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ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Ανακύκλωση 

 

Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων 

 

 

 

Στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων υλοποιείται διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων που παράγονται από τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές του 

λειτουργίες, από εταιρεία πιστοποιημένη για εφαρμοζόμενα συστήματα 

διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

Εφαρμογές μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

 

 Λειτουργούν κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α++ 

 Εφαρμόζεται διάταξη αυτόματου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης σε 

όλες τις πόλεις. 

 Υπάρχουν χρονοδιακόπτες στα φώτα των κτιρίων, των κοινοχρήστων χώρων και στον 

εξωτερικό φωτισμό. 

 Στο κτίριο της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων έχουν αντικατασταθεί τα παλαιά κουφώματα με νέα 

αλουμινίου, με θερμοδιακοπή και διπλά τζάμια. 

 Πραγματοποιείται σε ετήσια βάση συντήρηση καυστήρων και κλιματιστικών 

μονάδων. 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΙ-ΓΥΑΛΙ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

 

Η ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού καθώς και άλλων συσκευασιών γίνεται 

στους επιλεγμένους δημοτικούς κάδους σε όλες τις πόλεις όπου ακτινώνεται 

το ΤΕΙ Ηπείρου 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 

 

Ανακύκλωση λαμπτήρων γίνεται: 

 Στο campus Κωστακιών 

 Στο Διοικητήριο (όπου μεταφέρονται και από την Πρέβεζα & την 

Ηγουμενίτσα) 

 Στη Φοιτ. Εστία Άρτας 

 Στα Ιωάννινα 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ 

 

Περισυλλέγονται σε διάφορα σημεία, και προσφέρονται σε φορείς, για 

αναπηρικά αμαξίδια 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

 

Μπαταρίες ανακυκλώνονται: 

 Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 

 Στη Γραμματεία Τεχνολόγων Γεωπόνων 

 Στο Διοικητήριο 

 Στη Φοιτ. Εστία Άρτας 

 Στα Ιωάννινα 

 

ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΑ (ΤΟΝΕΡ) 

 

Μελανοδοχεία συλλέγονται: 

 Στο Διοικητήριο 

 Στο campus Κωστακιών (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής) 

   Στα Γιάννενα 

 

 

Εκμετάλλευση οροφών κτιρίων για οικολογικές εφαρμογές 

 

Στον όροφο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο  campus Κωστακιών, είναι 

εγκατεστημένο το communication center του συστήματος IRMA (η κεραία 

λήψεων είναι στην οροφή), το οποίο συγκεντρώνει τα δεδομένα από το 

δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί το ΤΕΙ Ηπείρου στην 

πεδιάδα της Άρτας & της Πρέβεζας.  

Τα δεδομένα διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του 

system.irrigation-management.eu. 

 

 

Ηλεκτρονική υποστήριξη μαθημάτων 

 

 Όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα Ανοικτά Ακαδημαϊκά 

Μαθήματα (open courses).  

 

Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί η πλατφόρμα e- class.teiep.gr όπου παρέχονται 

βιντεοσκοπημένες διαλέξεις.   

 

Εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας 

 

Υπάρχει εγκατάσταση ηλιακού συστήματος στη Φοιτητική Εστία Άρτας, για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών σε ζεστό νερό 

 

 

Πρωτοβουλίες διάσωσης ζώων υπό αφανισμό (αδέσποτα) 

 

Σε ευνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς (Δήμος Αρταίων, Φιλοζωϊκή 

Εταιρεία) περισυλλέγονται και περιθάλπονται οι αδέσποτοι σκύλοι που κατακλύζουν 

κατά καιρούς το  campus Κωστακιών 

 

 

Δωρεά Η/Υ 

 

Προσφέρονται κατά καιρούς σε σχολεία της περιοχής Η/Υ παλαιάς 

τεχνολογίας που αποσύρονται από τα εργαστήρια.  
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

               

Εκμετάλλευση υπολειμμάτων από τη συντήρηση του γκαζόν και του πρασίνου 

 

                             Το Αγρόκτημα σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, επεξεργάζεται σχέδιο δημιουργίας υποδομών κομποστοποίησης, από τη βιοαποδόμηση των οργανικών    

        υπολειμμάτων, που προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του γκαζόν και του πρασίνου σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και από τα οργανικά υπολείμματα που  

        προέρχονται από πειραματικές καλλιέργειες. 

     

Πρόσθετες εφαρμογές μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία προγραμματίζει την αντικατάσταση όλων των led χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και την αντικατάσταση όλων των συσκευών και μηχανημάτων 

με συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

 

Θεματική Ανακύκλωση 

 

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες  Δημοτικές Αρχές όλων των πόλεων, θα επιδιωχθεί η τοποθέτηση κάδων θεματικής ανακύκλωσης  (γυαλί-αλουμίνιο) σε όλες τις εγκαταστάσεις του 

Ιδρύματος. 

 


