
                                                                                                              

    

                                                    

 

                                                                                             
 

                                                

 
 

Cyprus GPP AWARDS 2019     
 

Οδηγός Συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Αίτησης 
 

 

Η αίτηση για τα Βραβεία CY GPP AWARDS2019, έχει ετοιμαστεί σε ηλεκτρονική μορφή και θα υποβάλλεται αυτόματα 

στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Τα Βραβεία CY GPP AWARDS, απευθύνονται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς που 
συμβάλλουν ενεργά στη διάδοση των πράσινων προμηθειών, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων των 

δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και την υγεία. 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στα Βραβεία: 

 
1. Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι, Κοινότητες)  

2. Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Δημόσια Σχολεία όλων των επιπέδων, Τεχνικές Σχολές, κλπ  
3. Νοσοκομεία, Εξωτερικά Ιατρεία, Μονάδες Αποκατάστασης κλπ. 

4. Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες 

5. Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 
6. Ιδιωτικά Σχολεία, Ιδρύματα, Πανεπιστήμια, Σχολές κλπ. 

7. Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιατρεία, Μονάδες Αποκατάστασης κλπ. 
8. Όλες οι επιχειρήσεις/οργανισμοί Ιδιωτικού Δικαίου 

9. Άλλα (εμπορικά επιμελητήρια, ημικρατικοί οργανισμοί κλπ.) 

 
Οι Κατηγορίες Αγορών για τις οποίες διεξάγεται  ο διαγωνισμός για τα CY GPP AWARDS 2019 χωρίζονται σε δύο 

ενότητες Α και Β, ως ακολούθως: 
 

Βραβεία Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2019: 
 

Α) Ολοκληρωμένης πολιτικής Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων  

 
Β) Εφαρμογή Πράσινης Πολιτικής ανά κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών/έργων.  

 
 

Ηλεκτρονική Αίτηση για συμμετοχή στα βραβεία: 

 
Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για τα Βραβεία Πράσινων 

Δημοσίων Συμβάσεων 2019. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε για μία κατηγορία, είτε για περισσότερες 
κατηγορίες. Η αίτηση είναι μία για όλους. Αναλόγως των απαντήσεων σας θα μεταφέρεστε κάθε φορά και στην 

ανάλογη ενότητα για συμπλήρωση. Σε περίπτωση λάθους έχετε πάντα τη δυνατότητα να μεταβείτε στα περιεχόμενα, 
για επιλογή της ανάλογης κατηγορίας για συμμετοχή. 

 

Αρχικά, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία του Οργανισμού/επιχείρησης σας (τύπος, επωνυμία, διεύθυνση, 
άτομο επικοινωνίας, ιδιότητα κλπ), άλλες πληροφορίες του οργανισμού/επιχείρησης σας (αριθμός εργαζομένων, 

παλαιότερη συμμετοχή στο διαγωνισμό και πληροφορίες προηγούμενης βράβευσης), καθώς και στοιχεία για τη Γενική 
Πολιτική σας (Σχέδιο Δράσης γα Πράσινες Προμήθειες, Περιβαλλοντική πολιτική, Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 

και Κλίματος, ΕΚΕ, εφαρμογή Προτύπων – ISO 14001, EMAS, ISO 50001, αριθμό κτηρίων που τα εφαρμόζουν ανά 

επαρχία κλπ.) 
 



                                                                                                              

    

                                                    

 

                                                                                             
 

                                                

 
 

Στη συνέχεια θα μεταβείτε στα περιεχόμενα/Κατηγορίες όπου θα δείτε όλες τις Κατηγορίες και Υποκατηγορίες στις 
οποίες θα μπορείτε να υποβάλετε συμμετοχή. Μπορείτε να επιλέξετε μια κατηγορία αρχικά και αφού συμπληρώσετε τα 

αντίστοιχα ερωτήματα  στην κατηγορία της πρώτης επιλογής σας, έχετε το δικαίωμα να μεταβείτε εκ νέου στα 
περιεχόμενα/κατηγορίες, μέσω της επιλογής «Επαναφορά στα Περιεχόμενα/Κατηγορίες για επιλογή επιπλέον 

κατηγορίας για υποβολή», για να επιλέξετε την επόμενη κατηγορία για συμπλήρωση της αίτησης και ούτω καθ’ 

εξής. 
 

Εφόσον συμπληρώσετε όλες τις κατηγορίες οι οποίες σας ενδιαφέρουν για υποβολή συμμετοχής, τότε, μέσω της 
επιλογής «Υποβολή αίτησης (δεν ενδιαφέρομαι να υποβάλω αίτηση για άλλη κατηγορία)», θα μεταφερθείτε 

στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και υποβολής, όπου θα πρέπει να υποβάλετε την Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.01) μέσω 
της επιλογής «Απαιτείται» και στο τέλος θα επιλέξετε «Υποβολή Αίτησης» για να υποβληθεί. 

