
 

 
 

Σε ηελεηή πος έγινε ζηιρ 19/2/2010, ηο Σςμβούλιο Αποσεηεύζευν Λεμεζού – Αμαθούνηαρ, 
έσει βπαβεςθεί από ηον Ππόεδπο ηηρ Γημοκπαηίαρ, με ηο Βπαβείο Τεσνολογίαρ από ηο Τμήμα 

Πεπιβάλλονηορ ηος Υποςπγείος Γευπγίαρ Φςζικών Πόπυν και Πεπιβάλλονηορ. 

 
Ο θεζμόρ ηυν βπαβείυν Πεπιβάλλονηορ ζε Δπισειπήζειρ έσει υρ κύπιο ζκοπό ηην 

επιβπάβεςζη ηυν πποζπαθειών ηυν κςππιακών επισειπήζευν και Οπγανιζμών για ηην 
πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ μέζα από «ππάζινερ» καινοηομίερ. 

 
Το Σςμβούλιο Αποσεηεύζευν έσει βπαβεςθεί με ηο δεύηεπο βπαβείο Τεσνολογίαρ με ηην 

ειζαγυγή ηηρ καινοηόμος ηεσνολογίαρ για ζςμπαπαγυγή ηλεκηπικήρ και θεπμικήρ ενέπγειαρ, 

εξοικονομώνηαρ έηζι ζημανηικούρ πόποςρ και ζςμβάλλονηαρ ζηην ζςμμόπθυζη ηηρ Κύππος 
ζηην πολιηική ηηρ Δ.Δ. με ηην επανασπηζιμοποίηζη ηος βιοαεπίος πος παπάγεηαι καηά ηην 

διαδικαζία επεξεπγαζίαρ ηυν λςμάηυν. 
 

Το Σςμβούλιο έσει καηαζηεί έναρ από ηοςρ ππυηοπόποςρ οπγανιζμούρ ζηον ηόπο μαρ, όσι 

μόνο όζον αθοπά ηην επανασπηζιμοποίηζη ηος νεπού και ηηρ βιολάζπηρ πος παπάγεηαι ζηο 
Σηαθμό Βιολογικήρ Δπεξεπγαζίαρ Λςμάηυν αλλά και ζηη σπήζη ανανεώζιμυν πηγών ενέπγειαρ 

ζςμβάλλονηαρ έηζι ζηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ. 
 

Περιβαλλονηικά οθέλη 
 

 Λόγυ ηηρ ελεγσόμενηρ παπαγυγήρ βιοαεπίος ηα επίπεδα εκπομπήρ πύπυν  βπίζκονηαι  

ζε πολύ σαμηλά επίπεδα  
 Τα εκπεμπόμενα καςζαέπια από ηο θοςγάπο ηηρ μησανήρ εζυηεπικήρ καύζηρ 

βπίζκονηαι πολύ πιο σαμηλά από ηα καθοπιζμένα όπια εκπομπών  
 

Πρόζθεηα οθέλη από αυηά που ήδη απολαμβάνει η περιοχή  

 
 Δπανασπηζιμοποίηζη εηηζίυρ 5000 ηόνυν αθςδαηυμένηρ θπέζκιαρ βιολάζπηρ και 

1000 ηόνυν  πεπίπος ζηεγνήρ βιολάζπηρ από ηο ηζιμενηοποιείο Βαζιλικού ηο οποίο ηη 
σπηζιμοποιεί ζαν καύζιμο ύλη. 

 

 Δπανασπηζιμοποίηζη πεπίπος 1000 ηόνυν εηηζίυρ ζηεγνήρ βιολάζπηρ για γευπγικούρ 
ζκοπούρ 

 
 Δπανασπηζιμοποίηζη 6.5 εκ. κςβικών μέηπυν επεξεπγαζμένος νεπού εηηζίυρ για 

απδεςηικούρ κςπίυρ ζκοπούρ  
 

Το κόζηορ ηηρ επένδςζηρ ανήλθε ζηα €2 εκ. πεπίπος και ηο Σςμβούλιο έσει λάβει 

σπημαηοδόηηζη από ηο ζσέδιο αξιοποίηζηρ ανανεώζιμυν πηγών ενέπγειαρ ηηρ Κςβέπνηζηρ 
ζςνολικού ποζού €320.000. 

 
Με ηην παπαγόμενη ηλεκηπική ενέπγεια, ηο Σςμβούλιο εξοικονομεί γύπυ ζηα €250.000 ηο 

σπόνο και αναμένεηαι όηι ηο κόζηορ ηηρ επένδςζηρ θα καλςθθεί μέζα ζε λιγόηεπο από έξι 

σπόνια. 
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Βπάβεςζη από ηον Ππόεδπο ηηρ Γημοκπαηίαρ – Βπαβείο ηεσνολογίαρ από ηο Τμήμα 
Πεπιβάλλονηορ ηος Υποςπγείος Γευπγίαρ, Φςζικών Πόπυν και Πεπιβάλλονηορ 

 

 
 

Πανοπαμική ότη: Φυνεςηή, αεπιοθςλακίος και κηηπίος Γεννηηπιών ζηον βιολογικό ζηαθμό 
ηος ΣΑΛΑ ζηην Μονή. 
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