


Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες,

Η παρούσα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας γίνεται μέσα στα πλαίσια 
της συνεχούς προσπάθειας μας για διατήρηση μίας ειλικρινούς και παραγωγικής επικοινωνίας μαζί σας. Στόχος μας η συνεχής 
ενημέρωση των πολιτών της Μείζονος Λεμεσού όσον αφορά τα έργα και τις δραστηριότητες του Συμβουλίου, με σεβασμό και 
διαφάνεια. Τα έργα του αποχετευτικού έργου της πόλης μας, παρά τις πολύ αντίξοες οικονομικές συνθήκες που περνά ο τόπος 
μας, προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Αυτό,  δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη δική σας κατανόηση και συνεργασία,  με την οποία 
έχουμε επίσης πετύχει  την υλοποίηση των προηγούμενων φάσεων του αποχετευτικού συστήματος της πόλης μας.  
Η υλοποίηση της παρούσας Φάσης άρχισε το 2006 και περιλαμβάνει  την επέκταση του δικτύου των κύριων και δευτερευόντων 
αγωγών, έτσι ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή της Μείζονος Λεμεσού. Τα έργα αποχέτευσης λυμάτων, προγραμματίστηκαν 
να ολοκληρωθούν το 2012, αλλά λόγω των νέων  έργων που προστέθηκαν στους αρχικούς προγραμματισμούς, καθώς επίσης  
και λόγω της οικονομικής κρίσης που περνά ο τόπος μας, αυτά αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2015, ενώ ο νέος σταθμός 
επεξεργασίας λυμάτων και άλλα παρεμφερή έργα, αναμένεται να ολοκληρωθούν περί το 2017.
Τα τελευταία χρόνια δώσαμε επίσης,  μεγάλη σημασία  στην  επέκταση του συστήματος ομβρίων υδάτων, με ιδιαίτερη έμφαση 
τη ριζική επίλυση των προβλημάτων πλημμύρας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι  τόσο της δυτικής περιοχής Λεμεσού, από το  
Ζακάκι μέχρι και τα Πάνω Πολεμίδια, όσο και των βόρειων περιοχών στην Αγία Φύλα και Εκάλη. Δυστυχώς το 2013, ορισμένα 
από τα αποχετευτικά έργα ομβρίων, αναστάληκαν λόγω των σοβαρών περικοπών της κρατικής συνεισφοράς μέσω του κρατικού 
προϋπολογισμού. Από τα έργα αυτά, συνολικής δαπάνης πέραν των €100 εκ., επιτεύχθηκε μέχρι το 2013 η εκτέλεση γύρω στο 60% 
των έργων, ενώ σημαντικά έργα ύψους €40 εκ. περίπου παραμένουν ακόμα προς εκτέλεση. Το ΣΑΛΑ υπόβαλε στην Κυβέρνηση 
συγκεκριμένες εισηγήσεις για περίληψη των έργων αυτών στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα και ευελπιστεί ότι σημαντικό μέρος των έργων αυτών θα περιληφθεί για εκτέλεση στη 
νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.  Επίσης  το Συμβούλιο εισηγήθηκε στην Κυβέρνηση την 
περίληψη στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, των έργων αποχέτευσης λυμάτων 
των κοινοτήτων Πύργου,  Παρεκκλησιάς και Παλώδιας και είμαστε αισιόδοξοι ότι τα έργα αυτά θα 
πάρουν επίσης το δρόμο της υλοποίησης.  
Εργαζόμαστε ακούραστα για μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Λεμεσό, για μία πόλη που θα συνεχίσει 
να προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για μας,  τα παιδιά μας και τους επισκέπτες της. Είμαι 
σίγουρος ότι το κοινό της πόλης μας θα συνεχίσει να συνεργάζεται και να επιδεικνύει την κατανόηση 
και την υπομονή που απαιτείται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που δημιουργούνται με τα 
έργα κατασκευής του συστήματος.  

Ανδρέας Χρίστου
Πρόεδρος ΣΑΛΑ

Φίλες και Φίλοι,

Μέσω της έκδοσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις 
όσον αφορά το αποχετευτικό σύστημα της πόλης μας.  Το 1992, μετά από 20 χρόνια προσπαθειών και προγραμματισμού, άρχισαν 
τα έργα κατασκευής του αποχετευτικού έργου και σήμερα, μετά από 22 χρόνια το μεγαλεπήβολο αυτό έργο πήρε σάρκα και 
οστά καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Την εποχή εκείνη, φαινόταν πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί τέτοιο έργο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές δυσκολίες και τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν.  Ένα έργο που με αποφασιστικότητα, 
επιμονή και σκληρή δουλειά υλοποιήθηκε για να  αναβαθμίσει το περιβάλλον και τις υγειονομικές συνθήκες στην πόλη μας.  Σήμερα 
είμαστε όλοι περήφανοι για το έργο που έχει επιτευχθεί.
Ψηλή θέση στις προτεραιότητες μας έχει η έγκαιρη ενημέρωση και σωστή εξυπηρέτηση του κοινού και η όσο το δυνατό ελάχιστη 
ταλαιπωρία του κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Στο έντυπο αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις 
τελευταίες εξελίξεις του έργου και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Συμβούλιο.  
Παρά την οικονομική κρίση που ταλανίζει τον τόπο μας τον τελευταίο καιρό, το Συμβούλιο συνεχίζει τα έργα με εντατικούς 
ρυθμούς, έστω και με κάποιες καθυστερήσεις, παρακάμπτοντας τις δυσκολίες  που επιβλήθηκαν από εξωγενείς παράγοντες. 
Οι τελευταίες εξελίξεις, μαζί με άλλους παράγοντες, παρά το ότι είχαν σαν αποτέλεσμα την επέκταση των χρονοδιαγραμμάτων 
εκτέλεσης ορισμένων έργων μέχρι το 2015, ή ακόμα και μέχρι το 2017, εντούτοις δεν άλλαξαν τους στρατηγικούς στόχους του 
Οργανισμού. Μέχρι σήμερα κατασκευάστηκαν έργα αξίας €300 εκ. περίπου. Μέχρι το 2015 θα ολοκληρωθεί σχεδόν ολόκληρο 
το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ενώ περί το 2016 και 2017 αναμένεται, εκτός απροόπτου η ολοκλήρωση της κατασκευής νέων 
υποδομών όπως είναι ο νέος βιολογικός σταθμός δυτικά της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού, νέα αντλιοστάσια και νέοι μεγάλοι 
αγωγοί.  Με την ολοκλήρωση του μεγαλεπήβολου αυτού έργου, θέσαμε σαν στόχο την παροχή εξυπηρέτησης από το κεντρικό 
αποχετευτικό σύστημα λυμάτων,  σε όλα τα υποστατικά της Μείζονος Λεμεσού και την επέκταση του αποχετευτικού συστήματος   
ομβρίων υδάτων σε όλες τις προβληματικές περιοχές της πόλης μας με σκοπό τη ριζική αντιμετώπιση των πλημμυρών που 
παρουσιάζονται στις περιοχές αυτές.
Το προσωπικό του Οργανισμού μας είναι πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση και βοήθεια όσον αφορά όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με το Συμβούλιο, τα προγραμματιζόμενα έργα, οδηγίες για σύνδεση υποστατικών με το σύστημα, πληρωμή 
αποχετευτικών τελών κλπ.  Οι υπηρεσίες του Συμβουλίου, η ιστοσελίδα, το τηλεφωνικό κέντρο και η διαδικασία επίλυσης παραπόνων  
αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως, με στόχο την παροχή καλύτερης ποιότητας εξυπηρέτησης στο κοινό.   Δεσμευόμαστε ότι 

η αναβάθμιση των υπηρεσιών μας προς τον πολίτη θα είναι συνεχής, γιατί νοιώθουμε ότι ο ρόλος 
μας δεν περιορίζεται στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του αποχετευτικού συστήματος, 
αλλά επεκτείνεται  στη βελτίωση  και περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας ζωής και, στοχεύει στη 
διατήρηση μιας πόλης σύγχρονης και καθαρής,  με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
Το Συμβούλιο,  λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα  ούτως ώστε η ταλαιπωρία,  η οποία αναπόφευκτα 
συνοδεύει τα κατασκευαστικά έργα,  να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό βαθμό. Παράκληση μας 
είναι όπως ενημερώνετε άμεσα τις υπηρεσίες του Συμβουλίου  για οτιδήποτε μπορεί να βελτιωθεί 
κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών,  έτσι που όλοι να συμβάλουμε στην ταχεία και 
επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του ζωτικού για την πόλη μας έργου.
Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι τέλους.



