
 

1 
 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 



 2 
 

 
  

ΤΙΤΛΟΣ 

Συστάσεις μείωσης του Οικολογικού Αποτυπώματος για τα 

Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ 

UA EDITORA  

Πανεπιστήμιο του Αβέιρο  
1η έκδοση – Δεκέμβριος 2022 

DOI: https://doi.org/10.48528/y2bf-d553  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eusteps.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα περιεχόμενα που παρουσιάζονται είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων συγγραφέων.  

© Συγγραφείς. Αυτό το έργο αδειοδοτείται με την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International 

License. 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Sara Moreno Pires, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, Πορτογαλία;Marta 

Ferreira Dias, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, Πορτογαλία;Giulia 

Onofrietti, Μετ/κή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία;Catarina Madeira, 

Ερευνητική Υπότροφος, Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, Πορτογαλία;Mariana Nicolau, 

Ερευνητική Υπότροφος, Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, Πορτογαλία;Alessandro Galli, Διευθυντής 

του Προγράμματος Mediterranean-MENA, Global Footprint Network, ΗΠΑ;Maria Serena 

Mancini, Ερευνήτρια και Διαχειρίστρια Προγραμμάτων, Global Footprint Network, ΗΠΑ 

;Nicoletta Patrizi, Τεχνολόγος, Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία;Mahsa Mapar, 

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ιο της Αμπέρτα, Πορτογαλία;Γεώργιος Μαλανδράκης, 

Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα;Myriam Lopes, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, Πορτογαλία;Federico Maria Pulselli, 

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία;Paula Bacelar-Nicolau, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο της Αμπέρτα, Πορτογαλία;Sandra Caeiro, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο της Αμπέρτα, Πορτογαλία;Ana Paula Gomes, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, Πορτογαλία;Maria Helena Nadais, Επίκουρη 

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, Πορτογαλία ;Ana Isabel Miranda, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, Πορτογαλία; Filipe Teles, Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, Πορτογαλία;Massimo Gigliotti, Υπ. Δρ., Πανεπιστήμιο της Σιένα, 

Ιταλία;Αθανασία Παπαδοπούλου, Δρ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Ελλάδα;Valentina Niccolucci, Διοικητικό Προσωπικό, Πανεπιστήμιο της Σιένα, 

Ιταλία;Νικόλαος Θεοδοσίου, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Ελλάδα;Δημήτριος Ζάχος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. 

 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 

Sara Moreno Pires, Federico Maria Pulselli, George Malandrakis, 

Sandra Caeiro, Alessandro Galli 

 



 3 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Συστάσεις για τη διαχείριση των δεδομένων 

04 

06 

08 

08 

12 

Συντελεστές  

Αναφορές 

18 

20 

Το Οικολογικό Αποτύπωμα ως ένα εργαλείο  αξιολόγησης 

της αειφορίας των ΑΕΙ ως προς την επίτευξη των ΣΒΑ 

Ο Υπολογιστής EUSTEPs για το Οικολογικό Αποτύπωμα 

των Πανεπιστημίων  

Συστάσεις για τη μείωση του Οικολογικού Αποτυπώματος 

των Πανεπιστημίων  

Λειτουργικές συστάσεις για τη μείωση του Οικολογικού 

Αποτυπώματος  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 



 4 
 

 

 

 

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ)1 καλλιεργούν μια κοινότητα εκατομμυρίων 

ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Η καθημερινή τους λειτουργία περιλαμβάνει ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων, από τη διδασκαλία και την έρευνα έως τις λειτουργικές, 

διοικητικές και διαχειριστικές διαδικασίες. Τα ΑΕΙ λειτουργούν ως οι κύριοι μοχλοί 

δημιουργίας και διάδοσης της γνώσης στην κοινωνία, καθώς επιτελούν το ρόλο των 

θερμοκοιτίδων και των προπαρασκευαστικών ακαδημιών των αυριανών ηγετών και των 

μελών της κοινωνίας των πολιτών (Moreno Pires et al., 2020).  

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί μια από τις κύριες προκλήσεις του σημερινού κόσμου, 

καθώς βαδίζουμε σε μια επικίνδυνη πορεία για την ανθρωπότητα και τη ζωή στον πλανήτη 

Γη. Οι τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μέχρι σήμερα, υπήρξαν κρίσιμες για την 

ευαισθητοποίηση των πολιτικών, των μεγάλων παγκόσμιων φορέων και της κοινωνίας 

των πολιτών σχετικά με το καταστροφικό σενάριο που έχουμε μπροστά μας. Έγιναν 

αρκετές προσπάθειες για την αντιμετώπισή του και την ενσωμάτωση πιθανών λύσεων στις 

κύριες πολιτικές και κοινωνικές ατζέντες του κόσμου. Από τον πρώτο ορισμό της αειφόρου 

ανάπτυξης το 1987, μέχρι την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(ΣΒΑ) που εγκρίθηκαν το 2015, η ανθρωπότητα προχωρά και εξοπλίζεται με εργαλεία 

προσαρμογής και μετριασμού των συνεπειών μιας πιθανής καταστροφής.  

