
ΗΚύπρος αποτελεί πρό-
τυπο για τις άλλες ευρω-
παϊκές χώρες στο θέμα
της αφαλάτωσης, τόνισε

ο διευθυντής του Συμβουλίου Απο-
χετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας,

Ιάκωβος Παπαϊακώβου.
Σε αποκλειστική συνέντευξή του
στην εφημερίδα ΛΕΜΕΣΟΣ, κατά τη
διάρκεια του τετραήμερου συνεδρί-
ου που πραγματοποίησε ο Πανευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός Νερού
(EurEau) στη Λεμεσό, ο κ. Παπαϊα-

κώβου υπογράμμισε την βαρύτητα
που έχει ένα συνέδριο τέτοιας εμ-
βέλειας για το ΣΑΛΑ. 
Παράλληλα, σημείωσε ότι στο συ-
νέδριο έλαβαν μέρος 130 σύνεδροι
από 28 χώρες με βασικά θέματα το
πόσιμο νερό, την επεξεργασία λυ-
μάτων και την επαναχρησιμοποίη-
ση των επεξεργασμένων νερών.
Επιπρόσθετα, ο διευθυντής του
ΣΑΛΑ αναφέρθηκε σε μείζονα θέ-
ματα που αφορούν την πόλη της
Λεμεσού αλλά και την επαρχία ευ-
ρύτερα. 
Μίλησε επίσης για τα αντιπλημμυ-
ρικά έργα που θα βελτιώσουν το
πρόβλημα με τις βροχές και για την
αποπεράτωση των αποχετευτικών
έργων στους προσφυγικούς οικι-
σμούς. 
Φυσικά δεν παρέλειψε να προσθέ-

σει και το πολυαναμενόμενο έργο
της κατασκευής βιολογικού σταθ-
μού στα Κάτω Πολεμίδια, όπου μας

ανέφερε πως οι εργασίες του θα
ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2019
και το κόστος του θα ανέλθει στα

42 εκατομμύρια ευρώ. 
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Τηλ: 25 73 23 10, 25 73 28 28
Λεοντίου Α΄189, Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου. Λεμεσός

Μισιαούλη και Καβάζογλου 1, Τηλ.: 25 74 78 38
Μίλτωνος 89, Τηλ.: 25 38 82 99
Σπύρου Κυπριανού 38 Τηλ.: 25 38 82 99
Ηλία Καννάουρου 38, Ύψωνας Τηλ. 25 71 53 55

Ώρες Λειτουργίας: 
Από τις 08:00 το πρωί μέχρι

η ώρα 20:00 το βράδυ.

Ανοιχτά και
την Κυριακή! Από την αλιεία κατευθείαν

στον καταναλωτή

από τα ιδιόκτητα

Κυπριακά Αλιευτικά!

Απολαύστε μεγάλη 
ποικιλία θαλασσινών!

Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας

Τα νέα της πόλης
και επαρχίας 

Λεμεσού από τον
Σάκη Στυλιανού
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Η ημερήσια δυναμικότητα της
Μονάδας Αφαλάτωσης συμβά-
λει αποτελεσματικά στην κά-
λυψη των αναγκών της ευρύτε-
ρης περιοχής της Λεμεσού

Πρότυπο η Κύπρος
στην αφαλάτωση
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Με επιτυχία διεξήχθηκε το τε-
τραήμερο συνέδριο του Πα-
νευρωπαϊκού Οργανισμού
Νερού (EurEau), που πραγ-

ματοποιήθηκε στη Λεμεσό, από τις 6 – 9
Νοεμβρίου 2018. Το συνέδριο διοργά-
νωσε ο Σύνδεσμος Συμβουλίων Ύδρευ-
σης – Αποχέτευσης Κύπρου (ΣΣΥΑΚ) και
συμμετείχαν 130 σύνεδροι από 28 χώρες.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητή-
θηκαν θέματα που αφορούν το πόσιμο νε-
ρό, την επεξεργασία λυμάτων και την ε-