Το Διοικητικό Συμβούλιο
Στο Συμβούλιο εκπροσωπούνται όλοι οι Δήμοι και οι Κοινότητες εντός των ορίων του Συμβουλίου. Η ολομέλεια του Συμβουλίου 
αποτελείται από 37 μέλη.
Ο εκάστοτε Δήμαρχος Λεμεσού είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ως ο μεγαλύτερος Δήμος εντός των ορίων του ΣΑΛΑ, όλα τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού αυτόματα είναι και μέλη του. Τα υπόλοιπα μέλη είναι οι Δήμαρχοι των τεσσάρων άλλων 
Δήμων και οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων που περιοχές τους βρίσκονται μέσα στα όρια του Συμβουλίου, μαζί με εκπρόσωπο του 
Επάρχου Λεμεσού.

Η σημερινή σύσταση του Συμβουλίου:

Ανδρέας Χρίστου
(Δήμαρχος Λεμεσού - Πρόεδρος)
Δώρος Αντωνίου
(Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς)
Ανδρέας Γαβριηλίδης
(Δήμαρχος Γερμασόγειας)
Γεώργιος Γεωργίου
(Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών)
Κυριάκος Χατζηττοφής
(Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου)
Σάββας Στούππας
Χριστίνα Ροδοσθένους
(Αναπληρωτής Έπαρχος)
Νίκος Αγαπίου
Πάνος Αναστασίου   
Άριστος Αριστείδου    
Μαριέλλα Αριστείδου    
Γιάννης Αρμεύτης      
Mιχάλης Βασιλείου       
Κώστας Γιάλλουρος     
Αυξέντης Ζεμενίδης      
Γιαννάκης Θωμάς    
Ανδρέας Καρεκλάς     

Λοϊζος Μαυρουδής      
Ανδρέας Νεοφύτου      
Νίκη Παντελίδου       
Μίλτος Παπαδόπουλος     
Πέρσα Παπαϊωάννου     
Λούκας Σπαθάρης     
Νίκος Σύκας       
Μιχάλης Σωκράτους      
Χάρης Τρίκκης     
Ευανθία Τσολάκη      
Πρόδρομος Ττοππουζής      
Ευγένιος Χαμπουλλάς     
Νεόφυτος Χαραλαμπίδης      
Χρίστος Χωματάς      
Απόστολος Ψαράς       
Γιώργος Ευρυπίδου      
(Πρόεδρος Κοινοτ. Συμβ. Μονής)
Κυριάκος Παπαμιχαήλ     
(Πρόεδρος Κοινοτ. Συμβ. Π.Πολεμιδιών)
Σωκράτης Παύλου      
(Πρόεδρος Κοινοτ. Συμβ. Παρεκκλησιάς)
Ανδρέας Σπύρου     
(Πρόεδρος Κοινοτ. Συμβ. Πύργου)
Γιώργος Στυλιανού    
(Πρόεδρος Κοινοτ. Συμβ. Αγίου Τύχωνα)

Το προσωπικό του ΣΑΛΑ



Όραμα 
Μαζί, να καταστούμε πρότυπο οργανισμού παροχής ποιοτικής εξυπηρέτησης του ανθρώπου.

Αξίες

Εξυπηρέτηση του κοινού με προθυμία, φιλικότητα και ευγένεια. 
Αποτελεσματική διαχείριση των έργων με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
Προσωπικό σωστά καταρτισμένο, ενθουσιώδες και υπεύθυνο.
Σωστή αξιοποίηση και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων υλοποίησης των έργων.

Μέσα στα πλαίσια ουσιαστικής αντιμετώπισης των θεμάτων
ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, αλλά και
εκπλήρωσης των νομοθετικών υποχρεώσεων του βάσει
της Κυπριακής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, το Συμβούλιο
Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας έθεσε σε εφαρμογή
ολοκληρωμένο Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας από τον
Ιούνιο του 2007. Το Συμβούλιο έχει πιστοποιηθεί και
εφαρμόζει πλήρως το σύστημα της Διαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο
OHSAS 18001-2007.

Το Συμβούλιο έχει εξασφαλίσει τις υπηρεσίες Ιατρού
Εργασίας σύμφωνα με τη Νομοθεσία.
Γενικός σκοπός των υπηρεσιών του Ιατρού
Εργασίας είναι η ορθολογιστική λειτουργία του
συστήματος για τη διαχείριση της υγείας του προσωπικού
του Συμβουλίου ανάλογα με τους κινδύνους στους
οποίους εκτίθεται το προσωπικό.

Με το «Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας» διασφαλίζεται τόσο
η ασφάλεια όσο και η υγεία των εργαζόμενων και του
κοινού, καλύπτοντας όλο το φάσμα εργασιών οι οποίες
λαμβάνουν χώρα σε όλους τους εργασιακούς χώρους του
οργανισμού.

Αποστολή
Η κύρια αποστολή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας είναι η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση 
του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της Μείζονος Λεμεσού, για βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης μας.
Βασικές αξίες του Συμβουλίου είναι η αποτελεσματική διαχείριση των έργων με σεβασμό στον άνθρωπο και στο 
περιβάλλον και η σωστή αξιοποίηση και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων υλοποίησης των έργων.

Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις αφορούν τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη σύναψη Δημόσιων 
Συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής μείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας υιοθετώντας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για προώθηση των 
Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, ετοίμασε το δικό του Σχέδιο Δράσης, που αποτελεί ουσιαστική προσπάθεια ένταξης 
της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες των προσφορών, με προδιαγραφές για προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως αυτό προνοείται από τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων. Επίσης, 
κρίθηκε σκόπιμο, όπως τα μέτρα καλύψουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο πεδίο αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, δίνοντας 
με αυτό τον τρόπο τα ανάλογα μηνύματα στην αγορά για την ευρύτητα της πολιτικής.

Συνοπτικά, οι κύριοι τομείς και στόχοι που καλύπτονται από το Σχέδιο είναι οι ακόλουθοι:
Κατασκευαστικά Έργα Αποχετευτικού Συστήματος, Αντλιοστάσια/Βιολογικός Σταθμός/Γραφεία, Εξοπλισμός Γραφείου, 
Ηλεκτρικές Συσκευές, Καθαριστικά και Είδη Υγιεινής, Εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, Ανακαίνιση κτιρίων 
και Νέων κατασκευών, Οχήματα, Απόρριψη Αχρήστων Υλικών.



Έγνοια μας ο άνθρωπος και το περιβάλλον

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Ανακύκλωση

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος με διάφορα 
μέτρα και πρακτικές ως ακολούθως: 

• Με τη συλλογή και τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της Μείζονος Λεμεσού
• Με την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων της Μείζονος Λεμεσού, όπου γίνεται τεράστια εξοικονόμηση νερού για γεωργικούς 
σκοπούς μιας και το τριτοβάθμια επεξεργασμένο νερό, χρησιμοποιείται κυρίως για άρδευση δενδροκαλλιεργειών και κήπων σε 
διάφορα σημεία της πόλης.  
• Με την επαναχρησιμοποίηση της επεξεργασμένης λάσπης (βιομάζα) η οποία χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό στη 
γεωργία, λόγω των θρεπτικών της στοιχείων.  
• Με την επαναχρησιμοποίηση του βιοαερίου (Πράσινη ενέργεια) το οποίο χρησιμοποιείται σαν καύσιμο για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας  για τις ανάγκες λειτουργίας του Βιολογικού Σταθμού Μονής.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 
του 40% περίπου της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του Σταθμού συνολικού κόστους γύρω στις €30.000 το μήνα.
• Με την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στην οροφή της αποθήκης χημικών στη Βιολογική Μονάδα Επεξεργασίας 
Λυμάτων στη Μονή δυναμικότητας 44 kW.  Το παραγόμενο ρεύμα διοχετεύεται στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.
• Ανακύκλωση χαρτιού από το 2008. Το χαρτί που διοχετεύθηκε μέχρι τώρα για ανακύκλωση, ανέρχεται στoυς 18 τόνους 
περίπου, σώζοντας έτσι πολλά δέντρα. 

Επίσης το Συμβούλιο επενδύει στην τεχνολογία, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική επικοινωνία εντός και εκτός του Οργανισμού, 
με στόχο τον περιορισμό της χρήσης χαρτιού.   Για παράδειγμα μεγάλος όγκος αλληλογραφίας και λογαριασμοί αποχετευτικών 
τελών αποστέλλονται ηλεκτρονικά, εφόσον  ζητηθεί από τον πελάτη.  Οι  Ημερήσιες Διατάξεις και τα Πρακτικά Συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου, κοινοποιούνται επίσης ηλεκτρονικά.  Με τον τρόπο αυτό, κάθε χρόνο, υπάρχει εξοικονόμηση εκατοντάδων χιλιάδων 
σελίδων σε εκτύπωση και φωτοτύπηση.

