Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά
διακρίνεται στην τελετή απονομής των βραβείων για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις της Κύπρου, CY GPP Awards, η οποία διοργανώθηκε στις 23 Νοεμβρίου
2018 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. Τα Βραβεία απευθύνονται, εκτός από τις
Αρχές και τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου
και στις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στους φορείς του Ιδιωτικού
Τομέα.
Παράλληλα με τα βραβεία για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, απονεμήθηκε το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου 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 στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2018. Η διοργάνωση της
περιβαλλοντικής δράσης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε
συνεργασία
με
το
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.
Η απονομή των βραβείων έγινε από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, στην παρουσία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου
κ. Πρόδρομου Προδρόμου, της εκπροσώπου του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού
κας Αραβέλλας Ζαχαρίου και της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας κας
Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, δεδομένου ότι η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ήταν ο Μέγας
χορηγός
της
εκδήλωσης.
Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός ανέφερε ότι «Τα CY GPP AWARDS 2018, είναι
αποτέλεσμα της σκληρής, συλλογικής και μεθοδικής προσπάθειας όλων μας και
μεταφέρουν ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα μηνύματα για μια πιο «πράσινη»
οικονομία.
Η προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και ο
περιβαλλοντικός προσανατολισμός, έχει επιφέρει μια νέα πνοή στην ανάπτυξη της
περιβαλλοντικής
συνείδησης
και
ευαισθησίας
της
κοινωνίας.

Οι Πράσινες Συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό φορέα παρότρυνσης στην
αγορά, παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη οικολογικών προϊόντων και
υπηρεσιών. Επιπλέον συμβάλλουν στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων αφού
λαμβάνεται υπόψιν το κόστος ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος.»
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας βραβεύτηκε για την εφαρμογή της
πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων CY GPP Awards 2018 στην
κατηγορία αγορών "Εσωτερικός Φωτισμός".