Τα ΑΕΙ μπορούν στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως μετασχηματιστικοί παράγοντες και να 

διαμορφώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες αειφορίας των κοινοτήτων. Παράλληλα, με 

τη διδασκαλία και την έρευνα τέτοιων θεμάτων, καθίσταται ζωτικής σημασίας για τα ΑΕΙ 

να δεσμευτούν για την πρακτική της αειφορίας και, ως εκ τούτου, να εξοπλιστούν με 

εργαλεία για τη μέτρηση των επιπτώσεων που προκαλούν στο περιβάλλον (Alshuwaikhat 

et al., 2016), παρέχοντας παράλληλα συστάσεις προς τους υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων (Amaral et al., 2015). Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι το Οικολογικό 

Αποτύπωμα. Ένα γνωστό λογιστικό σύστημα για τη βιωσιμότητα των πόρων, το 

Οικολογικό Αποτύπωμα έχει αναγνωρισμένη ικανότητα να επικοινωνεί την κλίμακα και τη 

σημασία της υπερβολικής χρήσης των φυσικών πόρων του πλανήτη από την ανθρωπότητα 

με απλούς και ισχυρούς όρους (Collins et al., 2020). Μετρά τις επιπτώσεις που έχουν οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες στα οικοσυστήματα του πλανήτη, βοηθώντας έτσι στην 

κατανόηση των ορίων αυτών (Bastianoni et al., 2012). Επίσης, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 

για την κατανόηση και τη συζήτηση του τρόπου με τον οποίο όλες οι διαστάσεις της 

καθημερινής ζωής μπορούν να επηρεάσουν την αειφόρο ανάπτυξη. 

Η μεθοδολογία του Οικολογικού Αποτυπώματος αποτελεί ένα από τα διαθέσιμα εργαλεία 
αξιολόγησης της αειφορίας για τα ΑΕΙ, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες για τα ιδρύματα 
αυτά και βοηθώντας τα να ακολουθήσουν μια πιο αειφορικη πορεία (Genta et al., 2022). 
Αυτό το λογιστικό εργαλείο όχι μόνο συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση γύρω από 

 
1  Ο όρος Πανεπιστήμιο και Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στο 

κείμενο. 

 
1. Το Οικολογικό Αποτύπωμα ως ένα εργαλείο αξιολόγησης της 

αειφορίας των ΑΕΙ ως προς την επίτευξη των ΣΒΑ 
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σύνθετες προκλήσεις αειφορίας, αλλά παρέχει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με τις πιο 
ηχηρές λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων των πανεπιστημιουπόλεων και 
τις συνολικές επιπτώσεις των ΑΕΙ στο περιβάλλον (Lambrechts & Van Liedekerke, 2014). 
Ως εργαλείο αξιολόγησης της περιβαλλοντικής αειφορίας για τα ΑΕΙ, το Οικολογικό 
Αποτύπωμα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του Ιδρύματος προς 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθοδηγώντας όλη την κοινότητα των ΑΕΙ για την 
επίτευξή τους. Το Σχήμα 1 αναπαριστά τη σύνδεση μεταξύ του Οικολογικού 
Αποτυπώματος και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στο πλαίσιο των ΑΕΙ.  
 

 
 

Σχήμα 1. Η σύνδεση μεταξύ του Οικολογικού Αποτυπώματος και των ΣΒΑ (SDGs) στα ΑΕΙ 
Πηγή: Επεξεργασία των συγγραφέων 

Το Οικολογικό Αποτύπωμα μπορεί να συσχετιστεί με όλους τους ΣΒΑ (όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 1), αλλά κυρίως επιτρέπει τη σαφέστερη κατανόηση των κύριων τομέων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δράσης για τα ΑΕΙ, που σχετίζονται με τον ΣΒΑ 12 

(Αειφόρος και υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή), τον ΣΒΑ 13 (Δράση για το κλίμα), 

τον ΣΒΑ 14 (Ζωή κάτω από το νερό) και τον ΣΒΑ 15 (Ζωή στη γη). Η αξιολόγηση του 

Οικολογικού Αποτυπώματος κάθε ΑΕΙ συμβάλλει επίσης στον ΣΒΑ 4 (Ποιοτική 

εκπαίδευση, κυρίως στόχος 4.7), καθώς δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη της 

ακαδημαϊκής και μη ακαδημαϊκής κοινότητας να έχουν πρόσβαση σε γνώσεις που 

σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, να έχουν επίγνωση του θέματος και να λαμβάνουν 

πιο συνειδητές αποφάσεις, ατομικά και συλλογικά. Επιπλέον, παρέχει κρίσιμες 
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πληροφορίες για την κατανόηση του αντίκτυπου της κατανάλωσης τροφίμων, των 

διαδικασιών και των φορέων στην αειφορία των ΑΕΙ, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τον 

ΣΒΑ 2 (Μηδενική πείνα) και υποστηρίζει τον ΣΒΑ 7 (Προσιτή και καθαρή ενέργεια) και τον 

ΣΒΑ 9 (Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές) σε πράσινες και μπλε υποδομές και άλλες 

συναφείς δράσεις. Τέλος, ο SDG 16 (Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί) και ο SDG 17 

(Συνεργασία για τους Στόχους) προκύπτουν ως εξαιρετικά σχετικοί στόχοι για το 

Οικολογικό Αποτύπωμα, καθώς, εφαρμοζόμενο στα ΑΕΙ, το ΟΑ μπορεί να επιτρέψει τον 

θεσμικό μετασχηματισμό για πιο υπεύθυνους, δίκαιους και βιώσιμους Θεσμούς (SDG 16). 

Μπορεί επίσης να προωθήσει την παγκόσμια ευθύνη των ΑΕΙ και τη διεθνή συνεργασία 

για την κατανόηση των πλανητικών τους επιπτώσεων και των τρόπων συντονισμού των 

διεθνών προσπαθειών για τη μείωσή τους (SDG 17). 