Επιπρόσθετα το Συμβούλιο φροντίζει για:
• Ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων (μελανιών και τόνερ εκτύπωσης) τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, σε συνεργασία 
με την εταιρεία ΙΕSC Innovating Environmental Solutions Center.
• Ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων των Γραφείων του Συμβουλίου μέσω της Green Dot.
• Αγορά εκτυπωτών για τις ανάγκες του Οργανισμού οι οποίοι έχουν δυνατότητα να τυπώνουν σε διπλή όψη (duplex) για 
εξοικονόμηση χαρτιού και αγορά ανακυκλωμένων τόνερς εκεί όπου είναι δυνατό και για συγκεκριμένες μάρκες εκτυπωτών.
• Ανακύκλωση μπαταριών στα Γραφεία. 
• Αγορά ανακυκλωμένου χαρτιού (50% ανακυκλωμένο) για την αλληλογραφία του Συμβουλίου.
• Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων στα Κεντρικά Γραφεία με λαμπτήρες τύπου LΕD.

Το Συμβούλιο προχωρεί με την εξασφάλιση του Πιστοποιητικού Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 πριν το τέλος του 2014 
και μέχρι το 2016 του περιβαλλοντικού προτύπου EMAS. 
Στόχος του Συμβουλίου είναι όπως τα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΛΑ με διάφορες αναβαθμίσεις μέχρι το 2018 να λειτουργούν με 
μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.  

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας, έχοντας σαν ξεκάθαρη βασική αποστολή του την περιβαλλοντική αναβάθμιση 
της Μείζονος Λεμεσού, έχει εξασφαλίσει ασφαλιστική κάλυψη έναντι περιβαλλοντικής ζημιάς, με στόχο την ασφάλιση του και 
επομένως την κάλυψη και των δημοτών / πελατών του, έναντι σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων λόγω ατυχημάτων ή 
άλλων απρόβλεπτων περιστατικών, σαν έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού τον οποίο το ΣΑΛΑ αποδίδει στους πολίτες και στο 
περιβάλλον.

Αιμοδοσία

Το Συμβούλιο διοργανώνει 2 φορές το χρόνο αιμοδοσία σε συνεργασία με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, στην οποία 
συμμετέχει το προσωπικό και των δύο Οργανισμών όπως επίσης και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Οργανισμών.

Συμβάλουμε στην ανάπτυξη και επιστημονική έρευνα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, μέσα στα πλαίσια του ενδιαφέροντος του για συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη, 
έχει συνάψει συμφωνία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία στοχεύει στην ουσιαστική και αποφασιστική συμβολή 
όχι μόνον στην επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και στη προώθηση της κοινωνικής αναβάθμισης και περιβαλλοντικής 
συνείδησης στον τόπο μας γενικά και ιδιαίτερα στην πόλη μας. Το ΣΑΛΑ και το ΤΕΠΑΚ συνεργάζονται σε διάφορους τομείς 
που αφορούν τη διαχείριση λυμάτων ή/και ομβρίων υδάτων όπως είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένου, ενεργειακά 
αυτόνομου πρότυπου συστήματος μεμβρανών για την προηγμένη επεξεργασία λυμάτων στην Κύπρο. Συμφωνήθηκε επίσης η 
από κοινού ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων, η εκπόνηση επιστημονικών ερευνών σε σχέση με την εφαρμογή Ευρωπαικών 
Οδηγιών και Προτύπων, η από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαικά και άλλα προγράμματα, μεταφορά τεχνογνωσίας και βοήθεια 
σε φοιτητές για διπλωματική ή μεταπτυχιακή εργασία. Η συνεργασία αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες και προοπτικές στους δύο 
κοινωφελείς οργανισμούς της πόλης μας.



Η Βιολογική Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή έχει επεκταθεί και αναβαθμιστεί.

Οι εργασίες επέκτασης άρχισαν τον Αύγουστο του 2006 και ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2008 και έτσι η νέα μονάδα τέθηκε σε 
λειτουργία, έτοιμη να δεχθεί υγρά απόβλητα μέχρι και 40.000 κυβικά μέτρα την ημέρα σε σύγκριση με 20.000 που δεχόταν πριν την 
επέκταση της. Η μονάδα είναι σε θέση να επεξεργαστεί 16.320 κιλά βιολογικό φορτίο την ημέρα αντί 4.567 που επεξεργαζόταν πριν την 
αναβάθμιση.
Τα έργα αναβάθμισης της μονάδας στοίχισαν περί τα 33 εκ. ευρώ.

Μέσα στο 2015 προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής νέας Βιολογικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, δυτικά της
Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού, σε χώρο ο οποίος έχει εξασφαλιστεί ήδη από το Συμβούλιο.
Η νέα μονάδα θα έχει τη δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων 13.000 κυβικών μέτρων ημερησίως και θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται 
βιολογικό φορτίο μέχρι 6.800 κιλών περίπου την ημέρα.

Στο σχεδιασμό της μονάδας έχουν τεθεί αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, ώστε η μονάδα να κατασκευαστεί σύμφωνα με την πιο 
προηγμένη τεχνολογία MBR που υπάρχει αυτή τη στιγμή διεθνώς. Επιπρόσθετα έχουν μπει αυστηρές πρόνοιες, ούτως ώστε να υπάρχει 
πλήρης συμμόρφωση με τη Νομοθεσία σε όλες τις πτυχές και παραμέτρους, έτσι που να μην προκαλείται οποιαδήποτε οχληρία στη γύρω 
περιοχή.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΗΣ

ΝΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΜΕΣΟΥ



Τα λύματα με την είσοδο τους στο Βιολογικό Σταθμό
Επεξεργασίας Λυμάτων υφίστανται  προκαταρκτική
επεξεργασία. Σ’ αυτή τη φάση κατακρατούνται όλα τα
στερεά σωματίδια, όπως πέτρες, ξύλα, πλαστικά,
με μέγεθος μεγαλύτερο από ένα εκατοστό.

Τα λύματα οδηγούνται στις δεξαμενές πρώτης
καθίζησης όπου έχουμε και την πρωτοβάθμια
επεξεργασία.

Στη συνέχεια τα λύματα υπερχειλίζουν προς τις
δεξαμενές αερισμού όπου χρησιμοποιείται η πιο κοινή
μέθοδος επεξεργασίας, αυτή της ενεργούς λάσπης.
Τα επεξεργασμένα λύματα υπερχειλίζουν στις δεξαμενές 
δευτεροβάθμιας καθίζησης και στη συνέχεια συνεχίζουν προς 
την τριτοβάθμια επεξεργασία.

Στη μονάδα αυτή τα λύματα περνούν διά μέσου
στρωμάτων άμμου και χαλικιών και με τον τρόπο αυτό,
μικρού μεγέθους σωματίδια συγκρατούνται στην
επιφάνεια των φίλτρων. 

Ακολούθως γίνεται απολύμανση του επεξεργασμένου
νερού με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου το οποίο παράγεται 
στο εργοστάσιο και το τελικό προϊόν, μετά από συστηματικό
έλεγχο στο χημείο, οδηγείται στις αποθηκευτικές
δεξαμενές του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (Τ.Α.Υ.)
και διατίθεται στη γεωργία για άρδευση.

H λάσπη αφυδατώνεται σε ειδικές μηχανές από όπου 
συλλέγεται και μεταφέρεται   σε αδειοδοτημένες 
εγκαταστάσεις για περαιτέρω επεξεργασία και την παραγωγή 
κομπόστας.

Νερό
 
Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας είναι
υπεύθυνο για τη συλλογή και επεξεργασία των υγρών
αποβλήτων. Το τριτοβάθμια επεξεργασμένο νερό παραδίδεται 
στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο είναι υπεύθυνο
για τη διάθεση και την επαναχρησιμοποίηση του. Είναι
τεράστια η συμβολή του αποχετευτικού συστήματος
στην εξοικονόμηση νερού για γεωργικούς σκοπούς μιας
και το απολυμασμένο νερό, στο τέλος της τριτοβάθμιας
επεξεργασίας, είναι κατάλληλο για να διατεθεί στη γεωργία
και για άλλους σκοπούς. Με την επαναχρησιμοποίηση
του επεξεργασμένου νερού εξοικονομούμε νερό από τα
φράγματα και τα υπόγεια ύδατα.
Σήμερα το αποχετευτικό σύστημα της πόλης μας παράγει
γύρω στα επτά εκατομμύρια κυβικά μέτρα επεξεργασμένου
νερού το χρόνο. Σε πέντε περίπου χρόνια, με τις νέες
συνδέσεις, θα έχει τη δυνατότητα να παράγει πάνω από
12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή όση σχεδόν και η
χωρητικότητα του φράγματος Γερμασόγειας.

Λάσπη 

Η επεξεργασμένη λάσπη (βιομάζα) που παράγεται από την
επεξεργασία των λυμάτων είναι κατάλληλη για χρήση στη
Γεωργία, Δασοκομία, Κηπουρική, Τοπιοτέχνηση, Μεταλλεία
(βελτίωση του εδάφους για την επαναφορά της βλάστησης
και την αναζωογόνηση πρασίνου).