παναχρησιμοποίηση των επεξεργασμέ-
νων νερών, τη διαχείριση ρυπογόνων ου-
σιών στα επιφανειακά και υπόγεια νερά,
καθώς και άλλα πολλά σχετικά με το νερό,
θέματα.
Σε αποκλειστική συνέντευξή του στην ε-
φημερίδα μας, ο διευθυντής του Συμβου-
λίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας
(ΣΑΛΑ) και δη γραμματέας του Παγκύπρι-
ου Σύνδεσμου Ύδρευσης – Αποχέτευσης,
Ιάκωβος Παπαϊακώβου, τόνισε ότι η Κύ-
προς αποτελεί πρότυπο για τις άλλες ευ-

ρωπαϊκές χωρές στο θέμα της α-
φαλάτωσης. 
“Η ημερήσια δυναμικότητα της
Μονάδας Αφαλάτωσης ανέρχεται
σε 40.000 κυβικά μέτρα νερού α-
νά μέρα με δυνατότητα επέκτασης
στις 60.000 κυβικά μέτρα, ποσό-
τητα η οποία συμβάλει αποτελε-
σματικά στην κάλυψη των αναγ-
κών της ευρύτερης περιοχής της
Λεμεσού”, συμπλήρωσε.

Με ποια κριτήρια επιλέχτηκε το ΣΑΛΑ να διοργανώσει τέτοιας εμβέλει-
ας συνέδριο; 
Κάθε χώρα εκπροσωπείται στο Πανευρω-
παϊκό Σύνδεσμο Νερού μέσω των εθνι-
κών συνδέσμων. Πρόκειται για μη κυβερ-
νητικούς - μη κρατικούς οργανισμούς. 
Το ΣΑΛΑ είναι οικοδεσπότες γιατί ο πρό-
εδρος του είναι και ο πρόεδρος του Παγ-
κύπριου Συνδέσμου Ύδρευσης - Αποχέ-
τευσης και ο διευθυντής του ΣΑΛΑ είναι ο
γραμματέας του παγκύπριου οργάνου. 

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του
συνεδρίου, που υπερτερεί το ΣΑΛΑ και
που μειονεκτεί;
Στην χώρα μας έχουμε διαχειριστεί τα νε-
ρά με ορθολογιστικό τρόπο. Δεν έχουμε
μεγάλα κρούσματα μόλυνσης και ρύπαν-
σης καθώς εφαρμόζουμε με ευλάβια τις

ευρωπαϊκές πρακτικές και τις ευρωπαϊκές
οδηγίες. 
Τα αδύνατα μας σημεία είναι ότι είμαστε
μια μικρή χώρα, άρα μικρότεροι οργανι-
σμοί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην
έχουμε τόσους πόρους να επενδύσουμε
στην έρευνα και στην τεχνολογία όπως γί-
νεται σε μεγάλες χώρες του εξωτερικού.

Ποια η σημασία του συνεδρίου για τη
Λεμεσό αλλά και για την Κύπρο μας; 
Η προβολή της πατρίδας μας αλλά και της
Λεμεσού μας που γίνεται στο εξωτερικό
είναι μεγάλη και σημαντική. Όσον αφορά
το τεχνοκρατικό κομμάτι, γίνεται ουσια-
στική ανταλλαγή απόψεων για τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και στην
έρευνα όσον αφορά την διαχείριση του νε-
ρού.

Σε δηλώσεις του ο διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας
(ΣΑΛΑ) Ιάκωβος Παπαϊακώβου ανέφερε ότι «βρισκόμαστε στα τελικά στάδια της ετοι-
μασίας των εγγράφων προσφοράς για τα κατασκευαστικά έργα. Επισήμανε, ακόμη,
ότι «οι σύμβουλοι μηχανικοί εργάζονται πυρετωδώς και αναμένεται ότι μέχρι τον Ια-
νουάριο 2019 θα είμαστε σε θέση να προκηρύξουμε προσφορές». Κλείνοντας επι-
σήμανε ότι «αν όλα πάνε καλά το καλοκαίρι του 2019 αρχίζουν τα κατασκευαστικά
έργα και θα ολοκληρωθούν σε 30 περίπου μήνες. Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται
από ευρωπαϊκά κονδύλια».