 

 

 

Ο Υπολογιστής Οικολογικού Αποτυπώματος των Πανεπιστημίων 

(https://eusteps.footprintcalculator.org/), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου 

EUSTEPs (https://www.eusteps.eu/), είναι ένα ανοικτό ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει 

σε κάθε ΑΕΙ να παρακολουθεί την κατανάλωση φυσικών πόρων και υπηρεσιών 

οικοσυστήματος που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και των 

λειτουργιών του με απώτερο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης, τη διεξαγωγή έρευνας και 

την προβολή στην κοινωνία (βλ. Σχήμα 2). Βασίζεται σε μια τυποποιημένη μεθοδολογική 

προσέγγιση του Οικολογικού Αποτυπώματος, ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να μπορεί να 

εφαρμοστεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  

 

Σχήμα 2. Η αρχική σελίδα του Υπολογιστή EUSTEPs για το Οικολογικό Αποτύπωμα των 

Πανεπιστημίων. Διαθέσιμο στοt: eusteps.footprintcalculator.org 

 
2. Ο Υπολογιστής EUSTEPs για το Οικολογικό Αποτύπωμα των 

Πανεπιστημίων 
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Ο Υπολογιστής αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα ΑΕΙ να γίνουν πραγματικοί 

μετασχηματιστικοί παράγοντες της αειφορίας, προσδιορίζοντας τους κύριους 

παράγοντες των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών τους, 

προσδιορίζοντας έτσι τους κύριους τομείς παρέμβασης για τη βελτιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητάς τους στη χρήση των φυσικών πόρων και των υπηρεσιών των 

οικοσυστημάτων.  

Ο Υπολογιστής δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου EUSTEPs (Enhancing Universities' 

Sustainability TEaching and Practices)2 μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης και 

αξιοποιώντας τις κοινές εμπειρίες και δεξιότητες των 5 εταίρων του έργου. Η διαδικασία 

ανάπτυξης διήρκεσε σχεδόν 18 μήνες και συμμετείχαν εκπαιδευτικοί, ερευνητές, 

διοικητικό προσωπικό, διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, καθώς και ειδικοί 

στις ΤΠΕ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες αειφορίας από άλλα Πανεπιστήμια. 

Από την πρώτη του έκδοσή του, τον Απρίλιο του 2022, ο Υπολογιστής είναι ελεύθερα 

διαθέσιμος και προσβάσιμος από κάθε ΑΕΙ σε όλο τον κόσμο 

(https://eusteps.footprintcalculator.org/). Ωστόσο, δεδομένου ότι το έργο EUSTEPs είναι 

ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιεί στους 

υπολογισμούς του μια βιβλιοθήκη με συντελεστές μετατροπής ανά χώρα και εντάσεις 

αποτυπώματος που είναι σχετικές με την περιοχή της ΕΕ-27 (συν το Ηνωμένο Βασίλειο). 

Το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τα ΑΕΙ που επιθυμούν να εφαρμόσουν τον Υπολογιστή 

εκτός της ΕΕ να το πράξουν, αν και θα πρέπει να το κάνουν επιλέγοντας μια χώρα της ΕΕ 

ως τοποθεσία και αποδεχόμενα έναν ορισμένο βαθμό προσέγγισης στα τελικά 

αποτελέσματα. 

Εντέλει, ο Υπολογιστής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εξορθολογισμό της 

συλλογής και διαχείρισης των δεδομένων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της 

κλίμακας και της σημασίας των αποτελεσμάτων του Αποτυπώματος. Αναμένεται ότι 

τελικά θα συμβάλει στην έναρξη γόνιμων συζητήσεων σχετικά με τις βελτιώσεις και τις 

δράσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση της αειφορίας των πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων με τη συμμετοχή ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ως εκ τούτου, ο 

Υπολογιστής Οικολογικού Αποτυπώματος των Πανεπιστημίων αποτελεί ένα διαδραστικό 

και εκπαιδευτικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση και τη διευκόλυνση της κατανόησης 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ΑΕΙ μεταξύ του διοικητικού και διευθυντικού 

προσωπικού, αλλά και των φοιτητών/τριών, των ερευνητών/τριών και των εκπαιδευτικών, 

εμπλέκοντάς τους στη διαδικασία υπολογισμού και στη συζήτηση λύσεων για τη μείωση 

των επιπτώσεων.  

 
2 Το έργο EUSTEPs (https://www.eusteps.eu/) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτήθηκε από το 

ERASMUS+ και προέκυψε από μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ελλάδα, του Πανεπιστημίου του Aveiro (UAV) και του Πανεπιστημίου της Aberta 
(UAb), Πορτογαλία, του Πανεπιστημίου της Σιένα (UNISI), Ιταλία, και του διεθνούς Μη Κυβερνητικού 
Οργανισμού Global Footprint Network (GFN), με έδρα την Καλιφόρνια (ΗΠΑ), με στόχο την εισαγωγή και 
εκπαίδευση της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα αειφορίας, καταφεύγοντας σε μια 
ευρύτερη και ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πιο επειγόντων ζητημάτων και θεμάτων  που 
σήμερα επηρεάζουν μια αειφόρο ανάπτυξη. 

 

https://eusteps.footprintcalculator.org/
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Η πιλοτική εφαρμογή του Υπολογιστή Οικολογικού Αποτυπώματος στα τέσσερα (4) 

Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο έργο EUSTEPs βοήθησε την ομάδα να αξιολογήσει 

τόσο τη σκοπιμότητα της συλλογής δεδομένων και τον υπολογισμό του Οικολογικού 

Αποτυπώματος, καθώς και τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν και τη 

συνάφειά τους για τη διεύθυνση και τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου. Αυτές οι 

δύο πτυχές συζητούνται στις επόμενες ενότητες, οι οποίες παρέχουν συστάσεις για τη 

συλλογή, το χειρισμό και τη διαχείριση δεδομένων, καθώς και για δράσεις μείωσης του 

Οικολογικού Αποτυπώματος. 