Βιοαέριο - “Πράσινη“ Ενέργεια 

Εκτός από την επαναχρησιμοποίηση του νερού και της
βιολάσπης, άρχισε από τον Οκτώβριο του 2008 η 
επαναχρησιμοποίηση του βιοαερίου, ως ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον. Χρησιμοποιείται σαν 
καύσιμο υλικό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
παραγόμενη ενέργεια σήμερα ανέρχεται στις 4.500 κιλοβατώρες 
περίπου την ημέρα και χρησιμοποιείται για κάλυψη μέρους των
αναγκών λειτουργίας του Βιολογικού Σταθμού Μονής(περίπου 
40% των αναγκών), με εξοικονόμηση που φτάνει μέχρι 
€30.000 το μήνα, ενώ με την επέκταση των δικτύων και των 
συνδέσεων η εξοικονόμηση θα ξεπεράσει τις €40.000 το μήνα, 
σε σημερινές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Αποχετευτικό αναβαθμίζει
την ποιότητα ζωής

Καταργεί εντελώς την ανάγκη κατασκευής και λειτουργίας 
σηπτικών και απορροφητικών λάκκων για υποστατικά που 
συνδέονται με το σύστημα.
Εξασφαλίζει καθαρό περιβάλλον και προστατεύει τα υπόγεια 
νερά.
Αξιοποιεί το τριτοβάθμια επεξεργασμένο νερό το οποίο 
διατίθεται στη γεωργία.
Συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού και την οικονομική 
ανάπτυξη.
Διατηρεί τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου με την 
αποφυγή πλημμύρων.
Διατηρεί την καθαριότητα των θαλασσών και των παραλιών 
της Λεμεσού, οι περισσότερες απο τις οποίες έχουν 
βραβευθεί με τη Γαλάζια Σημαία που είναι το γνωστότερο 
περιβαλλοντικό σήμα στον κόσμο.

Προεπεξεργασία

Πρωτοβάθμια Επεξεργασία - Καθίζηση

Δευτεροβάθμια / Βιολογική Επεξεργασία

Τριτοβάθμια Επεξεργασία

Απολύμανση

Επεξεργασία της Λάσπης

Στάδια Επεξεργασίας Λυμάτων
στη Βιολογική Μονάδα Μονής Εργαζόμαστε για το Περιβάλλον



Συμβόλαιο Επέκτασης του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή 
Αυτό αποτελεί το πρώτο Συμβόλαιο και ανατέθηκε το 2006. Το έργο συνολικού κόστους 33 εκ. ευρώ περίπου ολοκληρώθηκε 
το 2008 και ο σταθμός λειτουργεί κανονικά.

Συμβόλαιο Ε1 (Ολοκληρώθηκε)
Περιλαμβάνει την περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Λεμεσού που περικλείεται από τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ, τη Λεωφόρο 
Σπύρου Κυπριανού, την οδό Αγίας Φυλάξεως και τον ποταμό Γαρύλλη. Τα έργα αυτού του Συμβολαίου έχουν συμπληρωθεί 
και όλα τα υποστατικά αυτής της περιοχής θα έπρεπε να είχαν ήδη συνδεθεί.

Συμβόλαιο Ε2 (Ολοκληρώθηκε)
Περιλαμβάνει την περιοχή εντός του πυρήνα του Δήμου Αγίου Αθανασίου, του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών και την περιοχή Αγίας 
Φύλας ανατολικά της Εκάλης, βόρεια του παρακαμπτηρίου δρόμου Λεμεσού - Λευκωσίας. Τα έργα αυτού του Συμβολαίου 
έχουν συμπληρωθεί και άρχισαν οι συνδέσεις με το σύστημα της περιοχής.

Συμβόλαιο Ε3 (Ολοκληρώθηκε)
Περιλαμβάνει περιοχές στο Ζακάκι, Άγιο Ιωάννη και Ομόνοια και περικλείεται από τον ποταμό Γαρύλλη, τη Λεωφόρο Σπύρου 
Κυπριανού, τις οδούς Πάφου, Μίλτωνος, Σερίφου, Αγαρίστης, Σαρανταπόρου, τη Λεωφόρο Ομονοίας και τη Λεωφόρο 
Μακαρίου Γ. Τα έργα αυτά έχουν συμπληρωθεί και τα υποστατικά αυτής της περιοχής θα έπρεπε να έχουν ήδη συνδεθεί. 

Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται η περιοχή που περικλείεται από τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, τον υπεραστικό δρόμο, και 
δυτικά της οδού Κατσαντωναίων. Τα έργα αυτού του Συμβολαίου συμπληρώθηκαν και η σύνδεση των περιοχών αυτών θα 
ανακοινωθεί από το Συμβούλιο σε εύθετο χρόνο.

Συμβόλαιο Ε4 (Ολοκληρώθηκε)
Περιλαμβάνει την υπόλοιπη περιοχή Ζακακίου, δυτικά της οδού Μίλτωνος μέχρι το νέο κάθετο δρόμο του Λιμανιού και μέρος 
της περιοχής Κάτω Πολεμιδιών βόρεια της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού και νότια της οδού Πάφου. Τα έργα αυτού 
του Συμβολαίου συμπληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2012 και άρχισαν οι συνδέσεις με το σύστημα για ένα μεγάλο μέρος της 
περιοχής.  Τα υποστατικά αυτής της περιοχής  θα πρέπει να συνδεθούν το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Συμβόλαιο Ε5 (Ολοκληρώθηκε)
Περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται από τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, τον υπεραστικό δρόμο Λεμεσού – 
Λευκωσίας, τη Λεωφόρο Αγίου Αθανασίου και τις οδούς Πέτρου Τσίρου / Γεωργίου Παπανδρέου. Τα έργα αυτού του 
Συμβολαίου συμπληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2012 και άρχισαν οι συνδέσεις με το σύστημα της περιοχής.  Τα υποστατικά 
αυτής της περιοχής  θα πρέπει να συνδεθούν το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

Συμβόλαιο Ε6 (Υπό εξέλιξη)
Περιλαμβάνει την περιοχή που περικλείεται από τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, οδό Ιβύκου και τον υπεραστικό δρόμο 
μέχρι τον Ποταμό Γαρύλλη και δυτικά των οδών Πέτρου Τσίρου και Γεωργίου Παπανδρέου. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει την 
Ενορία Αγίας Φυλάξεως βόρεια του υπεραστικού, ολόκληρη την περιοχή Εκάλης και την περιοχή Λαϊκής Λευκοθέας. Τα έργα 
αυτού του Συμβολαίου άρχισαν αρχές του 2012 και αναμένεται να συμπληρωθούν μέχρι τον Απρίλιο του 2015.

Συμβόλαιο Ε7 (Υπό εξέλιξη)
(1) Η περιοχή που περικλείεται βόρεια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού μέχρι της οδού Ιβύκου και της Αγίας Φύλας. 
(2)  Η περιοχή της Εκάλης βόρεια του υπεραστικού και ανατολικά της οδού Κυπρίδος μέχρι την Αγία Φύλα.
(3) Η περιοχή εντός των ορίων των Κάτω Πολεμιδιών πέριξ του Νέου Γενικού Νοσοκομείου εκτός του πυρήνα των Κάτω 
Πολεμιδιών.
(4) Η περιοχή που περικλείεται από τη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, του υπεραστικού δρόμου και δυτικά της Μαρίνου 
Γερουλάνου στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών.
(5) Η περιοχή της Ανθούπολης
(6) Η περιοχή βόρεια του πυρήνα Κάτω Πολεμιδιών δυτικά της Γιάννου Κρανιδιώτη και εντός της κοινότητας των Πάνω 
Πολεμιδιών εκτός των προσφυγικών οικισμών. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ



Συμβόλαιο Ε8 (Υπό εξέλιξη)
Περιλαμβάνει την Ενορία της Αγίας Φύλας βόρεια του υπεραστικού, την περιοχή Πάνθεα εντός του Δήμου Μέσα Γειτονιάς 
και την περιοχή Αγ. Αθανασίου βόρεια του υπεραστικού και νότια του νέου κοιμητηρίου.
Τα έργα αυτού του Συμβολαίου άρχισαν τον Μάϊο του 2012 και αναμένεται να συμπληρωθούν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο 
του 2014.

Συμβόλαιο Ε9 (Υπό εξέλιξη)
Περιλαμβάνει τις περιοχές Πανιώτη, Μεσοβούνια και Καλόγηροι, εντός των ορίων του Δήμου Γερμασόγειας και του πυρήνα 
των κοινοτήτων Μουτταγιάκας και Αγίου Τύχωνα.   Τα έργα αυτού του Συμβολαίου άρχισαν τον Ιανουάριο του 2014 και 
αναμένεται να ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2016.

Συμβόλαιο Ε10
Αφορά την κατασκευή νέου αντλιοστασίου στην περιοχή Ζακακίου. Τα έγγραφα είναι έτοιμα και η  προσφορά για τα 
έργα αυτά αναμένεται να προκηρυχθεί μόλις ξεκαθαρίσει το θέμα του νέου Σταθμού Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων 
(Συμβόλαιο Ε13) και απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων χρήσεως γης. Αναμένεται να κατακυρωθεί σε πέντε περίπου μήνες μετά 
την προκήρυξη.

