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1. Εξοπλισµός Γραφείου και Προµήθειες 
 

 Εξοπλισµός Γραφείου και  
Προµήθειες 

Μέτρα /  

Κύρια χαρακτηριστικά  

Περιβαλλοντικών παραµέτρων 

 

Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής 

1 
 
 
 

Φωτοτυπικές Μηχανές. Εξασφάλιση της δυνατότητας 
εκτύπωσης και στις δύο πλευρές. 
Περιορισµός των τοξικών ουσιών 
στη συσκευή. 
 
 

Εφαρµόζεται κατά το µεγαλύτερο µέρος 
Από 01/01/2009 πλήρης εφαρµογή. Α 

2 
 
 
 

Συσκευές Φαξ. Χρήση κοινού (όχι thermal) 
χαρτιού.  Χωρίς τοξικά ή επικίνδυνα 
υλικά. 
 
 

Από 01/06/2008. Α 

3 
 
 
 
 

Χαρτί, Φάκελοι. Μείωση της χρήσης χαρτιού. 
Χρήση ανακυκλωµένου χαρτιού. 
Το ανακυκλωµένο χαρτί να περιέχει 
τουλάχιστον 50% ανακυκλωµένου 
πολτού. 
 
 
 
 
 

(α) Από την 01.01.2008 όλη η αλληλογραφία που διακινείται 
στο Πανεπιστήµιο (πέραν των τεσσάρων σελίδων) να 
τυπώνεται και στις δύο πλευρές τις σελίδας. Α 

 
(β) Από την 01.01.2008 όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται 
στα Σώµατα του Πανεπιστηµίου Κύπρου να τυπώνονται και 
στις δύο πλευρές της σελίδας. Α 

 
(γ) Από την 01.01.2008 όλα τα Έγγραφα των Επιτροπών 
(Ατζέντα ) να αποστέλλονται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή. Α 

 
(δ) Από την 01.01.2008 θα υπάρχει σύστηµα συλλογής 
χαρτιού για ανακύκλωση σε όλα τα κτήρια. Ήδη εφαρµόζεται 
σε µερικά κτήρια. Α 
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4 
 
 
 

Μηχανογραφικός 
Εξοπλισµός, εξαιρουµένων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Η διαδικασία παραγωγής, ελέγχου 
και διάθεσης που ακολουθεί ο 
κατασκευαστής να είναι συµβατή µε 
τα πρότυπα CYS EN 14001 ή 
EMAS ή ισοδύναµο. 
 
Ο εξοπλισµός να είναι EU Flower ή 
TCO99 ή Nordic Swan ή Blue 
Angel ή ισοδύναµο. 

Από 01.06.2008 οι προδιαγραφές αυτές θα ισχύουν για όλο 
τον εξοπλισµό µε εξαίρεση τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές.Α  

5 
 
 
 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να 
είναι EU Flower ή TCO99 ή Nordic 
Swan ή Blue Angel ή ισοδύναµο. 
 
 
 

Από την 01.06.2008 οι προδιαγραφές αυτές θα ισχύουν για 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Β 

 
Η αύξηση στο κόστος αναµένεται να είναι της τάξης του 10% 
επί του σηµερινού κόστους. 

6 
 
 

Μελάνια εκτυπωτών. Επιστέφονται για ανακύκλωση. Από την 01.05.2008 οι εταιρείες οι οποίες µέσω προσφορών 
έχουν πουλήσει µελάνια στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, θα είναι 
υπεύθυνες να τα συλλέξουν άδεια από το σηµεία στο οποίο τα 
παρέδωσαν και να µεριµνήσουν για την ορθή διαχείριση τους.  Οι 
Υπηρεσίες θα είναι υπεύθυνες για την συλλογή και παράδοση 
τους από το σηµεία που τα παρέλαβαν γεµάτα.  Το Γραφείο 
∆ηµόσιων Προσφορών και Παραγγελιών θα εντάξει την 
υποχρέωση στους όρους προσφοράς.  Η Αποθήκη θα µεριµνήσει 
για την αποθήκευση µέχρι την συλλογή από τους προµηθευτές 

των άδειων µελανιών. Α 

 

7 Εκτυπωτές.  Όλοι οι εκτυπωτές που αγοράζονται από την Υπηρεσία 
Πληροφορικών Συστηµάτων θα έχουν την δυνατότητα 
εκτύπωσης και στις δύο πλευρές, ενώ θα έχουν την 
δυνατότητα αναβάθµισης για σύνδεση µε τοπικό δίκτυο 
ώστε να επιτρέπεται  η χρήση του από περισσότερους από 
ένα χρήστη. Β 

οι εκτυπωτές θα έχουν τη δυνατότητα εκτύπωσης σε 
ανακυκλωµένο χαρτί. 
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8 Φάκελοι (Arch Files). Φάκελοι από ανακυκλωµένο χαρτί. 
 
