπτη 16

Στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail: gogreen@euc.ac.cy
Τηλ: 22 559 580, Τηλεομοιότυπο: 22 713 020

Φεβρουαρίου 2017 και έχει ανανεώσει το πιστοποιητικό
συμμόρφωσης που διαθέτει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση). Αυτό το
επίτευγμα ενισχύει τις προσπάθειες του οργανισμού στην παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος στους φοιτητές, τους
συνεργάτες και το προσωπικό του. Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο που περιγράφει πως ένα αποτελεσματικό

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να τεθεί σε ισχύ. To πρότυπο είναι σχεδιασμένο να βοηθά τους οργανισμούς να

Μέλη Περιβαλλοντικής Επιτροπής:
Χρίστη Αντρέου
Μαριάννα Νταγιούκλα
Μαρία Χριστοδούλου
Μαρία Τραμουντανέλλη
Έλενα Γαβριήλ
Μαρία Κολιανδρή
Γιολάντα Πιλαβά
Μαίρη Χριστοδούλου

παραμένουν εμπορικά πετυχημένοι χωρίς να παραβλέπουν τις περιβαλλοντικές τους ευθύνες.
Ποια είναι τα οφέλη από το ISO 14001;


Η καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση επιφέρει μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας.



Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού μειώνει το κόστος της λειτουργίας του.



Η επίδειξη συμμόρφωσης επεκτείνει τις επαγγελματικές ευκαιρίες.



Η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του κερδίζει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από προσωπικό, φοιτητές και την
κοινότητα.

Επιπρόσθετα, έχουμε πετύχει επαναπιστοποίηση της συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας που
διαθέτουμε με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001 (Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία). Ο συνδυασμός αυτών των
δύο πιστοποιητικών επιβεβαιώνει ότι έχουμε δημιουργήσει ένα επαγγελματικό σύστημα για αποτελεσματική διαχείριση όλων

Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική ομάδα:

των θεμάτων υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο. Πέραν από αυτό, το σύστημα θα μας βοηθήσει χρόνο

Δρ. Μαίρη Ελευθεριάδου

με το χρόνο να βελτιώσουμε το εργασιακό περιβάλλον μέσω της συμμόρφωσης μας με την τοπική νομοθεσία, προλαμβάνοντας

Δρ. Χρυσούλα Θώδη
Δρ. Λουκάς Λουκά
Δρ. Χριστάκης Σουρουκλής
Δρ. Ελπίδα Νίκη Εμμανουήλ Νικολούση
Δρ. Χρίστος Σατλάνης
κ. Νίκος Σώζος

ατυχήματα και περιστατικά και μειώνοντας τους επαγγελματικούς κινδύνους εντός των εγκαταστάσεων. Η απόδοση του
οργανισμού στην διαχείριση της Υγείας, Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής διαχείρισης θα βελτιώνεται πάνω σε συνεχή βάση
εφαρμόζοντας τις διαδικασίες και διεργασίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα και ελέγχοντας τις πτυχές και τις συνέπειες των
δραστηριοτήτων που εκτελούνται.
Αξίζει να σημειωθεί πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο πρώτος φορέας ανώτατης εκπαίδευσης σε Κύπρο
και Ελλάδα, που έχει πετύχει να διαπιστευθεί με τα πρότυπα OHSAS 18001 και ISO 14001.

κ. Αθανάσιος Μαϊμάρης
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