Συμβόλαιο Ε11
Αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων αντλιοστασίων συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης των αναγκαίων 
ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου (SCADA systems) και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 
Η προσφορά για τα έργα αυτά έχει προκηρυχθεί το Φεβρουάριο του 2013.  Αναμένεται να κατακυρωθεί εντός του 2014. 

Συμβόλαιο Ε12 (Ολοκληρώθηκε)
Αφορά την κατασκευή συμπληρωματικού κύριου αγωγού πιέσεως στην ανατολική περιοχή Λεμεσού μεταξύ του 
Αντλιοστασίου F και του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Μονής. Το έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί και ο αγωγός βρίσκεται 
ήδη σε πλήρη λειτουργία.

Συμβόλαιο Ε13
Αφορά την κατασκευή νέου Σταθμού Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δυτική περιοχή της Λεμεσού. Τα έγγραφα είναι 
έτοιμα και η προσφορά για τα έργα αυτά προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2014. Αναμένεται να κατακυρωθεί σε πέντε περίπου 
μήνες μετά την προκήρυξη. 

Συμβόλαιο Ε14
Αφορά την αποκατάσταση/επιδιόρθωση κυρίων αγωγών. Τα έγγραφα είναι έτοιμα και η προσφορά για τα έργα αυτά 
προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2014. Αναμένεται να κατακυρωθεί σε πέντε περίπου μήνες μετά την προκήρυξη.

Συμβόλαιο Ε16
Περιλαμβάνει την επέκταση του Αντλιοστασίου Ε και την κατασκευή κύριων αγωγών πίεσης και βαρύτητας επί της οδού 
Ακταίας.  Τα έγγραφα είναι σχεδόν έτοιμα και η προσφορά για τα έργα αυτά αναμένεται να προκηρυχθεί μόλις ξεκαθαρίσουν 
διάφορα διαδικαστικά θέματα. Αναμένεται να κατακυρωθεί σε πέντε περίπου μήνες μετά την προκήρυξη.

Συμβόλαιο Ε16 Α (Ολοκληρώθηκε)
Αφορά την κατασκευή του κύριου αγωγού εντός της “Μαρίνας Λεμεσού”. Τα έργα ολοκληρώθηκαν το 2012.

Συμβόλαιο Ε17
Αποχετευτικό δίκτυο στους πυρήνες των αγροτικών οικισμών Παρεκκλησιάς, Πύργου και Παλώδιας. Η προσφορά για το 
διορισμό Μελετητών και Επιβλέποντος Μηχανικού για τα έργα αυτά αναμένεται να προκηρυχθεί μόλις ξεκαθαρίσει το θέμα 
της Κυβερνητικής συνεισφοράς. Αναμένεται η προσφορά για διορισμό Μελετητών να κατακυρωθεί σε πέντε περίπου μήνες 
μετά την προκήρυξη και οι προσφορές για τα κατασκευαστικά έργα να προκηρυχτούν μέσα σε ένα χρόνο μετά το διορισμό 
Μελετητών.



Δεν πρέπει να ρίχνω μέσα στο αποχετευτικό σύστημα:
- Νερά Βροχής
- Φαγητά, τσίχλες, πλαστικά και οποιαδήποτε στερεά
- Προφυλακτικά, σερβιέττες υγείας, ξυλαράκια αυτιών
- Χρωστικές ουσίες (μπογιάδες κλπ.)
- Βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλες εύφλεκτες ύλες

- Τοξικές ή δηλητηριώδεις ουσίες και βαριά μέταλλα (π.χ. αντιβιοτικά φάρμακα, υδράργυρος)
- Λάδια, γράσα, κερί κλπ. (λιπαρές, ανοργάνες, ουσίες)
- Στάσιμα λύματα π.χ. βοθρολύματρα από απορροφητικούς λάκκους ή στεγανές δεξαμενές
- Λύματα ή λάσπη από Βιολογικούς Σταθμούς
- Υγρά μαντηλάκια/Μωρομάντηλα (wetties, cleansing wipes)

Διαδικασία Σύνδεσης
Μετά την ολοκλήρωση των αποχετευτικών έργων στους δημόσιους δρόμους εκδίδονται ανακοινώσεις για σύνδεση με το 
δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες των υποστατικών ότι, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, πρέπει 
να κατασκευάσουν με δικά τους έξοδα την ιδιωτική υπόνομο του υποστατικού τους, πάντοτε όμως σύμφωνα με την άδεια 
που εκδίδεται από το Συμβούλιο. Μετά από σχετική γραπτή συναίνεση του Συμβουλίου και την έκδοση πράσινης κάρτας, τα 
υποστατικά μπορούν να συνδεθούν με τη δημόσια υπόνομο.

Τοποθέτηση Συνδέσεων
Πριν την έναρξη των κατασκευαστικών έργων, γίνονται επισκέψεις σε όλα τα υποστατικά από επιθεωρητές για τον προσδιορισμό 
του πρακτικότερου σημείου σύνδεσης. Μετά ενημερώνονται ανάλογα οι ιδιοκτήτες έτσι ώστε, αν χρειάζεται κάποια αλλαγή στο 
σημείο σύνδεσης, αυτή να γίνεται άμεσα.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των κατασκευαστικών έργων σε κάθε περιοχή, το Συμβούλιο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού καθώς επίσης και για τη μείωση της ταλαιπωρίας που αναπόφευκτα προκαλείται. 
Οι ιδιοκτήτες/κάτοικοι των υποστατικών ενημερώνονται με γραπτή ειδοποίηση από τον εργολάβο για την πρόθεση έναρξης 
εργασιών στο δρόμο τους, δεκαπέντε μέρες προηγουμένως. Δεύτερη ειδοποίηση δίδεται μια μέρα πριν κλείσει ο δρόμος για να 
δοθεί χρόνος μετακίνησης των αυτοκινήτων.

Ειδικές διευθετήσεις:
1. Διαμορφώνεται διάδρομος και στα δύο πεζοδρόμια για ασφαλή διακίνηση πεζών
2. Τοποθετούνται οι απαραίτητες προειδοποιητικές πινακίδες και κιγκλιδώματα ασφαλείας, ενώ το βράδυ τοποθετούνται φωτεινά σήματα
3. Γίνεται διευθέτηση για την απομάκρυνση των σκυβάλων
4. Κατά τη διάρκεια των εργασιών μετακινούνται ταυτόχρονα όλα τα χώματα των εκσκαφών
5. Δεν επιτρέπεται στον εργολάβο να ανοίγει αυλάκια πέραν ενός καθορισμένου μήκους και υπάρχουν καθορισμένα χρονικά      
    πλαίσια για το κλείσιμο του κάθε αυλακιού που ανοίγεται.
6. Σε ορισμένους κύριους δρόμους ή κομβικά σημεία με πυκνή κυκλοφορία, τίθενται αυστηρά χρονοδιαγράμματα,
    για έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών.

Μέτρα διευκόλυνσης του κοινού

Προσοχή:
  Μην κατασκευάσετε την ιδιωτική υπόνομο οικοδομής και μην συνδεθείτε χωρίς την εξασφάλιση γραπτής Άδειας από το 
Συμβούλιο διότι αυτό αποτελεί παρανομία.
   Βεβαιωθείτε έγκαιρα όσον αφορά το σημείο σύνδεσης του υποστατικού σας. Το κάθε τεμάχιο δικαιούται μια σύνδεση δωρεάν. 
Σε τεμάχια όπου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι συνιδιοκτήτες με δύο ή περισσότερα υποστατικά, μπορεί να τοποθετηθεί 
πρόσθετη σύνδεση αφού προηγουμένως υποβληθεί σχετική αίτηση και καταβληθεί το ανάλογο κόστος.