 

Από την 01.01.2009 η Αποθήκη θα αγοράζει φακέλους (box 
files) από ανακυκλωµένο χαρτί, σύµφωνα µε το κονδύλι που 
θα διατίθεται για τον σκοπό αυτό. Β 

 
 
   

9 Πένες (ball pens). Πένες από ανακυκλωµένα υλικά. Από την 01.01.2009 όλες οι πένες και µολύβια που 
αγοράζονται από το Γραφείο Αποθήκης θα είναι από 
ανακυκλωµένα υλικά. Β 

 
Αναµένεται αύξηση στο κόστος αγοράς.  
 
 

10 Μπαταρίες. Χρήση επαναφορτιζόµενων 
µπαταριών για αποφυγή 
απόρριψης άδειων µπαταριών. 
 
 

Από την 01.01.2009 το Πανεπιστήµιο Κύπρου θα 
προµηθεύει τις υπηρεσίες µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.  
Επίσης θα προµηθεύει το κάθε Τµήµα και Υπηρεσία µε 
φορτιστές.Β 

 
 
 

11 Βιοαποικοδοµήσιµες 
σακούλες σκυβάλων. 

Οι σακούλες σκυβάλων να είναι 
βιοαποικοδοµήσιµες ώστε να 
καταστρέφονται στο περιβάλλον. 
 
 

Από την 01.01.2009 το 10% των πλαστικών σακουλιών 
σκυβάλων που αγοράζει το Γραφείο Καθαριότητας θα είναι 
από βιοαποικοδοµήσιµα υλικά.  Το ποσοστό αυτό να 
ανέλθει στο 20% από την 01.01.2010. Β 

 
Η αύξηση στο κόστος θα είναι της τάξης των €4.000 κατά το 
2009 και €10.000  κατά το 2010 και µετά κάθε χρόνο. 
 

12 Ψηφιακοί δίσκοι.  Το 50% των ψηφιακών δίσκων να αγοράζεται χωρίς 
συσκευασία και τα Τµήµατα να εφοδιάζονται µε κασετίνες 
για αποθήκευση τους. Α 
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2. Εξοπλισµός Εργαστηρίων Πανεπιστηµίου 
 

 Εξοπλισµός Εργαστηρίων 

Πανεπιστηµίου 

Μέτρα /  

Κύρια χαρακτηριστικά  

Περιβαλλοντικών παραµέτρων 

 

Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής 

1 
 

Χηµικά 
εργαστηρίων 

Να αποφεύγεται η παραγγελία 
υπερβολικών ποσοτήτων χηµικών. Να 
παραγγέλνονται µόνο οι ποσότητες 
που χρειάζονται για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα Α 
 
Πρόνοιες για αγορά ειδικών 
ανθεκτικών δοχείων για την ασφαλή 
αποθήκευση των χηµικών αποβλήτων 
(για ανάκτηση ή αποθήκευση). Β 
  
Πρόνοιες για την ασφαλή απόσυρση / 
ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων 
χηµικών: 
- Να προτιµώνται προµηθευτές που 
προνοούν για την ασφαλή 
απόσυρση/ανακύκλωση  
χρησιµοποιηµένων χηµικών. B 
- Πρόνοιες για αγορά ειδικού 
εξοπλισµού για την ανάκτηση των 
χρησιµοποιούµενων χηµικών στο 
εργαστήριο. Β 
 
Χρήση, όπου αυτό είναι εφικτό, 
χηµικών υποκατάστατων τα οποία 
είναι περισσότερο περιβαλλοντικά 
φιλικά και ασφαλή. Β 

 

 
 
 
 
 
 
Θα διεξαχθεί µελέτη για την εκτίµηση του κόστους αγοράς 
ανθεκτικών δοχείων αποθήκευσης, τη σχετική αποµάκρυνση 
τους και την αγορά εξοπλισµού για την ανάκτηση των 
χηµικών στο ίδιο το εργαστήριο. Β 
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2 Προµηθευτές Να επιλέγονται προµηθευτές που 
συλλέγουν τον εργαστηριακό 
εξοπλισµό όταν αυτός έχει φτάσει 
στο τέλος του κύκλου ζωής του για 
ανάκτηση ή ανακύκλωση (π.χ. µε την 
αγορά νέου εξοπλισµού). Α 
 
