ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ –ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας και
συντήρησης του Αποχετευτικού Δικτύου της Λεμεσού, οφείλει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις σε Ασφάλεια και Περιβάλλον που παρουσιάζουν οι δραστηριότητές του, γι’
αυτό έχει αποφασίσει και εγκαθιδρύσει ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣυΔιΑ) και
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).
Η εφαρμογή του ΣυΔιΑ είναι σύμφωνα με τις Αρχές και τις Ελάχιστες Απαιτήσεις του Προτύπου OSHAS
18001:2007 και της Πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας και πρέπει να εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των
ατυχημάτων ιδιαίτερα αυτών που θα μπορούσαν να έχουν ανθρώπινα θύματα, την μείωση του
κόστους των ατυχημάτων και του κόστους διαχείρισης της Ασφάλειας, την παροχή υπηρεσιών υψηλών
προδιαγραφών προς τους πελάτες και τη καλή φήμη του ΣΑΛΑ. Σκοπός του συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας είναι η εφαρμογή
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις Αρχές και τις Ελάχιστες Απαιτήσεις του
Προτύπου ISO 14001:2004 και της Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του οργανισμού σε όλες τις
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες του και ειδικότερα στη λειτουργία και συντήρηση του
αποχετευτικού δικτύου της Λεμεσού.
Το Συμβούλιο απόκτησε το πρώτο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με το πρότυπο OSHAS 18001:2007
την 6η Απριλίου του 2011 και είχε διάρκεια μέχρι τον Απρίλιο του 2014, όπου έγινε με επιτυχία
επαναληπτική επιθεώρηση. Το ανανεωμένο Πιστοποιητικό έχει ισχύ μέχρι τον Απρίλιο του 2017.
Το Συμβούλιο πιστοποιήθηκε επίσης με το πρότυπο ISO 14001:2004 την 5η Ιουνίου 2015 με διάρκεια
ισχύος μέχρι τον Ιούνιο του 2018.
Στις 23 Φεβρουαρίου 2016 η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) οργάνωσε την Ετήσια εκδήλωση
Ποιότητας στο Hilton Park στην Λευκωσία. Στην εκδήλωση αυτή ο έντιμος Υπουργός Οικονομικών
Κύριος Χάρης Γεωργιάδης απένειμε στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού κ. Ιάκωβο Παπαϊακώβου το
πιστοποιητικό για το πρότυπο ISO 14001:2004 αφού το Συμβούλιο Αποχετεύσεων ΛεμεσούΑμαθούντας συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις στις οποίες απονεμήθηκε πιστοποιητικό για τα νέα
συστήματα που εφαρμόζουν.
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