 

 

 

Η συλλογή δεδομένων από πολλαπλές πηγές και βάσεις δεδομένων σε κάθε ΑΕΙ είναι μια 
πρόκληση, καθώς, επίσης, συνεπάγεται το συντονισμό της διαδικασίας συλλογής 
δεδομένων με διαφορετικά Γραφεία, Τμήματα και άτομα. Με βάση τα αποτελέσματα της 
πιλοτικής φάσης που αναλήφθηκε, οι κύριες συστάσεις που προτείνονται για τα ΑΕΙ και οι 
οποίες στοχεύουν στην αξιολόγηση του ΟΑ τους και στη χρήση του Υπολογιστή ΟΑ, 
διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες: ΠΟΙΟΣ θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη 
συλλογή των δεδομένων που σχετίζονται με τον Υπολογιστή, ΠΟΙΑ είναι τα απαιτούμενα 
δεδομένα που πρέπει να συλλεχθούν και ΠΏΣ θα πρέπει συστηματικά να αναλύονται τα 
αποτελέσματα του ΟΑ, με μακροπρόθεσμη προοπτική, με στρατηγικό στόχο τη θεσμική 
μετάβαση στην αειφορία (βλ. Σχήμα 3). 
 

 
 

Σχήμα 3. Διαστάσεις Προτάσεων Διαχείρισης Δεδομένων 
 
 
 

1) ΠΟΙΟΣ πρέπει να είναι υπεύθυνος; 
 
Οι κύριοι χρήστες του Υπολογιστή Οικολογικού Αποτυπώματος είναι εκπρόσωποι των 
διαχειριστικών ή/και διοικητικών οργάνων κάθε ΑΕΙ, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις τεχνικές και ειδικές πληροφορίες σχετικά με το σύνολο του 
Ιδρύματος, καθώς και στα διάφορα Τμήματα, Μονάδες και Γραφεία του. 
 
Ιδανικά, το συγκεκριμένο Γραφείο που είναι υπεύθυνο για τη χρήση του Υπολογιστή θα 
πρέπει να ασχολείται με τις συνολικές πρακτικές αειφορίας του Ιδρύματος, ώστε να 

 
3. Συστάσεις για τη μείωση του Οικολογικού Αποτυπώματος των 

Πανεπιστημίων  

 

 3.1. Συστάσεις για τη διαχείριση των δεδομένων  
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μπορεί να βοηθήσει το Ίδρυμα να συνειδητοποιήσει το θέμα που διακυβεύεται και να 
λειτουργήσει ως μοχλός για την επιβολή των παρεμβάσεων για τη μείωση του 
Αποτυπώματος. Όταν η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων συντονίζονται από ειδική 
ομάδα, με την υποστήριξη του Πρύτανη ή των βασικών διοικητικών οργάνων του ΑΕΙ, η 
όλη διαδικασία καταλήγει να είναι πιο αποτελεσματική και τα αποτελέσματα πιο εύρωστα 
και αξιόπιστα. 
 
Ωστόσο, ο Υπολογιστής είναι ανοιχτός σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες. Για 
παράδειγμα, ένας καθηγητής από ένα συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο μπορεί να θέλει να τον 
χρησιμοποιήσει για να δοκιμάσει να αξιολογήσει το Αποτύπωμα του Ιδρύματός του, αν 
και θα πρέπει να έχει κατά νου ότι μπορεί να είναι απαραίτητος συντονισμός με διάφορα 
Γραφεία για τη συλλογή των δεδομένων εισόδου που απαιτούνται για τον υπολογισμό. 
Για το λόγο αυτό, ο ιδανικός χρήστης-στόχος αυτού του Υπολογιστή Οικολογικού 
Αποτυπώματος των Πανεπιστημίων είναι ο επικεφαλής (ή οποιοδήποτε άλλο άτομο του 
προσωπικού) του Γραφείου αειφορίας του Πανεπιστημίου ή οποιοσδήποτε άλλος 
εκπρόσωπος από τη διοίκηση/διεύθυνση που έχει άμεση πρόσβαση στα δεδομένα. 
 
Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα/το Γραφείο που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή δεδομένων 
σχετικά με το Οικολογικό Αποτύπωμα είναι το ίδιο ή συνεργάζεται στενά με το Γραφείο 
που είναι υπεύθυνο για άλλες αξιολογήσεις, ταξινομήσεις ή εργαλεία αναφοράς που 
εφαρμόζει το ΑΕΙ (π.χ. Sustainability Tracking Assessment & Rating System-STARS, Time 
Higher Education Impact Ranking - THE, μεταξύ άλλων), κάτι το οποίο δίνει προστιθέμενη 
αξία στην όλη προσπάθεια. Ο εξορθολογισμός της συλλογής δεδομένων και η διασφάλιση 
ότι τα δεδομένα – αφού συλλεχθούν – χρησιμοποιούνται με συνέπεια για πολλαπλούς 
σκοπούς παρακολούθησης και αναφοράς, είναι καίριας σημασίας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη 
ότι τα περισσότερα από τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε πολλαπλά εργαλεία 
αξιολόγησης. 
 
Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ολόκληρου του διοικητικού 

προσωπικού που θα συμμετάσχει στη διαδικασία συλλογής δεδομένων σχετικά με τον 

κύριο σκοπό του Υπολογιστή, ώστε να αισθάνονται εμπλεκόμενοι στη διαδικασία και να 

συνειδητοποιούν τη σημασία της. Η εμπειρία από τις πιλοτικές εφαρμογές στα τέσσερα 

(4) Πανεπιστήμια του EUSTEPs, δείχνει ότι το διοικητικό προσωπικό που συμμετείχε στις 

εκπαιδευτικές εκδηλώσεις EUSTEPs ήταν πιο δραστήριο και ενθουσιώδες για να βοηθήσει 

στην εργασία γύρω από τον Υπολογιστή ΟΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν από την έναρξη 

της συλλογής δεδομένων, η αποστολή ενός γενικού email ή επιστολής από τον Πρύτανη ή 

το εξουσιοδοτημένο μέλος του Γραφείου Αειφορίας στο σχετικό διοικητικό προσωπικό θα 

μπορούσε να είναι χρήσιμο για να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας τους. 