Να επιλέγονται προµηθευτές που 
αποµακρύνουν και 
επαναχρησιµοποιούν τα απόβλητα 
συσκευασίας µετά τη µεταφορά του 
εξοπλισµού. Α  

 

3 Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 
εργαστηρίων 

Να προτιµάται εξοπλισµός ο οποίος 
αποδεδειγµένα καταναλώνει λιγότερη 
ενέργεια (ή και νερό) σε σχέση µε 
κάποιο άλλο εξοπλισµό της ίδιας 
απόδοσης. Να ζητούνται από τον 
παραγωγό ή το διανοµέα οι σχετικές 
πληροφορίες. Β 
 
Ο εξοπλισµός να είναι κατάλληλα 
ρυθµισµένος έτσι ώστε να µην 
σπαταλείται περισσότερη ενέργεια 
από αυτή που πραγµατικά 
χρειάζεται. Να ζητείται η άποψη του 
προµηθευτή ή κατασκευαστή. Α 
 
Η συσκευή να τοποθετείται σε 
κατάλληλη τοποθεσία και να 
ελέγχεται και να διορθώνεται συχνά η 
λειτουργία της. Να ζητείται η άποψη 
του προµηθευτή. Β 
 

Θα διεξαχθεί µελέτη προκειµένου να διαπιστωθεί µια 
ενδεικτική αύξηση στο κόστος (εξαρτάται κάθε φορά από τον 
ακριβές τύπο του εξοπλισµού). Β 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να µελετηθεί τυχόν αύξηση στο κόστος από τους συχνούς 
ελέγχους που θα πραγµατοποιούνται (εξαρτάται κάθε φορά 
από τον ακριβές τύπο του εξοπλισµού). Β 
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Εάν ο εξοπλισµός δε χρησιµοποιείται 
και εφόσον αυτό είναι εφικτό να 
αποσυνδέεται από την πρίζα. Α  
 

4 Άλλος εργαστηριακός 
εξοπλισµός (π.χ. σωλήνες, 
πιπέτες κ.ο.κ) 

Να αγοράζονται προϊόντα τα οποία 
µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν 
(π.χ. φιάλες, σωλήνες κ.ο.κ). Α 
 
Να προτιµώνται προϊόντα µε 
περιορισµένη ή ανακυκλώσιµη 
συσκευασία. Α 
 
Να διασφαλίζεται η µεταφορά της 
συσκευασίας για 
επαναχρησιµοποίηση από το 
διανοµέα. Α 

 

5 Αγορά εξοπλισµού που 
στοχεύει στον περιορισµό της 
κατανάλωσης του νερού  

Εξοικονόµηση νερού 
χρησιµοποιώντας πιο αποδοτικό 
εξοπλισµό για τις βρύσες του 
εργαστηρίου. 

Οι βρύσες που βρίσκονται στα διάφορα εργαστήρια να 
αντικατασταθούν από βρύσες ή/και εξαρτήµατα 
εξοικονόµησης νερού, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα για το 
σκοπό αυτό κονδύλια. Β 

6 Υγρό πλυσίµατος/σαπούνια  Χρήση, όπου αυτό είναι εφικτό, 
προϊόντων τα οποία ρυπαίνουν 
λιγότερο το περιβάλλον γιατί 
περιέχουν λιγότερο βλαβερές ουσίες.  
Β 

Για την περίπτωση των εργαστηρίων αυτό εξαρτάται από το 
χρήστη. Πώς θα ελέγχονται οι αγορές; 
 

7 Ψυγεία Εργαστηρίων Ενεργειακά αποδοτικότερα ψυγεία: 

- Τα ψυγεία να είναι σεσηµασµένα µε 
το European Energy Label και να 
αγοράζονται ψυγεία µε A+, Α ή B 
rating. Β  

Να µελετηθεί τυχόν αύξηση στο κόστος από την αγορά 
ψυγείων υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης και τους 
συχνούς ελέγχους που θα πραγµατοποιούνται (σε 
περίπτωση που αυτοί θα πραγµατοποιούνται από τον 
προµηθευτή). Εάν αυτοί πραγµατοποιούνται σε µεγάλο 
βαθµό από το χρήστη το κόστος είναι κατά πολύ µικρότερο. Β 
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- Ο εξοπλισµός να είναι 
σεσηµασµένος µε   EnergyStar. Β  