Αναλυτικά η διαδικασία:
Α. Υποβολή αίτησης για έκδοση άδειας για την κατασκευή της ιδιωτικής 
υπόνομου οικοδομής σε σχετικό έντυπο του Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να 
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.
Μαζί με κάθε αίτηση πρέπει να υποβάλλονται τα πιο κάτω έγγραφα: 
1. Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής ακινήτου.
2. Δύο σχέδια (κατόψεων – τομών) υπογραμμένα από αρχιτέκτονα ή πολιτικό 
μηχανικό
3. Δύο πρόσφατα τοπογραφικά σχέδια
4. Αντίγραφο άδειας οικοδομής
5. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Υδατοπρομήθειας

Κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να καταβάλλονται για κάθε σύνδεση τα ακόλουθα ποσά:
(α) Τέλος για την έκδοση Άδειας Κατασκευής ύψους 2% επί του εκτιμώμενου κόστους κατασκευής με ελάχιστο ποσό ύψους €50
(β) Τέλος για τη σύνδεση του υποστατικού ύψους €20

Β. Έκδοση Άδειας Κατασκευής ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής και γραπτή ενημέρωση ιδιοκτήτη
Γ. Ανάθεση από τον ιδιοκτήτη σε εργολάβο δικής του επιλογής, της κατασκευής της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής
Δ. Πρώτη επιθεώρηση της κατασκευής από το Συμβούλιο μετά από έγκαιρη διευθέτηση ραντεβού, τουλάχιστον μια εβδομάδα 
προηγουμένως. Έκδοση συναίνεσης για κάλυψη των σωλήνων
Ε. Σύνδεση ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής με το δημόσιο σύστημα μετά από δεύτερη επιθεώρηση από το Συμβούλιο και 
έκδοση σχετικής άδειας σύνδεσης (πράσινη κάρτα)
ΣΤ.Το Σ.Α.Λ.Α. ενημερώνει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας για να αρχίσει η επιβολή του τέλους χρήσης με βάση την 
κατανάλωση νερού. 



- Τοξικές ή δηλητηριώδεις ουσίες και βαριά μέταλλα (π.χ. αντιβιοτικά φάρμακα, υδράργυρος)
- Λάδια, γράσα, κερί κλπ. (λιπαρές, ανοργάνες, ουσίες)
- Στάσιμα λύματα π.χ. βοθρολύματρα από απορροφητικούς λάκκους ή στεγανές δεξαμενές
- Λύματα ή λάσπη από Βιολογικούς Σταθμούς
- Υγρά μαντηλάκια/Μωρομάντηλα (wetties, cleansing wipes)

Yποχρέωση Σύνδεσης με το σύστημα - Επιβολή τέλους σε όσα υποστατικά δεν συνδέθηκαν με το σύστημα  - 
Τροποποιητικός Νόμος 158(Ι)/2013 του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου

Λόγω των αυξημένων περιστατικών παράνομης σύνδεσης υποστατικών με το σύστημα και της αμέλειας/άρνησης ενός σημαντικού 
ποσοστού πολιτών να συνεργαστούν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση για σύνδεση όπως καθορίζεται από τη Νομοθεσία, υπενθυμίζεται 
το κοινό ότι αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί χρηματική ποινή μέχρι €400 ή/και φυλάκιση μέχρι έξι 
μήνες.  Περαιτέρω η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε πρόσφατα σχετική τροπολογία στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο 
έτσι ώστε, μετά την παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα, να παρέχεται η εξουσία 
στα Συμβούλια να επιβάλλουν επιβάρυνση σε όσα υποστατικά δεν έχουν συνδεθεί με το σύστημα.  Αυτή η επιβάρυνση δε θα ξεπερνά 
το τέλος χρήσης το οποίο επιβάλλεται στα συνδεδεμένα υποστατικά, σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομετρητή, όπως αυτή καθορίζεται 
από καιρού εις καιρό από το Συμβούλιο.  

Όσα υποστατικά συνδέονται παράνομα, με το σύστημα, δηλαδή χωρίς την εξασφάλιση άδειας από το Συμβούλιο, πέραν των ποινών που 
αναφέρονται ανωτέρω, θα επιβαρύνονται με τα ισχύοντα τέλη χρήσης πλέον την πρόσθετη επιβάρυνση που καθορίζεται στο Άρθρο 30(3) 
του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου ύψους 20%.

Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 158(Ι)/2013, η επιβάρυνση αυτή, επιβάλλεται σε όλα τα υποστατικά που βρίσκονται σε περιοχές οι 
οποίες καλύπτονται από τις σχετικές γνωστοποιήσεις, που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Άρθρου 33 του Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου και οι οποίες αφορούν τις περιοχές για τις οποίες, η περίοδος σύνδεσης έχει 
λήξει.  Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά όσοι δεν έχουν συνδεθεί, υπόκεινται, πέραν των ποινών που αναφέρονται ανωτέρω και σε 
πρόσθετη επιβάρυνση, μέχρι να υποβάλουν τα απαραίτητα  στοιχεία και να εξασφαλίσουν τη σχετική άδεια σύνδεσης.

Το ύψος της επιβάρυνσης ανέρχεται στα €0,56/m³ και επιβάλλεται σε όσους δεν έχουν συνδεθεί με το σύστημα,  με ισχύ από την 
1/7/2014 μέχρι και τις 31/12/2014.  Για την περίοδο από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 η επιβάρυνση που θα επιβάλλεται θα ανέρχεται 
στα €0,60/m³.  Aπό την 1/1/2016 και μετά, η επιβάρυνση που θα επιβάλλεται θα ισούται με το εκάστοτε ισχύον τέλος χρήσης του 
συστήματος με βάση την κατανάλωση νερού.

Με βάση τα πιο πάνω, τα υποστατικά σε διάφορες περιοχές επηρεάζονται ως ακολούθως:

(i) Υποστατικά τα οποία εμπίπτουν στις περιοχές της Φάσης Α και Β1 του Αποχετευτικού Έργου, όπως φαίνεται με κίτρινο 
χρώμα στο χάρτη που ακολουθεί
Σε όλα τα υποστατικά τα οποία εμπίπτουν στις εν λόγω περιοχές του αποχετευτικού συστήματος και τα οποία δεν συνδέθηκαν ακόμα, θα 
επιβάλλεται η επιβάρυνση που αναφέρεται πιο πάνω με άμεση ισχύ από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Συμβουλίου, δηλαδή 
από τον Φεβρουάριο του 2014.
(ii) Υποστατικά που εμπίπτουν στις περιοχές της Φάσης Β2 του Αποχετευτικού Έργου και οι οποίες καλύπτονται από τα 
Συμβόλαια Ε1, Ε2 (μέρος) και Ε3 και για τις οποίες η περίοδος σύνδεσης με το σύστημα έληξε στις 31/12/2013, όπως 
φαίνεται με κόκκινο χρώμα στο χάρτη που ακολουθεί
Σε όλα τα υποστατικά τα οποία εμπίπτουν στις εν λόγω περιοχές και τα οποία καλύπτονται από τις σχετικές Γνωστοποιήσεις σύνδεσης, 
θα επιβάλλεται η επιβάρυνση που αναφέρεται πιο πάνω από την 1/7/2014, δηλαδή έξι μήνες μετά τη λήξη της περιόδου σύνδεσης με το 
σύστημα όπως καθορίζεται στις σχετικές γνωστοποιήσεις.
(iii) Υποστατικά που εμπίπτουν στις περιοχές της Φάσης Β2 του Αποχετευτικού Έργου και οι οποίες καλύπτονται με όλα τα 
υπόλοιπα Συμβόλαια τα οποία είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται υπό εκτέλεση και για τις οποίες η περίοδος σύνδεσης 
με το σύστημα, είτε δεν έχει ακόμη λήξει είτε δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, όπως φαίνεται με γκρίζο χρώμα  στο χάρτη 
που ακολουθεί
Για τα πιο πάνω υποστατικά τα οποία εμπίπτουν στις εν λόγω περιοχές η επιβάρυνση θα εφαρμόζεται αυτόματα μετά τη λήξη έξι 
μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα όπως καθορίζεται στις εκάστοτε Γνωστοποιήσεις 
σύνδεσης με το σύστημα, που εκδίδονται από το Συμβούλιο με βάση το Άρθρο 33 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου.



Το αποχετευτικό έργο κατασκευάζεται σε φάσεις και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή της Μείζονος Λεμεσού.

Οι κατασκευαστικές εργασίες της Α΄ Φάσης του έργου ξεκίνησαν το 1992 και ολοκληρώθηκαν το 1995, ενώ οι εργασίες του 
πρώτου σταδίου της Β΄ Φάσης (Φάση Β1) άρχισαν το 1999 και ολοκληρώθηκαν το 2004. 

Oι εργασίες για το δεύτερο στάδιο της Β΄ Φάσης (Φάση Β2) που είναι και η τελευταία, περιλαμβάνουν την επέκταση του 
δικτύου των κύριων και δευτερευόντων αγωγών, έτσι ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή προς τα βόρεια, ανατολικά 
και δυτικά της Μείζονος Λεμεσού. Επίσης περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των σημαντικότερων εγκαταστάσεων του 
συστήματος, όπως είναι τα Aντλιοστάσια και ο Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή και την επέκταση του συστήματος 
ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε να απαμβλυνθεί το πρόβλημα πλημμυρών που αντιμετωπίζουν ορισμένες περιοχές. Επιπρόσθετα 
περιλαμβάνουν την κατασκευή του νέου Aντλιοστασίου Ζ, νέων αγωγών πιέσεως και του νέου Σταθμού Επεξεργασίας 
Λυμάτων στη Δυτική περιοχή της Λεμεσού και την κατασκευή νέου κύριου αγωγού πιέσεως μεταξύ του Αντλιοστασίου F 
και του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή.

