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M
ετά	 από	 μια	 τριακονταετή	 επιτυχημένη	 πορεία,	 η	

οποία	 οδήγησε	 στη	 δημιουργία	 ενός	 σύγχρονου	

και	 αποτελεσματικού	 αποχετευτικού	 συστήματος	

λυμάτων	στην	πόλη	και	την	ευρύτερη	αστική	περιοχή	της	Λε-

μεσού	και	στην	 καθιέρωση	 του	Συμβουλίου	Αποχετεύσεων	

Λεμεσού	–	Αμαθούντας	 (ΣΑΛΑ)	ως	ενός	δυναμικού,	 εύρω-

στου	και	υγειούς	δημόσιου	οργανισμού,	το	ΣΑΛΑ	βρίσκεται	

σήμερα	σε	ένα	κομβικό	σημείο	στην	ιστορία	του.	

Το	ΣΑΛΑ	αντιμετωπίζει	νέες	προκλήσεις	και	καλείται	να	αξι-

οποιήσει	στο	μέγιστο	δυνατό	βαθμό	τις	δυνατότητες	και	τις	

ευκαιρίες	και	να	αντιμετωπίσει	τους	κινδύνους	που	δημιουρ-

γούνται	 σε	 ένα	 συνεχώς	 μεταβαλλόμενο	 κοινωνικοοικονο-

μικό,	 κανονιστικό	και	 επιχειρηματικό	περιβάλλον	και	στους	

φρενήρεις	αναπτυξιακούς	ρυθμούς	της	Λεμεσού.	

Μετά	την	πρόσφατη	αλλαγή	σκυτάλης	στη	γενική	διεύθυνση	

του	οργανισμού,	τα	μάτια	των	τοπικών	αρχών	της	Λεμεσού	

αλλά	και	των	αρμόδιων	φορέων	της	κεντρικής	κυβέρνησης,	

είναι	στραμμένα	με	αυστηρότητα	προς	τη	νέα	διεύθυνση	του	

ΣΑΛΑ	από	 την	 οποία	 έχουν	 μεγάλες	απαιτήσεις	 και	 προσ-

δοκίες.

Η	διαφύλαξη	της	οικονομικής	ευρωστίας	του	Οργανισμού,	η	

διατήρηση	 της	 καλής	 του	φήμης	 και	 αποτελεσματικότητας	

και	η	διαχείριση	ενός	πολύ	φιλόδοξου	και	πιεστικού	αναπτυ-

ξιακού	προγράμματος,	το	οποίο,	πέραν	του	τομέα	των	λυμά-

των,	επεκτείνεται	στον	τομέα	της	διαχείρισης	των	όμβριων	

υδάτων	και	των	αντιπλημμυρικών	έργων,	καθώς	επίσης	και	

της	γεωγραφικής	επέκτασης	του	ΣΑΛΑ	στους	προαστιακούς	

και	 περιφερειακούς	 οικισμούς	 της	 Λεμεσού,	 δεν	 αφήνουν	

περιθώρια	επανάπαυσης	και	εφησυχασμού	σε	κανένα.

Αυτή	τη	στιγμή	υλοποιούνται	από	το	ΣΑΛΑ	τέσσερα	μεγά-

λα	έργα	υποδομής,	συνολικής	αξίας	60	εκατομμυρίων	Ευρώ,	

ενώ	προγραμματίζονται	στα	επόμενα	δύο	χρόνια	να	αρχίσουν	

νέα	έργα	αξίας	ακόμα	60	περίπου	εκατομμυρίων	Ευρώ.	

Συγκεκριμένα,	 σήμερα	 κατασκευάζονται	 από	 το	 ΣΑΛΑ	 τα	

ακόλουθα	τέσσερα	μεγάλα	έργα:

• Το Δυτικό Εργοστάσιο Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων 
στα Κάτω Πολεμίδια

Ένα	έργο	αξίας	30	εκατομμυρίων	Ευρώ,	το	οποίο	συγχρηματο-

δοτείται	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	την	Κυπριακή	Δημοκρα-

τία	και	το	ΣΑΛΑ.	Οι	κατασκευαστικές	εργασίες	ευρίσκονται	σε	

πλήρη	εξέλιξη	και	το	έργο	αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	και	να	

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας
σε κομβικό σημείο στην ιστορία του

Γιάννης	Τσουλόφτας,	Γενικός	Διευθυντής	ΣΑΛΑ

τεθεί	σε	λειτουργία	εντός	του	2022.	Το	Εργοστάσιο	αυτό	θα	

εξυπηρετεί	τις	δυτικές	περιοχές	της	Λεμεσού,	όπως	είναι	τα	

Πολεμίδια,	ο	Άγιος	Σπυρίδωνας,	το	Ζακάκι	κτλ.,	καθώς	επί-

σης	το	Γενικό	Νοσοκομείο	Λεμεσού,	το	Νέο	Λιμάνι	Λεμεσού,	

την	Α΄	Βιομηχανική	Περιοχή	Λεμεσού	και	τις	μεγάλες	εμπο-

ρικές	αναπτύξεις	όπως	το	Εμπορικό	Κέντρο	My	Mall,	το	Καζί-

νο	City	of	Dreams	Mediterranean,	κτλ.	Το	εργοστάσιο	θα	αξιο-

ποιεί	καινοτόμες	τεχνολογίες	για	αποτελεσματική	βιολογική	

επεξεργασία	των	λυμάτων	και	παραγωγή	άριστης	ποιότητας	

τριτοβάθμια	επεξεργασμένου	νερού,	το	οποίο	θα	είναι	άμεσα	

και	εύκολα	διαθέσιμο	για	γεωργικούς	σκοπούς	στην	παραδο-

σιακά	γεωργική	περιοχή	της	δυτικής	Λεμεσού.	