 
 

2) ΠΟΙΑ είναι τα απαιτούμενα δεδομένα; 
 
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Υπολογιστή ΟΑ των πανεπιστημίων είναι ότι μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αν το ΑΕΙ δεν διαθέτει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για 
κάθε υπό ανάλυση παράμετρο. Καθώς τα ΑΕΙ μπορεί να έχουν διαφορετικές δυνατότητες 
για την παροχή και τη συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων, συνιστάται να χρησιμοποιούν 
τον υπολογιστή – και επομένως να αξιολογούν το Οικολογικό τους Αποτύπωμα – έστω και 
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εν μέρει. Αυτό ενισχύει τον καθολικό χαρακτήρα που σκοπεύει να φέρει ο Υπολογιστής, ο 
οποίος είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε ΑΕΙ στον κόσμο, ακόμη και 
με ένα μερικό σύνολο δεδομένων διαθέσιμο για εισαγωγή στο εργαλείο. 
 
Μια βασική σύσταση πριν χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή είναι πρώτα να 
προσδιορίσετε όλες τις πηγές δεδομένων και να χαρτογραφήσετε τις διαδικασίες 
συλλογής των δεδομένων για να μπορέσετε στη συνέχεια να συλλέξετε συγκεντρωτικά τα 
δεδομένα από τα διάφορα Γραφεία. Μπορεί να είναι χρήσιμο να συμβουλευτείτε και να 
κάνετε λήψη του παρεχόμενου προτύπου από τον Υπολογιστή το οποίο περιέχει όλα τα 
δεδομένα εισόδου που απαιτούνται (έκδοση αρχείου Excel των δεδομένων εισόδου). 
Κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδικασίας, τα τέσσερα Πανεπιστήμια αντιμετώπισαν 
ορισμένες δυσκολίες σχετικά με τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και η εύρεση 
κατάλληλης λύσης για ζητήματα μπορεί να επιτευχθεί με μια σειρά βασικών συστάσεων. 
Ο Πίνακας 1 δείχνει μερικές από τις συστάσεις για την εξομάλυνση της διαδικασίας 
συλλογής δεδομένων για την εφαρμογή του Υπολογιστή. 
 
Πίνακας 1. Βασικές συστάσεις για τη βελτίωση της συλλογής των δεδομένων που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του Υπολογιστή ΟΑ 

Κατηγορίες 
Υπολογιστή 

Βασικές συστάσεις 

Γενικές 
πληροφορίες και 
Πανεπιστημιακό

ς πληθυσμός 

● Οι ορισμοί του τι πρέπει να συμπεριληφθεί για το προσωπικό και τους 
φοιτητές/τριες παρέχονται από τον Υπολογιστή στα πλαίσια πληροφοριών και 
είναι αρκετά λεπτομερείς. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει το ΑΕΙ να εμείνει σε 
οποιονδήποτε προηγούμενο ορισμό που χρησιμοποιείται ήδη για άλλες 
αξιολογήσεις. Επομένως, συνιστούμε στα ΑΕΙ να χρησιμοποιούν τον ίδιο ορισμό 
που χρησιμοποιείται για άλλα εργαλεία αξιολογήσεων ή ταξινομήσεων. 

● Η συμπερίληψη εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών/τριών Erasmus μπορεί 
να είναι πρόκληση, επομένως τα ΑΕΙ μπορούν να επιλέξουν να μην τους 
συμπεριλάβουν. 

● Όσον αφορά τον αριθμό των δημοσιεύσεων, μια καλή πρακτική είναι η συλλογή 
δεδομένων για αυτόν τον αριθμό λαμβάνοντας ως αναφορά το αποτέλεσμα της 
αναζήτησης στη βάση δεδομένων Scopus. Αυτή η μέθοδος θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ετησίως, ώστε να μπορεί να γίνει μια τυποποιημένη και 
συγκρίσιμη διαδικασία. 

Πανεπιστημιακά 
κτίρια και Χώροι 

Αναψυχής 

● Μπορεί να είναι δύσκολο να ταξινομηθεί η περιοχή που καλύπτουν τα κτίρια. Η 
χρήση συστημάτων GIS μπορεί να βοηθήσει καλύτερα σε αυτήν την ταξινόμηση. 

Κατανάλωση 
Ενέργειας 

(Άμεση Ευθύνη) 

● Για την παροχή της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή ενέργειας για 
θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού, μπορούν να συλλεχθούν 
ευκολότερα δεδομένα από τους λογαριασμούς κάθε κοινής ωφέλειας που 
αναφέρονται στο έτος αναφοράς. 

● Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ομαδοποιημένα δεδομένα ανά κτίρια, μπορούν να 
παρέχονται τιμές που αναφέρονται σε ολόκληρη την πανεπιστημιούπολη. 

Τρόφιμα  
(Άμεση ευθύνη) 

● Η συλλογή δεδομένων για αυτήν την κατηγορία μπορεί να είναι μια πολύ 
χρονοβόρα διαδικασία, καθώς απαιτεί την κατηγοριοποίηση των τροφίμων σε 
μακρο-κατηγορίες Αποτυπώματος Φαγητού (Food Footprint). Αυτή η 
κατηγοριοποίηση θα πρέπει να ακολουθεί το τυποποιημένο σύστημα 
ταξινόμησης/κωδικοποίησης της ταξινόμησης COICOP του ΟΗΕ, το οποίο παρέχει 
σαφείς ορισμούς (για περισσότερες πληροφορίες βλ.: 
https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/COICOP_2018_-
_pre-edited_white_cover_version_-_2018-12-26.pdf) 

● Η αξιολόγηση της σπατάλης τροφίμων ή του ποσοστού των τροφίμων που είναι 
βιολογικά ή προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς ήταν μερικές από τις πιο 

 

https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/COICOP_2018_-_pre-edited_white_cover_version_-_2018-12-26.pdf
https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/COICOP_2018_-_pre-edited_white_cover_version_-_2018-12-26.pdf


 11 
 

απαιτητικές πτυχές για όλα τα Πανεπιστήμια-εταίρους. Μια σύσταση θα ήταν η 
εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης που θα αξιολογεί την ποσότητα των 
απορριμμάτων τροφίμων που παράγονται από τα τρόφιμα που σερβίρονται στο 
πανεπιστήμιο. Ένα άλλο είναι να ελέγξετε τα κριτήρια προμήθειας του 
Πανεπιστημίου για να δείτε εάν το Ίδρυμα αναφέρει λεπτομερώς την πηγή ή τον 
τρόπο παραγωγής των τροφίμων που αγοράζονται. 