- Εάν ο εξοπλισµός δεν είναι 
σεσηµασµένος µε EnergyStar, να 
παρέχεται πληροφόρηση σχετικά µε 
τη χρήση της ενέργειας από τους 
διανοµείς ή κατασκευαστές. Α 
 
Κατά το δυνατό θα πρέπει να 
επιλέγεται η µικρότερη συσκευή που 
µπορεί να ικανοποιήσει κάποια 
συγκεκριµένα κριτήρια (π.χ. για 
ψυγείο). Α 
  
Να ελέγχεται συχνά η ορθή 
λειτουργία των ψυγείων έτσι ώστε να 
µην καταναλώνεται περισσότερη 
ενέργεια από την απαιτούµενη. Να 
ζητείται η άποψη του προµηθευτή. Β 

8 Μπαταρίες για τον 
εργαστηριακό εξοπλισµό 

Χρήση, όπου αυτό είναι δυνατό,  
επαναφορτιζόµενων µπαταριών για 
αποφυγή απόρριψης άδειων 
µπαταριών από τα εργαστήρια.  

Από την 01.01.2009 το Πανεπιστήµιο θα προµηθεύσει τα 
εργαστήρια µε επαναφορτιζόµενες µπαταρίες και φορτιστές. Β 
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9 Εξοπλισµός γραφείου για τα 
εργαστήρια 
 

Βλ. Εξοπλισµός γραφείου και 
προµήθειες. 

Βλ. Εξοπλισµός γραφείου και προµήθειες. Β 

10 Φωτισµός εργαστηρίων Οικονοµικοί λαµπτήρες Από την 01.01.2008 όλοι οι ηλεκτρονικοί λαµπτήρες που θα 
αντικαθίστανται στα εργαστήρια θα είναι οικονοµικοί 
εξαιρούµενων των περιπτώσεων όπου απαιτούνται 
συγκεκριµένοι λαµπτήρες για εργαστηριακούς σκοπούς. Β 

11 Συνχρηµατοδότηση πράσινων 
αγορών από το Πανεπιστήµιο 
Κύπρου. 

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου θα µπορεί 
να προβαίνει σε συνχρηµατοδότηση / 
επιδότηση προς τους ερευνητές οι 
οποίοι αγοράζουν µε κονδύλια των 
ερευνητικών προγραµµάτων φιλικά 
προς το περιβάλλον εξοπλισµό.  

Ποσό Πρόνοιας €50.000,00 

 
 
3. Ηλεκτρικές Συσκευές και Προϊόντα 
 

 

 

 

 

Ηλεκτρικές Συσκευές και 
Προϊόντα. 

Μέτρο 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

Περιβαλλοντικών παραµέτρων 

Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής 

1 
 
 
 

Οδικός Φωτισµός. Να χρησιµοποιούνται λάµπες µε τη 
µικρότερη δυνατή κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας και ψηλότερη 
αποδοτικότητα. 
 
 
 

Στα παλαιά κτήρια θα αρχίσει η σταδιακή εγκατάσταση 
οικονοµικών λαµπτήρων (High pressure sodium lamps) για 
οδικό φωτισµό. Α 

 
Στα νέα κτήρια Πανεπιστηµιούπολης έχουν εγκατασταθεί 
οικονοµικοί λαµπτήρες οδικού φωτισµού. Α 

 
 

2 Φωτισµός Γραφείων. Οικονοµικοί λαµπτήρες. Από την 01.01.2008 όλοι οι ηλεκτρικοί λαµπτήρες που θα 
αντικαθίστανται σε όλα τα κτήρια θα είναι οικονοµικοί. Β 
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3 Ψυγεία, κλιµατιστικά, κ.λ.π Ενεργειακά αποδοτικότερα 
προϊόντα. 

Από τον Ιούλιο του 2008, κατά την αξιολόγηση του 
ηλεκτρικού εξοπλισµού που θα αγοράζεται από την Κεντρική 
Αποθήκη θα δίνονται επιπλέον βαθµοί ανάλογα µε την 
κατηγορία των προϊόντων, σε ότι αφορά την κατανάλωση 
ενέργειας. Α 

 
 

4 Τοποθέτηση ελατηρίων στις 
πόρτες για να κλείνουν από 
µόνες τους. 
 