Με τα έργα αυτά εξυπηρετούνται πέραν των 100.000 ατόμων, ενώ με την ολοκλήρωση των Συμβολαίων που βρίσκονται 
σήμερα σε εξέλιξη, περί το 2015, αναμένεται ότι θα εξυπηρετούνται πάνω από 120.000-130.000 άτομα.  Με την ολοκλήρωση 
των κατασκευαστικών έργων του νέου Βιολογικού Σταθμού, δυτικά της Λεμεσού το 2017, θα εξυπηρετούνται πάνω από 
160.000 άτομα, δηλαδή το σύνολο του σημερινού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού.

Οι εργασίες για τα έργα επέκτασης του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Μονής άρχισαν τον Αύγουστο του 2006 και 
ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2008 με συνολικό κόστος 30 εκ. ευρώ περίπου, ενώ τα έργα για την κατασκευή του 
νέου Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων στη Δυτική περιοχή της Λεμεσού αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές του 2015 με 
προϋπολογιζόμενο κόστος 30 εκ. ευρώ περίπου.  Το έργο θα ολοκληρωθεί σε δύο περίπου χρόνια.

Όταν ολοκληρωθούν τα έργα που προγραμματίστηκαν, το συνολικό κόστος του συστήματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 
400 εκ. ευρώ. 

Γενική περιγραφή των έργων που εκτελούνται

Το προσωπικό εν δράσει
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1  “NOVIWAM - Novel Integrated Water Management Systems” 

2  «SEWERINSPECT»

Το έργο ολοκληρώθηκε και σκοπός του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη ολοκληρωμένου Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων, ως εργαλείο 
κατά το σχεδιασμό της αποκατάστασης οχετών, με βάση τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων που έγιναν με τη βοήθεια κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης (CCTV)

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του Συμβουλίου για βελτίωση της τεχνογνωσίας και 
ενεργό διάχυση της γνώσης και εμπειρίας, το Συμβούλιο συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Nov-
el Integrated Water Management Systems - NOVIWAM” (www.noviwam.eu). Το πρόγραμμα NOVI-
WAM αποσκοπούσε στην προώθηση της πολυεπίπεδης, διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της 

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013. Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η διασφάλιση ότι το εργατικό δυναμικό το οποίο 
απασχολείται στον τομέα διαχείριση υδάτινων πόρων (WRM - Water Resource Management Sector), θα αποκτήσει τις 
απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν προς επαγγελματική ανάπτυξη, συμβολή στην ανάπτυξη 
ψηφιακών περιεχομένων και τη συμμετοχή των τελικών χρηστών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία 
της ανάπτυξης και διάδοσης της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), έτσι ώστε να φθάσουν σε διαφανείς πιστοποιήσεις 
ικανοτήτων και απασχόλησης. 
 

Στους ειδικούς στόχους του προγράμματος περιλαμβανόταν   η δημιουργία ενός δικτύου πολλαπλών ενδιαφερομένων φορέων, ώστε να 
εξευρεθεί η επιτυχής προσέγγιση για την παράδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), ο έγκαιρος εντοπισμός 
στα κενά των δεξιοτήτων, η ανάπτυξη πρωτότυπων και καινοτόμων περιεχομένων ηλεκτρονικής μάθησης, η διεξαγωγή πιλοτικών 
μαθημάτων σε κάθε χώρα, η παρακολούθηση της μαθησιακής προόδου των εργαζομένων οι οποίοι  συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η 
αύξηση της αποδοτικότητας στην εργασία τους και η συμβολή στην αναγνώριση της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης καθώς επίσης και η 
αύξηση της διαφάνειας και της δυνατότητας μεταφοράς των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού,  στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων 
πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3  «ΝΙREAS» - New Jobs in the sectors of water management and environmental
                            protection under the Erasmus+ Programme

διαχείρισης υδάτινων πόρων. Οι 18 εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες, αντλώντας πληροφορίες από τις σχετικές τεχνολογίες και 
εμπειρίες άλλων φορέων, στοχεύουν στην αύξηση των ικανοτήτων επίλυσης – με αποτελεσματικό και αειφόρο τρόπο- των επιτακτικών 
προβλημάτων διαχείρισης των νερών που αντιμετωπίζουν οι Ευρω-Μεσογειακές χώρες. Ταυτόχρονα, το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα: 

Καλή οικολογική και χημική κατάσταση όλων των υδάτων και διαχείρισή τους σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής ποταμού. Τελικός στόχος 
αυτής της πρωτοβουλίας είναι η εκμαίευση δράσεων σχετικών με το έργο, ώστε να ενισχυθεί η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των 
συνεργαζόμενων φορέων.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, αναπτύχθηκε Κοινό Σχέδιο Δράσης, αφού προηγήθηκε μελέτη των αναγκών, 
αδυναμιών και ικανοτήτων της κάθε ομάδας και αφού λήφθηκαν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά όλων των εμπλεκόμενων φορέων – 
ερευνητών, εταιρειών και περιφερειακών αρχών όπως το ΣΑΛΑ. Η διάχυση των ευρημάτων και συμπερασμάτων του NOVIWAM έγινε 
τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο. Μέσω του προγράμματος, αναπτύχθηκαν στενές σχέσεις μεταξύ των εταίρων και προωθήθηκαν 
διαδικασίες αμοιβαίας μάθησης, καθώς και άλλες συνεργασίες εκτός των πλαισίων του έργου. Το ΣΑΛΑ, συμμετείχε στο έργο ως Υδατική 
Αρχή, καταθέτοντας την 20χρονη πείρα του στους τομείς του σχεδιασμού, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης 
αποχετευτικών δικτύων και Μονάδων Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς επίσης και συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Το έργο ολοκληρώθηκε το 2013 και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο στα €3.019.760 εκ. των οποίων ποσό ύψους 
€2.559.533 θα χρηματοδοτείτο  από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Το Συμβούλιο συμμετείχε στο έργο με ποσό ύψους €93.316. Η χρηματοδότηση από ίδιους πόρους ανήλθε τελικά στις €10.109, ενώ ποσό 
ύψους €83.207 καλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

1514



3  «ΝΙREAS» - New Jobs in the sectors of water management and environmental
                            protection under the Erasmus+ Programme

15

4 “HOMER“ - Harmonising Open Data in the Mediterranean through better Access and Reuse of Public Sector Information

Η πρόταση για την υλοποίηση του έργου HOMER κατατέθηκε στα πλαίσια του προγράμματος διακρατικής 
συνεργασίας MED – Θεματικός Άξονας 3: «Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της προσβασιμότητας», 
Στόχος 3.2 «Υποστήριξη της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας για την καλύτερη πρόσβαση και εδαφική 
συνεργασία». Η πρόταση εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση από τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος 
MED τις 24 Ιανουαρίου 2012. 
O γενικός στόχος του έργου HOMER είναι η αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού των πληροφοριών του 
δημόσιου τομέα στη Μεσόγειο μέσα από την προώθηση μιας συντονισμένης προσέγγισης για την ανάπτυξη 
της προσβασιμότητας και της περαιτέρω χρήσης των δημόσιων πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην 

επίτευξη των στόχων της Ε.Ε για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Στο έργο συμμετέχουν δεκαεννέα εταίροι από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που προέρχονται από οκτώ συνολικά χώρες τις Μεσογείου 
(Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Μάλτα, Σλοβενία και Μαυροβούνιο). Ο επικεφαλής εταίρος (Lead Partner) είναι η τοπική 
αυτοδιοίκηση Πεδεμοντίου στην Ιταλία. Την Κύπρο εκπροσωπεί στο έργο HOMER το ΣΑΛΑ.
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου έγινε στις 23 και 24 Απριλίου στο Τορίνο της Ιταλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
αυτού είναι €3.666.437, ενώ το ύψος της αιτούμενης χορηγίας προσδιορίζεται στα €2.813.711. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΣΑΛΑ 
υπολογίζεται στις €200.000 και η συγχρηματοδότηση ανέρχεται στις €30.000, ποσό το οποίο θα επωμιστεί το ΣΑΛΑ. 
Το Έργο θα διαρκέσει 36 μήνες. Μέσα από το έργο θα υλοποιηθούν δύο πιλοτικά υποέργα. Το πρώτο υποέργο (δε συμμετέχει η Κύπρος) 
θα έχει στόχο την ενθάρρυνση της διαφάνειας και τη βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες αποφάσεων. Το δεύτερο 
υποέργο (στο οποίο συμμετέχει και η Κύπρος), θα στοχεύει στην αξιοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στα πλαίσια του HOMER , το ΣΑΛΑ, έχει ήδη υλοποιήσει μία σειρά από δράσεις που είχαν στόχο να αποδείξουν τη σημασία των ανοικτών 
δεδομένων για την οικονομική και κοινωνική ευημερία μιας χώρας. Συγκεκριμένα, έχει ήδη δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη δεδομένων 
μέσα από την οποία το ΣΑΛΑ δημοσιεύει δεδομένα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του (www.sbla-opendata.com.cy), ενώ έχει επίσης 
ολοκληρωθεί η πρώτη προσπάθεια για καταγραφή των δεδομένων του Κυπριακού δημοσίου στον τομέα του περιβάλλοντος και η εκπόνηση 
μιας μελέτης κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου σε σχέση με τη διάθεση των πληροφοριών του δημοσίου, την οποία μπορείτε να βρείτε 
στον εξής σύνδεσμο: http://www.homerproject.eu/images/Docs_/3_1_Socioeconomic_impact_study_Final_v4_0.pdf. 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς στο πρόγραμμα «ΝΗΡΕΑΣ» είναι οργανισμοί από το νότο (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία) και ανατολικές χώρες 
(Ρουμανία και Πολωνία) οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα σε σχέση με τον τομέα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων - (WRM sector 
- Water Resource Management Sector).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο στα €329.784. Η δε συνεισφορά του Συμβουλίου στο έργο,  περίπου στα €38.700. Η 
χρηματοδότηση από ίδιους πόρους ανήλθε στα €9.683, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους €29.051 καλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Με το πρόγραμμα αυτό καταρτίστηκαν 98 συνολικά άτομα από 5 χώρες.  Από την Κύπρο απόκτησαν το σχετικό πιστοποιητικό 26 άτομα 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται επαγγελματίες και 9 φοιτητές του ΤΕΠΑΚ.