Μεταφορές και 
Κινητικότητα 

(Άμεση ευθύνη) 

● Για τα ΑΕΙ μπορεί να είναι πρόκληση, αλλά και χρονοβόρος διαδικασία, η μέτρηση 
του συνολικού αριθμού χιλιομέτρων ανά τρόπο μεταφοράς προσωπικού και 
φοιτητών/τριών, εάν τα δεδομένα δεν είναι καλά οργανωμένα. Στη συνέχεια, το 
ΑΕΙ μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα για το οποίο η επιστροφή των εξόδων 
ταξιδιού των φοιτητών/τριών και του προσωπικού να απαιτεί υποχρεωτική 
συμπερίληψη του τρόπου μεταφοράς και του μήκους (σε χμ) του ταξιδιού που 
πραγματοποιήθηκε ανά μέσο μεταφοράς. 

Χρήση Νερού και 
Διαχείριση 

Απορριμμάτων 

● Τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ταξινόμηση αποβλήτων του 
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων για να υποστηρίξουν τη συλλογή δεδομένων. 

● Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το βάρος των απορριμμάτων στο 
σημείο προέλευσης (π.χ. στο Πανεπιστήμιο), όχι στο σημείο προορισμού (π.χ. 
χώρους υγειονομικής ταφής ή ανακύκλωσης). 

● Εφόσον ο Υπολογιστής δεν εξετάζει, προς το παρόν, τις επιλογές επεξεργασίας 
απορριμμάτων (εάν επαναχρησιμοποιηθούν ή ανακυκλωθούν ή αν πάνε στον 
χώρο υγειονομικής ταφής), δεν υπάρχει ανάγκη συλλογής αυτών των δεδομένων. 

Δεδομένα 
έμμεσης ευθύνης 

● Για τη Επιλογή 2 (Tier 2), είναι σημαντικό να μοιράζεται εκ των προτέρων ένα 
ερωτηματολόγιο στους φοιτητές/τριες και το προσωπικό, σε ετήσια βάση, σχετικά 
με τις πρακτικές μετακίνησης από και προς το πανεπιστήμιο, τα τρόφιμα που 
καταναλώνονται στο σπίτι και την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι για εργασία η 
οποία αφορά το πανεπιστήμιο. 

● Μόλις συλλεχθούν τα ερωτηματολόγια από όλους τους ερωτηθέντες, πρέπει να 
συνοψιστούν όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το ίδιο πεδίο και να 
υπολογιστεί ο μέσος όρος, διατηρώντας τη διαφοροποίηση μεταξύ της ομάδας 
προσωπικού και της ομάδας φοιτητών/τριών. Στη συνέχεια, οι μέσοι όροι 
μπορούν να εισαχθούν στο σχετικό πεδίο στον Υπολογιστή. 

 
 

3) ΠΩΣ να συστηματοποιήσουμε τα δεδομένα για μακροπρόθεσμη ανάλυση; 
 
Ο Υπολογιστής ΟΑ των Πανεπιστημίων επιτρέπει στα ΑΕΙ να καταγράφουν ετήσιες 
αξιολογήσεις και να παρακολουθούν αλλαγές ή βελτιώσεις στα αποτελέσματα ΟΑ με την 
πάροδο του χρόνου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα συστηματοποίησης, οργάνωσης και, στη 
συνέχεια, παροχής μιας διαδικασίας για όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση ΟΑ, χρόνο με το χρόνο. Μια βασική σύσταση είναι να χρησιμοποιήσετε αυτήν 
την ετήσια συγκριτική ευκαιρία για να παρέχετε βασικές γνώσεις για την ανάπτυξη και την 
επικοινωνία μιας Έκθεσης Αειφορίας ή μιας Στρατηγικής για μια Βιώσιμη 
Πανεπιστημιούπολη. Η στρατηγική χρήση των αποτελεσμάτων του Υπολογιστή μπορεί να 
υποστηρίξει εσωτερικές και εξωτερικές συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα 
ΑΕΙ μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την περιβαλλοντική αειφορία, 
συμβάλλοντας έτσι στην πρόοδο προς τους ΣΒΑ. 
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Οι συστάσεις για δραστηριότητες, προγράμματα ή επιχειρησιακές δράσεις που μπορούν 
να υλοποιηθούν από τα ΑΕΙ για τη μείωση των βασικών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν 
το ΟΑ συνοψίζονται στον Πίνακα 2. 
 
Για κάθε σύσταση (TOP TIP), παρέχεται ο στόχος και μια σύντομη περιγραφή για να 
εξηγηθούν οι αναμενόμενες ενέργειες από το ΑΕΙ. 
 
Η δυνητική ικανότητα κάθε σύστασης για τη μείωση του Οικολογικού Αποτυπώματος του 

ΑΕΙ προσδιορίζεται ποιοτικά, στην οποία ο αριθμός των   για κάθε σύσταση υποδεικνύει 

την αντίστοιχη ικανότητα μείωσης (η ελάχιστη ικανότητα είναι   και η μέγιστη είναι 

 ). Οι συστάσεις ταξινομούνται από αυτές με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο προς αυτές με 
τον μικρότερο. 
 