Τέλη του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθούν τα 
αποχετευτικά έργα Πύργου και Παρεκκλησιάς

Αναφορικά με τα αποχετευτικά έργα των προσφυγικών οικισμών Αγία Φύλας, Πάνω
Πολεμιδιών και Μουτταγιάκας που άργησαν εδώ και δεκαετίες να ξεκινήσουν, ο δι-
ευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) Ιάκωβος
Παπαϊακώβου εξηγεί πως «μέχρι τώρα ήταν αρμοδιότητα του κράτους και συγκε-
κριμένα του Τμήματος Πολεοδομίας να κατασκευάσει τα αποχετευτικά έργα μέσα
στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Με απόφαση του υπουργικού Συμβουλίου τον
Απρίλιο του 2018 ανατέθηκε στο συμβούλιο η εκτέλεση των έργων αυτών. Σύμ-
φωνα με τον κ. Παπαϊακώβου, το κόστος τους εκτιμάται στα 15 εκατομμύρια ευρώ
και θα καλυφθεί από εξολοκλήρου από το κράτος. Κατέληξε λέγοντας πως «ετοι-
μάζονται έγγραφα προσφοράς για διορισμό συμβούλων μηχανικών και αναμένεται
μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 να δημοσιευτούν οι προσφορές. Τα κατασκευαστικά
έργα αναμένεται να ξεκινήσουν περί το τέλος του 2019 και να ολοκληρωθούν σε
40 περίπου μήνες». 

O διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) Ιάκωβος
Παπαϊακώβου ερωτηθείς σε ποια φάση βρίσκεται η κατοχύρωση της σύμβασης για
την κατασκευή του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στα Κάτω Πολεμίδια
συνολικού κόστους 42 εκατομμυρίων, ανέφερε πως «αναμένουμε την απόφαση της
αναθεωρητικής αρχής σε περίπτωση που έχει προσφύγει για δεύτερη φορά ένας από
τους προσφοριοδότες μας. Μετά από την ακύρωση της πρώτης απόφασης του Συμ-
βουλίου, τον Σεπτέμβριο του 2018, το συμβούλιο επανεξέτασε την προσφορά και ανέ-
θεσε σε εργολάβο που πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα για την εκτέλεση του
έργου». Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε «αν όλα πάνε καλά οι εργασίες ξεκινούν τον
Ιανουάριο του 2019».

Προσφυγικοί οικισμοί: Από φέτος η αποπεράτωση
των αποχετευτικών έργων γίνεται από το ΣΑΛΑ

Τον Ιανουάριο του 2019 ξεκινούν οι εργασίες για 
κατασκευή βιολογικού σταθμού στα Κάτω Πολεμίδια 

Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα, ο διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων
Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) Ιάκωβος Παπαϊακώβου δήλωσε πως «μετά από την
απόφαση του υπουργικού Συμβουλίου το Φεβρουάριο του 2017 για χρηματοδότηση
περίπου το 60% του κόστους των έργων αυτών από το κράτος, το συμβούλιο προκή-
ρυξε προσφορές για συμβούλους μηχανικούς τους οποίους και όρισε». Πρόσθεσε δε
ότι «οι τελευταίοι, αυτήν τη στιγμή  εργάζονται στην ετοιμασία των εγγράφων προσφο-
ράς και της μελέτης για τα κατασκευαστικά έργα». Ο κ. Παπαϊακώβου σημείωσε ότι
«αναμένεται να προκηρυχθούν οι προσφορές περί την άνοιξη του 2019 και τα έργα
θα ολοκληρωθούν σε 30 περίπου μήνες». «Προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα
θα μειωθούν σε σημαντικό βαθμό αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε τις τεράστιες αλλα-
γές που γίνονται με τις κλιματολογικές συνθήκες και αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα
με τις πλημμύρες θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό αλλά δεν μπορεί να εξαλειφθεί», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά κλείνοντας. 

Αντιπλημμυρικά έργα θα βελτιώσουν 
το πρόβλημα των βροχερών ημερών

Τα έργα που αλλάζουν την
ποιότητα ζωής μας
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