Τελετή παράδοσης των πιστοποιητικών κατάρτισης  από τον 
Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του Συμβουλίου, στο ΤΕΠΑΚ στις 
30/10/2013
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2013            2014            2015      2016

  8.90‰         8.65‰        8.45‰         8.25‰

  3.20‰
  3.49‰

   3.30‰
   3.59‰

3.40‰
3.70‰

  0.75‰         0.80‰        0.88‰        0.97‰

€0,52           €0,56           €0,60          €0,64

  3.11‰
  3.39‰

Τα τέλη αποχέτευσης λυμάτων επιβάλλονται ετήσια με βάση τους συντελεστές που φαίνονται πιο κάτω, επί της εκτιμημένης αξίας 
των ακινήτων σε τιμές 1/1/80, όπως αυτές καθορίζονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Για οποιεσδήποτε απορίες ή παράπονα όσον αφορά την εκτιμημένη αξία του ακινήτου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επαρχιακό 
Κτηματολόγιο Λεμεσού.

Τα τέλη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων είναι ετήσια τέλη τα οποία χρεώνονται με βάση τους συντελεστές που φαίνονται πιο 
κάτω επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου σε τιμές 1/1/1980, για σκοπούς χρηματοδότησης μέρους του κόστους κατασκευής 
και λειτουργίας του βασικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, όπως αυτό συμφωνείται με τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Τα 
αποχετευτικά τέλη ομβρίων χρεώνονται ομοιόμορφα σε όλα τα υποστατικά, ανεξάρτητα από την περιοχή που βρίσκονται.

Τα τέλη χρήσης του συστήματος επιβάλλονται επί της κατανάλωσης νερού, με ομοιόμορφη τιμή ανά μετρικό τόνο, σε κάθε 
υποστατικό που είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό σύστημα. Το τέλος αυτό επιβάλλεται και εισπράττεται μέσω της αρμόδιας Αρχής 
Υδατοπρομήθειας.  Όπως επεξηγείται στις προηγούμενες σελίδες του παρόντος εντύπου, από το 2014 το τέλος αυτό θα επιβάλλεται 
και στις περιπτώσεις  όπου τα υποστατικά αυτά δεν είναι συνδεδεμένα, ενώ έπρεπε να είχαν συνδεθεί με το σύστημα.

Το ύψος των τελών καθορίζεται από Κανονισμούς οι οποίοι κατατίθενται και εγκρίνονται από τη Βουλή και από Γνωστοποιήσεις που 
εκδίδονται από το Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τα τέλη του ΣΑΛΑ

Πότε πρέπει να πληρώσω;

(α) Τέλη αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων. Με βάση τη Νομοθεσία, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, 
επιβάλλει κάθε χρόνο τα τέλη αυτά επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου και αυτά καθίστανται πληρωτέα σε καθορισμένη προθεσμία με 
τη δημοσίευση σχετικής Γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράλληλα το Συμβούλιο προβαίνει σε ανακοινώσεις 
σε όλους τους τοπικούς ραδιοσταθμούς και στον τύπο, προτρέποντας το κοινό όπως προχωρήσει με την πληρωμή των τελών μέσα στα 
καθορισμένα χρονικά πλαίσια, καλώντας όσους δεν έχουν λάβει κατάσταση λογαριασμού, να απευθύνονται στα γραφεία του Συμβουλίου 
για διερεύνηση του θέματος.

(β) Τέλη χρήσης του συστήματος. Τα τέλη χρήσης υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση του νερού μαζί με τα τέλη ύδρευσης τα 
οποία φαίνονται στο λογαριασμό Υδατοπρομήθειας και είναι πληρωτέα από όσους είτε είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα, είτε θα έπρεπε 
να συνδεθούν.

(γ) Καθυστέρηση στην πληρωμή. Προσοχή! Σε περίπτωση μη πληρωμής των τελών μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής 
τους, επιβάλλεται 20% πρόσθετη επιβάρυνση.   

Επιπρόσθετα, λαμβάνονται δικαστικά μέτρα και επιβάλλεται τόκος όπως καθορίζεται από το Δικαστήριο.



Πού πρέπει να πληρώσω; 

Τα τέλη αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων μπορούν να πληρώνονται στα γραφεία του Συμβουλίου ή μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της 
JCC (jccsmart.com) και μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών της Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας.  Επίσης,  σε όλες τις Τράπεζες και 
Συνεργατικά Ιδρύματα, με παρουσίαση της κατάστασης λογαριασμού, νοουμένου ότι δεν έχει λήξει η ημερομηνία πληρωμής. Μετά τη λήξη της 
προθεσμίας πληρωμής τα τέλη μπορούν να πληρωθούν στα Ταμεία του Συμβουλίου. Τα αποχετευτικά τέλη χρήσης του συστήματος πληρώνονται 
με το λογαριασμό Υδατοπρομήθειας.

Μπορώ να πληρώσω τα τέλη μου με δόσεις; 

To Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών του για διευκόλυνση του κοινού στην πληρωμή 
των ετήσιων λογαριασμών του έχει θέσει σε εφαρμογή το πιο κάτω σχέδιο πληρωμής αποχετευτικών τελών με δόσεις υπό την προϋπόθεση 
ότι τα τέλη θα εξοφλούνται πριν την καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής:

1. Από τα ταμεία του Συμβουλίου με την πληρωμή μέρους του λογαριασμού με οποιαδήποτε μέθοδο (μετρητά, επιταγή, πιστωτική κάρτα)

2. Σχέδιο μηνιαίων δόσεων με τη χρήση πιστωτικής κάρτας από τα ταμεία του Συμβουλίου, για συνολικές οφειλές που δεν θα υπερβαίνουν 
τις €2.000 για κάθε πελάτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  Ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από την Τράπεζα και το συνολικό ποσό 
δεσμεύεται άμεσα στο λογαριασμό του πελάτη

3. Μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πληρώσει μέρος του λογαριασμού του, καθορίζοντας 
ο ίδιος το ποσό και τη συχνότητα των δόσεων.  Ελάχιστο ποσό πληρωμής €30

Μετά την τελευταία ημερομηνία πληρωμής θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση επί του ποσού του λογαριασμού που εκκρεμεί.
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Προσοχή!
Σύμφωνα με τη Νομοθεσία το γεγονός ότι δεν πήρατε λογαριασμό δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση πληρωμής τελών στην 
καθορισμένη ημερομηνία. Εάν δεν έχετε πάρει κατάσταση λογαριασμού, επικοινωνήστε αμέσως με το τηλέφωνο 25 881 888 όπου θα 
δώσετε τα στοιχεία του υποστατικού σας, ή ζητήστε το λογαριασμό σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας www.sbla.com.cy
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Κεντρικά Γραφεία: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Λεμεσός 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός 
Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων: Περιοχή Μονής 
Αποθήκη: Γωνία Ναυαρίνου - Ελευθερίας 
Ιστoσελίδα: www.sbla.com.cy 
Email: info@sbla.com.cy 
Fax: 25 881 777 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 25 - 881 888 
Υπηρεσία για έκτακτη ανάγκη εκτός ωραρίου εργασίας: 7777 2015 

Ωράριο Λειτουργίας:
- 07:30 π.μ. – 15.30 μ.μ. καθημερινά
- Ωρες Ταμείου: 08.00 π.μ. - 15.00 μ.μ.
Παραλαβή αιτήσεων για άδεια κατασκευής/σύνδεσης 08.00 π.μ. - 15.00 μ.μ.
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