Η εκτίμηση του κόστους για την εφαρμογή κάθε σύστασης στο ΑΕΙ προσδιορίζεται επίσης 

ποιοτικά, στην οποία η ελάχιστη επίπτωση κόστους απεικονίζονται ως και η μέγιστη ως

. Δεδομένης της δυνατότητας μείωσης του ΟΑ, οι συστάσεις ταξινομούνται στη 
συνέχεια από τις λιγότερο ακριβές προς στις πιο ακριβές. 
 
Επιπλέον, προσδιορίζεται ποιοτικά ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή της κάθε 
σύστασης, στον οποίο ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται συμβολίζεται με   και ο 

μέγιστος με .  
 
Δεδομένης της δυνατότητας μείωσης του ΟΑ και του εκτιμώμενου κόστους, οι συστάσεις 
κατατάσσονται από αυτές που μπορούν να εφαρμοστούν γρηγορότερα προς αυτές που 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εφαρμοστούν. 
 
Τέλος, για κάθε σύσταση παρέχεται και η σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
προσδιορίζοντας τον πιο σχετικό ΣΒΑ: 
 

 

 
3.2. Λειτουργικές συστάσεις για τη μείωση του Οικολογικού 

Αποτυπώματος 
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Η στήλη «σχετικοί ΣΒΑ» στον πίνακα 2 δεν σημαίνει ότι μόνο αυτοί οι ΣΒΑ σχετίζονται με 
τις συστάσεις. Αρκετοί ΣΒΑ μπορούν να συνδεθούν με πολλές συστάσεις, ωστόσο, εδώ 
επισημάναμε κυρίως τους ΣΒΑ που έχουν αξιοσημείωτη σχέση με την επιλεγμένη 
σύσταση. 
 
Με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης, οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη επιρροή 
στο Οικολογικό Αποτύπωμα των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων είναι στην Ενέργεια, τα 
Τρόφιμα και την Κινητικότητα. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες συστάσεις επικεντρώνονται 
κυρίως σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Προτείνουμε, επίσης, ορισμένες συστάσεις για 
άλλες κατηγορίες με μικρότερο αντίκτυπο στο ΟΑ, όπως η κατανάλωση νερού και η 
διαχείριση απορριμμάτων και τα υλικά και ο εξοπλισμός.  
 
Ωστόσο, θα ήταν σημαντικό αυτές οι δράσεις να ενσωματωθούν σε μια ολοκληρωμένη 
Στρατηγική Αειφορίας, έναν Οδικό Χάρτη για την Ουδετερότητα του Άνθρακα ή σε μια 
Στρατηγική Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τη Θετική Φύση. 
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Πίνακας 2. Κύριες οδηγίες για τη μείωση του Οικολογικού Αποτυπώματος των Πανεπιστημίων 
  

 

Top 

Tip # 

Στόχος σύστασης Περιγραφή 
Δυνατότητα 

μείωσης ΟΑ 

Κύρια 

Κατηγορία 

Εκτιμώμενο 

Κόστος 

Εκτίμηση 

Χρονικού 

Πλαισίου 

Σχετικοί 

ΣΒΑ 

Μειώστε τη σπατάλη 

τροφίμων  

Διανείμετε τα πλεονάζοντα τρόφιμα της πανεπιστημιούπολης 
μέσω της πώλησής τους ή δωρίστε τα σε μια τοπική τράπεζα 
τροφίμων/φιλανθρωπικό οργανισμό και ανακατευθύνετε στο 
κομπόστ τροφίμων όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα που δεν 
διανέμονται (εκτιμήστε/μετρήστε την ποσότητα των 
απορριμμάτων τροφίμων). 

Προώθηση της 

βιώσιμης 

μετακίνησης  

Αύξηση του 

μεριδίου των 

ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας 

Υποστήριξη και παροχή κινήτρων για βιώσιμες ταξιδιωτικές 
πρωτοβουλίες (π.χ. μηνιαία κάρτα με έκπτωση για τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, αύξηση της πληρωμής για τη στάθμευση 
αυτοκινήτων στο πανεπιστήμιο, προώθηση μιας ημέρας του μήνα 
χωρίς αυτοκίνητα, διαδικτυακή εφαρμογή για κοινή χρήση 
αυτοκινήτου, εφαρμογή (app) για φοιτητές/τριες για την 
προώθηση του αειφόρου Πανεπιστήμιου- σχετικά με τον «τρόπο 
ζωής» και την ενθάρρυνση του περπατήματος, της ποδηλασίας, 
της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και της κοινής χρήσης 
αυτοκινήτου τόσο στο προσωπικό όσο και στους φοιτητές/τριες. 

Αύξηση του μεριδίου της κατανάλωσης ανανεώσιμης 

ενέργειας που λαμβάνεται από φωτοβολταϊκά, αιολική, 

γεωθερμική ή άλλη πηγή. 

Μετάβαση σε 

ηλεκτρικά 

οχήματα  

Σταδιακά να αντικατασταθεί ο στόλος των οχημάτων του 
Πανεπιστημίου με ηλεκτροκίνητα. 
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Εφαρμόστε το «Μία 

μέρα την εβδομάδα, 

δουλειά από το 

σπίτι» 

Μειώστε τον αριθμό των ημερών της εβδομάδας που το 
προσωπικό πρέπει να μετακινείται στο Πανεπιστήμιο. 

Εξαλείψτε το 
πλαστικό μιας 
χρήσης 

Προώθηση της μείωσης 

της κατανάλωσης ζωικής 

πρωτεΐνης στις καντίνες 

και εστιατόρια των 

Πανεπιστημίων 

Εξαλείψτε το πλαστικό μιας χρήσης (π.χ. αντικείμενα 
συσκευασμένα σε πλαστικό, μπουκάλια με νερό), τα 
ποτήρια μιας χρήσης και τα μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης, 
αυξάνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των σιντριβανιών 
πόσιμου νερού. 

