Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
διακρίνεται στην τελετή απονομής των βραβείων για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις, η οποία διοργανώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2017 από το Τμήμα
Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών. Σκοπός
της συγκεκριμένης πολιτικής είναι η συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων
κατά τη σύναψη συμβάσεων, ώστε να αγοράζονται προϊόντα ή/και υπηρεσίες τα
οποία από περιβαλλοντικής άποψης είναι φιλικότερα στο περιβάλλον, με στόχο τη
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διατήρηση της οικονομικής
βιωσιμότητας. Για πρώτη φορά φέτος τα Βραβεία απευθύνονταν, εκτός από τους
Φορείς Δημοσίου Δικαίου, και στους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα.
Παράλληλα με τα βραβεία για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, απονεμήθηκε το
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα EU Ecolabel σε νέα προϊόντα στην κατηγορία
χρώματα/βερνίκια και το EMAS σε οργανισμούς/επιχειρήσεις και βραβεύτηκαν οι
καλύτερες προτάσεις της Περιβαλλοντικής Δράσης που πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η απονομή των βραβείων έγινε από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή και της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας κας
Χρυστάλλας Γιωρκάτζη.
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας βραβεύτηκε για την εφαρμογή της
πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στις κατηγορίες αγορών
"Ελαστικά" και "Κλιματιστικά".
Στην ομιλία του ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
«Τα CY GPP AWARDS 2017, για ακόμα μια χρονιά βραβεύουν εσάς που με τις
αγορές σας, τις δράσεις σας και τις επιλογές σας, συνεισφέρετε στην προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα και της ανθρώπινης υγείας. Φέτος καταφέραμε και
ανοίξαμε το διαγωνισμό και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά επίσης ενσωματώσαμε και νέες
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως άλλωστε είχαμε υποσχεθεί.»
«Μέσω της σημερινής τελετής επιδιώκουμε την προβολή και την επιβράβευση της
συλλογικής συνεργασίας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, και του σεβασμού
στον άνθρωπο. Αποδεικνύεται ότι μπορούμε να πετύχουμε όλο και περισσότερα για
την προστασία του περιβάλλοντος και να διασφαλίσουμε ένα μέλλον πιο ποιοτικό και
φιλικό προς τη φύση που μας περιβάλλει».

«Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου ότι σήμερα βραβεύουμε την
περιβαλλοντική συνείδηση και το σεβασμό προς το περιβάλλον και βάζουμε ακόμα
πιο υψηλούς στόχους για την επόμενη χρονιά και την κάθε επόμενη χρονιά.
Βραβεύουμε τα παιδιά μας για την προσπάθεια τους, το σεβασμό τους και την αγάπη
τους για το περιβάλλον μας και στηριζόμαστε σε αυτούς, για να διδάξουν και να
μεταδώσουν τα μηνύματα και τις γνώσεις που υιοθέτησαν μέσα από το ταξίδι που
τους προσέφερε η περιβαλλοντική δράση για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα».
«…Εργαλεία, όπως, το EU Ecolabel, το EMAS και οι Πράσινες Συμβάσεις,
μπορούν να συμβάλουν σε όλη αυτή την προσπάθεια, αφού σχετίζονται με προϊόντα
και υπηρεσίες, που έχουν τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και πληρούν
συγκεκριμένα κριτήρια επίδοσης και περιβαλλοντικής ποιότητας, καθώς και την
εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για ποιοτικότερες επιδώσεις και
λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και
οργανισμών».
…. θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ,
ιδιαίτερα τους μαθητές και όλους τους Φορείς που βραβεύονται σήμερα, τόσο του
δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, γιατί καταφέραμε να διαδώσουμε τις Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις και να θέσουμε την κινητήριο δύναμη για το «πρασίνισμα» της
Κυπριακής Οικονομίας μας, αλλά και να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την
Ευρωπαϊκή οικογένεια των οικολογικών προϊόντων και των οργανισμών στο μητρώο
του EMAS».