 

Για την υποβολή της αίτησης σας, θα πρέπει πρώτα να συλλέξετε τα δεδομένα που ζητούνται για την/τις κατηγορία/ιες 
ενδιαφέροντος σας (όπως φαίνονται πιο κάτω) και μετά να προχωρήσετε σε συμπλήρωση της, ανά κατηγορία 

ενδιαφέροντος. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αίτηση, εξαρτάται από τον 
αριθμό των κατηγοριών στις οποίες ενδιαφέρεστε να υποβάλετε και κυμαίνεται από 8 - 20 λεπτά. 

 

  
Σε περίπτωση ελλιπούς τεκμηρίωσης, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες για 

υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. 
 

 
Για τη συμπλήρωση της αίτησης θα χρειαστείτε πληροφορίες όπως πιο κάτω, ανάλογα με την κάθε κατηγορία: 

 

1. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός / Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης 
I. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (προσωπικοί και φορητοί)  και Οθόνες 

II. Φωτοτυπικές Μηχανές 
III. Εκτυπωτές 

IV. Fax/σαρωτές/Πολυμηχανήματα 

V. Ψυγεία 
VI. Φούρνοι 

VII. Πλυντήρια 
(Energy Star, ενεργειακή απόδοση (όπου εφαρμόζεται),  σύνολο υφιστάμενου εξοπλισμού/συσκευών, αριθμός 

εξοπλισμού/συσκευών που αγοράστηκαν με πράσινες αγορές, έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης) 
  

2. Εσωτερικός Φωτισμός  

(πράσινα κριτήρια-ενεργειακή κλάση, σύνολο υφιστάμενου εξοπλισμού, αριθμός εξοπλισμού που αγοράστηκαν με 
πράσινες αγορές, έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης, αισθητήρες φωτός/κίνησης κλπ) 

 
3. Οδικός και Εξωτερικός  Φωτισμός 

(πράσινα κριτήρια-ενεργειακή κλάση, σύνολο υφιστάμενου εξοπλισμού (δρόμους, ποδηλατόδρομου, πλατείες, πάρκα, 

πεζόδρομους, κλπ), αριθμός εξοπλισμού που αγοράστηκαν με πράσινες αγορές (δρόμους, ποδηλατόδρομου, πλατείες, 
πάρκα, πεζόδρομους, κλπ),  έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης, φωτοκύτταρα, κλπ) 

 
4. Οχήματα 

(υφιστάμενος αριθμός οχημάτων, αριθμός οχημάτων που αγοράστηκαν με πράσινες αγορές (CO2, καύσιμα, αέριοι 

ρύποι, ηλεκτρικά, υβριδικά, EURO 6), έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης, αισθητήρες φωτός/κίνησης 
κλπ) 



                                                                                                              

    

                                                    

 

                                                                                             
 

                                                

 
  

5. Ελαστικά 
(πράσινα κριτήρια-ενεργειακή κλάση, αριθμός ελαστικών που αγοράστηκαν με πράσινα κριτήρια, έτος σύμβασης, 

προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης) 
 

6. Κλιματιστικά 

(σύνολο υφιστάμενου εξοπλισμού, αριθμός εξοπλισμού που αγοράστηκαν με πράσινα κριτήρια, πράσινα κριτήρια-
ενεργειακή κλάση (Α++-Α+++, SEER, SCOP), έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κεντρικό σύστημα, κριτήρια 

ανάθεσης) 
  

7. Κτιριακές Κατασκευές - Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 
(σύνολο κτηρίων, σύνολο κτηρίων με ΠΕΑ και ενεργειακή απόδοση, αριθμός κτηρίων που ανακαινίσθηκαν, ενεργειακός 

έλεγχος,  διαχειριστής ενέργειας, επιθεώρηση συστημάτων (θέρμανσης/κλιματισμούύ), χρήση οικολογικών χρωμάτων 

(ποσότητες, σήμανση, έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης) 
 

8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
I. Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

II. Αυτοπαραγωγή με χρήση βιομάζας/βιοαερίου 

III. Αυτοπαραγωγή με χρήση συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης 
IV. Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 

V. Λέβητες βιομάζας 
VI. Ηλιακά θερμικά 

(ισχύς (KW),  ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ, ετήσια καταναλισκόμενη ενέργεια (όπου ισχύει), % ιδιοκατανάλωσης 

(όπου ισχύει) απόδοση ψύξης/θέρμανσης (όπου ισχύει), έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης) 
 

9. Προϊόντα και Υπηρεσίες Καθαρισμού 
(Είδος/η αγοράς/αντικείμενο σύμβασης, ποσότητες (lt ή Kg), κριτήρια, σήμανση, σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης) 
 

10. Χαρτί Φωτοτυπικό/Εκτυπωτικό 

(Είδος/η αγοράς, ποσότητες, κριτήρια (χλώριο, FSC, PEFC κλπ), σήμανση, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, έτος 
σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης) 