Αντικαταστήστε ένα ποσοστό της κατανάλωσης κρέατος ή 
ψαριού με ισοδύναμα θρεπτικών συστατικών και επαρκή 
χορτοφαγικά προϊόντα, που προέρχονται/προμηθεύονται, 
ιδανικά, από τοπικούς παραγωγούς. 

Προώθηση του 

γραμματισμού για το 

Αποτύπωμα της 

Τροφής 

Παρέχετε οπτικά εργαλεία που δείχνουν τον αντίκτυπο στο 
ΟΑ κάθε τύπου μενού στις καντίνες και τα εστιατόρια για να 
αυξήσετε την ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών και 
του προσωπικού σχετικά με τις επιλογές τους. Αναπτύξτε 
μια στρατηγική επικοινωνίας και εκπαίδευσης για το 
Αποτύπωμα της Τροφής για να διευρύνετε τον 
γραμματισμό για το αποτύπωμα των τροφίμων σε 
ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Μειώστε τις εκπομπές 
άνθρακα από τα 
αεροπορικά ταξίδια του 
προσωπικού 

Ενθαρρύνετε τη μείωση των αεροπορικών ταξιδιών (για 
μικρές αποστάσεις) και προτείνετε περιορισμένο αριθμό 
ταξιδιών πτήσεων ή προϋπολογισμό άνθρακα ανά 
προσωπικό. 
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Υποστήριξη της 
ανάπτυξης των 
Ενεργειακών 
Κοινοτήτων 

Υποστηρίξτε την ανάπτυξη μιας ενεργειακής κοινότητας με 
τη γειτονική κοινότητα, παράγοντας και καταναλώνοντας 
ενέργεια μέσω των ίδιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Προώθηση της 
βιώσιμης 
ανακαίνισης 
κτιρίων 

Βελτιστοποίηση του 
συστήματος 
διαχείρισης 
απορριμμάτων στο 
Πανεπιστήμιο 

Υποβάλετε αίτηση σε διαθέσιμα προγράμματα 
χρηματοδότησης για την ανακαίνιση ή την κατασκευή 
ενεργειακά αποδοτικών υποδομών και λύσεων που 
βασίζονται στη φύση χρησιμοποιώντας βιώσιμα υλικά και 
ενεργειακά αποδοτικά συστήματα. 

Βελτιστοποιήστε τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες και 
αναπτύξτε ένα σχέδιο διαχείρισης και συλλογής 
απορριμμάτων. 

Ανάπτυξη 
εκστρατειών 
ενημέρωσης για τη 
μείωση των 
απορριμμάτων 

Ανάπτυξη και υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για τη μείωση των απορριμμάτων, με τη 
συμμετοχή ολόκληρης της Πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Προώθηση της 
κυκλικής 
οικονομίας στο 
Πανεπιστήμιο 

Προωθήστε τη λειτουργία πανεπιστημιακού 
παλαιοπωλείου ή καφετέριας για αγορά ή 
πώληση/ενοικίαση μεταχειρισμένων 
προϊόντων/υλικών/εξοπλισμού, που θα υποστηρίζονται 
από ένα διαδικτυακό σύστημα, για την αναζήτηση 
διαθεσιμότητας και τιμών. 
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Δημιουργήστε εγκαταστάσεις ποδηλάτων ή 
σκούτερ (πράσινες γραμμές) εντός του ΑΕΙ για τη 
μετακίνηση μεταξύ των πανεπιστημιουπόλεων ή 
προσθέστε βάσεις ποδηλάτων εντός των 
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου. 

 

Μετατροπή σχεδόν 

όλων των φώτων σε 

LED 

Αντικαταστήστε όλα τα φώτα με φωτισμό 

LED. 

Προώθηση 
πανεπιστημιακού 
λαχανόκηπου 

Κατασκευάστε 
εγκαταστάσεις 
ποδηλάτων ή σκούτερ 
μεταξύ των 
πανεπιστημιουπόλεων 

Υποστηρίξτε την ανάπτυξη Πανεπιστημιακών 
λαχανόκηπων, ανοιχτών σε φοιτητές/τριες, 
προσωπικό και στις γύρω κοινότητες. 

Εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης και 

επαναχρησιμοποίησης νερού και 

αποτελεσματικής διαχείρισης των λυμάτων. 

Προώθηση της 
επαναχρησιμοποίησης του 
νερού και της 
αποτελεσματικής 
διαχείρισης των λυμάτων 

Μετάβαση σε βιολογικά 

και τοπικά παραγόμενα 

φρούτα και λαχανικά 

Αντικαταστήστε έως και 50% (ή περισσότερο) 

των αγοραζόμενων φρούτων και λαχανικών με 
βιολογικά, τοπικής παραγωγής. 

Εφαρμόστε ένα σύστημα 

αποθήκευσης ενέργειας 

σε μπαταρίες 

Υποστηρίξτε την ανθεκτικότητα του τοπικού 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και προωθήστε 
μια λύση αποθήκευσης ενέργειας για 
μελλοντικά έργα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. 

Δημιουργήστε εγκαταστάσεις ποδηλάτων ή 
σκούτερ (πράσινες γραμμές) εντός του ΑΕΙ για 

τη μετακίνηση μεταξύ των 
πανεπιστημιουπόλεων ή προσθέστε βάσεις 
ποδηλάτων εντός των εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου. 
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Το EUSTEPs είναι ένα έργο το οποίο 

υλοποιήθηκε υπό την ηγεσία του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέσω της 

στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων 

ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και του μη 

κυβερνητικού οργανισμού Global Footprint 

Network, την επίσημη έδρα της μεθοδολογίας 

και των εφαρμογών του Ecological Footprint. 

“The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflect the views of the authors only. The 
Commission, along with the National Authority (IKY), 
cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein." 
 
"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή του παρόντος υλικού, δεν συνιστά 
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις 
απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) δεν φέρει ουδεμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
εμπεριέχονται σε αυτό." 
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