Εξοικονόµηση ενέργειας 
(Θέρµανση / Ψύξη). 
 

Όλα τα κτήρια του Πανεπιστηµίου Κύπρου 
(Πανεπιστηµιούπολη) διαθέτουν ελατήρια σε εκείνες τις 
πόρτες οι οποίες µε το να αφήνονται ανοικτές οδηγούν σε 
απώλεια θερµότητας ή ψύξης, ώστε αυτές να κλείνουν από 
µόνες τους και να µην µένουν ανοικτές. Α 

 

 
 
4. Καθαριστικά – Είδη Υγιεινής 
 

 

 

 

 

Καθαριστικά  

Είδη Υγιεινής 

Μέτρο 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

Περιβαλλοντικών παραµέτρων 

Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής 

1 Καθαριστικά. 
Υγρό πλυσίµατος / σαπούνια. 
 

Χρήση καθαριστικών τα οποία 
ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον 
γιατί περιέχουν λιγότερο βλαβερές 
ουσίες. 
 

Ήδη το Πανεπιστήµιο Κύπρου προµηθεύεται σε µεγάλο 
βαθµό καθαριστικά που είναι φιλικότερα προς το 
περιβάλλον.  Θα συντάξει επίσης προδιαγραφές που θα 
βασίζονται σε Ευρωπαϊκά  οικολογικά σήµατα και θα 
διεξάγει την απαραίτητη µελέτη προκειµένου να διαπιστωθεί 
τυχόν αύξηση στο κόστος. Β 

 
Ο προϋπολογισµός για το 2009 για την αγορά των 
προϊόντων  αυτών θα αυξηθεί κατά 10%, το οποίο θα 
διατεθεί για την αγορά των προϊόντων αυτών σε περίπτωση 
που είναι ακριβότερα.  Η αύξηση στα κονδύλια προϋποθέτει 
αύξηση της τάξης των €20.000,00. 
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2 Χαρτί τουαλέτας, Χαρτί 
κουζίνας 

Πλήρως ή µερικώς ανακυκλωµένο 
χαρτί. 

Κατά το 2008 το Πανεπιστήµιο Κύπρου (Τοµέας Ασφάλειας 
και Υγείας) θα διερευνήσει το ενδεχόµενο αγοράς 
ανακυκλωµένου χαρτιού τουαλέτας και 
 χαρτιού κουζίνας. Β 

 
 
 
5. Εξοικονόµηση νερού 
 

 

 

 

 

Εξοικονόµηση νερού Μέτρο 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

Περιβαλλοντικών παραµέτρων 

Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής 

1 
 
 

Βρύσες ή/ και εξαρτήµατα 
εξοικονόµησης νερού. 

Εξοικονόµηση νερού 
χρησιµοποιώντας πιο αποδοτικό 
εξοπλισµό. 
 
 

Όλες οι βρύσες που βρίσκονται σε κτήρια του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου να αντικατασταθούν από βρύσες ή/ 
και εξαρτήµατα εξοικονόµησης νερού, σύµφωνα µε τα 
διαθέσιµα για το σκοπό αυτό κονδύλια. Β 

 
Η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης θα προσδιοριστεί µετά 
την ετοιµασία της µελέτης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τα 
αναγκαία ποσά θα προταθούν για συµπερίληψη στους 
προϋπολογισµούς του 2009. 
 
 

2 
 
 

Καζανάκια δύο στάσεων. Εξοικονόµηση νερού 
χρησιµοποιώντας πιο αποδοτικό 
εξοπλισµό. 

Το Πανεπιστήµιο Κύπρου από το 2008 και µετά θα 
προµηθεύεται µόνο καζανάκια τουαλέτας δύο στάσεων προς 
αντικατάσταση των ελαττωµατικών. Α 

 
 

3 
 

Αισθητήρες για αυτόµατη 
πλύση στα ουρητήρια. 
 

 Ήδη εφαρµόζεται σε αριθµό εγκαταστάσεων στο 
Πανεπιστήµιο Κύπρου. Σταδιακά αντικατάσταση των 
παλαιών µέχρι 2010. Β 
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4 
 

Βιολογικοί Σταθµοί 
Τριτοβάθµιας Επεξεργασίας. 
 