 
11. Τρόφιμα και Υπηρεσίες Τροφίμων 

(Ομάδα προϊόντων (γαλακτοκομικά, κρεατικά κλπ), είδος/η ανά ομάδα, ποσότητες (lt ή Kg), κριτήρια, σήμανση, 

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης) 
 

12. Προϊόντα και Υπηρεσίες Διαχείρισης Χώρων Πρασίνου 
I. Φορείς Οικολογικής Διαχείρισης Πρασίνου 

(στοιχεία συμβούλου Φυτοπροστατευτικών προϊόντων - ΦΠ (ονοματεπώνυμου, ταυτότητας κλπ), στοιχεία 
επαγγελματία χρήστη Φυτοπροστατευτικών προϊόντων - ΦΠ (ονοματεπώνυμου, ταυτότητας κλπ), αναλυτικός 

κατάλογος χώρων πρασίνου, ετήσιο πρόγραμμα διαχείρισης χώρων πρασίνου, ημερολόγιο εφαρμογής ΦΠ προϊόντων 

(όπου ισχύει), έτος εφαρμογής προγράμματος.  
II. Προϊόντα Χώρων Πρασίνου 

i. Καλλωπιστικά φυτά 
(κατάλογος ιθαγενών ειδών που χρησιμοποιήθηκαν,  έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης) 

ii. Βελτιωτικά εδάφους 

(χωρίς τύρφη/λυματολάσπη, σύνθεση προϊόντος, σήμανση, έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης) 



                                                                                                              

    

                                                    

 

                                                                                             
 

                                                

 
  

iii. Αυτόματα Συστήματα Άρδευσης 
(όγκος νερού, χρονιστές, υγρόμετρα, συλλογή ομβρίων, οικιακά λύματα, έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια 

ανάθεσης) 
iv. Μηχανήματα κηπουρικής 

(κινητήρας εσωτερικής καύσης (αμόλυβδη, αλκυλική κλπ), χλοοκοπτικές, εκχερσωτές, αλυσοπρίονα, ψαλίδες, 

συλλέκτες φύλλων, φυσητήρες. Αυτόματα δρεπάνια, καλλιεργητές, έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια 
ανάθεσης) 

v. Λιπαντικά έλαια μηχανημάτων 
(περιεκτικότητα άνθρακα, φράσεις κινδύνου, σήμανση, έτος σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης) 

 
III. Υπηρεσίες Χώρων Πρασίνου 

(κριτήρια (περιβαλλοντικές πτυχές, συλλογή αποβλήτων, ενέργεια, νερό, μεταφορά, φυτοφάρμακα, σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης), βελτιωτικά εδάφους (τύρφη, οργανική ύλη, λάσπες, βαρέα μέταλλα), βιοαποικοδομήσιμα 
λιπαντικά, περιεκτικότητα άνθρακα, πρακτικές ποτίσματος, παραγωγή αποβλήτων, ετήσια έκθεση, κατάλογος ιθαγενών 

ειδών, κατάλογος ιθαγενών ειδών που ευνοούν τους επικονιαστές, κατάκριση προσωπικού, κλπ, σήμανση, έτος 
σύμβασης, προϋπολογισμός, κριτήρια ανάθεσης) 

 

Σημειώνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από φορείς ή αρχές  οι οποίοι βραβεύτηκαν σε προηγούμενα έτη, για 
την ίδια κατηγορία και ίδια χρονική περίοδο εφαρμογής των Πράσινων Αγορών τους. Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στις 

ίδιες κατηγορίες από τους ίδιους Φορείς/Αρχές για την εφαρμογή των Πράσινων Αγορών, μόνο στην περίπτωση που 
αποδεικνύεται ότι η νέα αίτηση αφορά συνέχιση της πολιτικής των Πράσινων Αγορών ή για άλλες κατηγορίες για τις 

οποίες δεν συμμετείχε ή δεν βραβεύτηκε σε προηγούμενα έτη. 

 
 

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Περιβάλλοντος, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
2019. 

 
Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και για τις δύο ενότητες (Α και Β), καθώς και για περισσότερες 

από μια κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών. 

 
Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου του 2019.  
 

Λεπτομέρειες σχετικά με την τελετή βράβευσης, θα δημοσιοποιηθούν με επόμενη ανακοίνωση. 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία στο τηλέφωνο 22408923 ή στο 
email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy ή/και με τον κ. Χάρη Κορδάτο από το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, στο τηλέφωνο 
22667716 ή στο email:  charis.kordatos@cea.org.cy. 
 
 
Η ηλεκτρονική αίτηση, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Τμήματος Περιβάλλοντος 

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου www.cea.org.cy 
 
 
 
Τμήμα Περιβάλλοντος 04/07/2019    
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