Εξοικονόµηση πόσιµου νερού. Εφαρµόζεται ήδη στην Πανεπιστηµιούπολη.  Το µέτρο θα 
εξακολουθήσει να εφαρµόζεται σε όλες τις νέες 
εγκαταστάσεις ή εκείνες στις οποίες απαιτείται η 
εγκατάσταση αποχετευτικού συστήµατος. Α 

 
 
 

 
 
6. Καινούργια / αναπαλαιωµένα κτήρια  
 

 

 

 

 

Καινούργια / 

αναπαλαιωµένα κτήρια 

Μέτρο 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

Περιβαλλοντικών παραµέτρων 

Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής 

1 
 

Ενεργειακές µελέτες. Μελέτες για εξοικονόµηση 
ενέργειας (Θέρµανση/ Φωτισµός) 

Από το 2007 ήδη οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν προβεί σε 
µελέτη εξοικονόµησης ενέργειας (Παράρτηµα ΙΙ). Α 

 
2 Χρήση δοµικών υλικών. Χρήση σύγχρονων υλικών 

οικοδοµής. 
Όλα τα ιδιόκτητα κτήρια του Πανεπιστηµίου Κύπρου τα 
οποία είτε ανακαινίζονται είτε σχεδιάζονται για να κτιστούν 
θα χρησιµοποιούνται σύγχρονα υλικά οικοδοµής τα οποία 
να απαιτούν λιγότερη συντήρηση. Α 

Θα ετοιµαστεί σχετικός κατάλογος µε περιβαλλοντικά φιλικά 
υλικά τα οποία θα προδιαγράφονται στις προσφορές. Α 
 

3 Μπογιές. Χρήση µπογιών που είναι 
φιλικότερες προς το περιβάλλον 
γιατί περιέχουν λιγότερο 
επικίνδυνες ουσίες. 

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες θα συντάξουν προδιαγραφές όπου 
θα δίνεται µεγαλύτερο ποσοστό βαθµολογίας στις µπογιές οι 
οποίες περιέχουν λιγότερο τοξικές ουσίες. Α 

 
4 Φωτοβολταϊκά στις οροφές 

των κτηρίων της 
Πανεπιστηµιούπολης. 
 

Παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές. 

Εισήγηση για εγκατάσταση σε όλα τα κτήρια της 
Πανεπιστηµιούπολης φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Β 
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5 
 

Θέρµανση κτηρίων µε ηλιακά 
συστήµατα. 
 

Παραγωγή ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές. 

Εισήγηση για εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων για 
προθέρµανση των συστηµάτων της κεντρικής θέρµανσης. Β  
 

 
 
7. Οχήµατα/ Μηχανές εσωτερικής καύσης  
 

 

 

 

 

Καινούργια / 

αναπαλαιωµένα κτήρια 

Μέτρο 

Κύρια Χαρακτηριστικά 

Περιβαλλοντικών παραµέτρων 

Χρονοδιάγραµµα Εφαρµογής 

1 Οχήµατα µε µειωµένες 
εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα. 

Μείωση εκποµπών του διοξειδίου 
του άνθρακα, καθαρότερη καύση 
και καθαρότερη ατµόσφαιρα, 
λιγότερη κατανάλωση καυσίµων. 
 

∆ιερεύνηση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ενδεχοµένου 
αγοράς οχηµάτων µε µειωµένη εκποµπή διοξειδίου του 
άνθρακα. Β 

 
Ενθάρρυνση για χρήση λεωφορείων από το Προσωπικό 
που χρησιµοποιεί οχήµατα του Πανεπιστηµίου και άρα 
περιορισµός των οχηµάτων που απαιτούνται να 
αγοραστούν. Α 

2 Υβριδικά Οχήµατα Εξοικονόµηση καυσίµων, 
καθαρότερο περιβάλλον, λιγότερος 
περιβαλλοντικός θόρυβος. 
 
 

Μετά τη σχετική µελέτη από το Τµήµα 
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, το Πανεπιστήµιο 
Κύπρου, θα αποφασίσει για πιθανή αγορά υβριδικών 
οχηµάτων για χρήση από τους τεχνικούς και την οµάδα 
διακίνησης της αλληλογραφίας . Β 

 

3 Ηλεκτροκίνητα Οχήµατα  Αγορά ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για χρήση από τις 
Υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου Κύπρου. Β  
 
Κόστος αγοράς €20.000,00. 

 
Α : Το µέτρο µπορεί να εφαρµοστεί χωρίς δεσµεύσεις. 
 
Β : Το µέτρο µπορεί να εφαρµοστεί µε την έγκριση συγκεκριµένων κονδυλίων στον προϋπολογισµό. 