1.	Έργα	Ομβρίων	2008-2023

2.	Δυτικό	εργοστάσιο	καλλιέργειας	λυμάτων	Κάτω	Πολεμίδια
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• Το μεγάλο Αντλιοστάσιο δυτικά του Νέου Λιμανιού Λεμεσού
Το	Αντλιοστάσιο	αυτό,	γνωστό	και	ως	Αντλιοστάσιο	Ζ,	ένα	

έργο	αξίας	6.5	εκατομμυρίων	Ευρώ,	είναι	απαραίτητο	για	να	

μπορέσουν	 να	 εξυπηρετηθούν	 οι	 μεγάλες	 αναπτύξεις	 του	

Εμπορικού	Κέντρου	My	Mall	 και	 του	Καζίνο	City	of	Dreams	

Mediterranean,	και	 το	οποίο	λόγω	αλλεπάλληλων	καθυστε-

ρήσεων	 και	 χρονοβόρων	 διαδικασιών	 στην	 Αναθεωρητική	

Αρχή	Προσφορών,	ευρίσκεται	τώρα	πάνω	στην	κρίσιμη	δια-

δρομή.	Το	κατασκευαστικό	συμβόλαιο	για	το	έργο	αυτό	έχει	

ήδη	 υπογραφεί	 και	 οι	 κατασκευαστικές	 εργασίες	 αρχίζουν	

άμεσα.	Το	έργο	αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	το	πρώτο	εξά-

μηνο	του	2022,	και	η	λειτουργία	του	θα	συμπέσει	με	την	λει-

τουργία	του	Καζίνο	City	of	Dreams	Mediterranean	και	τη	λει-

τουργία	του	Δυτικού	Εργοστασίου	Βιολογικής	Επεξεργασίας	

Λυμάτων	στα	Κάτω	Πολεμίδια.

• Η συντήρηση, ανακαίνιση και ενίσχυση του κεντρικού 
αγωγού λυμάτων

Το	 έργο	 αυτό	 αφορά	 τον	 κεντρικό	 αγωγό	 κατά	 μήκος	 του	

παραλιακού	δρόμου	 της	Λεμεσού	από	 τη	Μαρίνα	Λεμεσού	

μέχρι	το	ξενοδοχείο	Ποσειδώνια,	αξίας	γύρω	στα	10	εκατομ-

μύρια	Ευρώ.	Ο	αγωγός	αυτός	κατασκευάστηκε	τη	δεκαετία	

του	1990	και	οι	 εργασίες	που	εκτελούνται	 τώρα	διασφαλί-

ζουν	την	αξιοπιστία	και	καλή	λειτουργία	του	για	τα	επόμενα	

50	χρόνια	περίπου,	αξιοποιώντας	πρωτοπόρες	και	καινοτό-

μες	τεχνολογίες	και	υλικά.	Το	μεγαλύτερο	μέρος	του	έργου	

αυτού	 έχει	 ήδη	 κατασκευαστεί	 και	 το	 έργο	 αναμένεται	 να	

ολοκληρωθεί	εντός	του	πρώτου	τριμήνου	του	2021.

• Το αποχετευτικό σύστημα λυμάτων στις κοινότητες
 Πύργου και Παρεκκλησιάς
Το	έργο	αυτό,	αξίας	13	εκατομμυρίων	Ευρώ,	συγχρηματο-

δοτείται	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	 Ένωση,	 την	 Κυπριακή	 Δημο-

κρατία	και	το	ΣΑΛΑ.	Οι	κατασκευαστικές	εργασίες,	οι	οποίες	

αφορούν	δίκτυο	λυμάτων	συνολικού	μήκους	47	χιλιομέτρων,		

έχουν	ήδη	αρχίσει	και	αναμένεται	να	ολοκληρωθούν	μέχρι	το	

πρώτο	εξάμηνο	του	2022.	Το	ΣΑΛΑ	θεωρεί	το	έργο	αυτό	ως	

ένα	κομβικό	ορόσημο	στην	επέκταση	του	εκτός	των	αστικών	

περιοχών	της	Λεμεσού	και	αποτελεί	επίσης	ένα	σημαντικό	

βήμα	προς	 την	πρόοδο,	 την	ανάπτυξη,	 τον	 εκσυγχρονισμό	

και	την	προστασία	του	περιβάλλοντος	στις	δύο	μεγάλες	κοι-

νότητες	της	επαρχίας	Λεμεσού.

Πέραν	των	πιο	πάνω	τεσσά-

ρων	μεγάλων	έργων	υποδο-

μής	 που	 εκτελούνται	 τώρα,	

το	 ΣΑΛΑ	 προγραμματίζει	

την	 έναρξη	 εντός	 της	 επό-

μενης	διετίας	πολλών	άλλων	

μεγάλων	 έργων	 υποδομής,	

τόσο	στον	 τομέα	 των	 λυμά-

των	όσο	και	στον	τομέα	των	

όμβριων	και	των	αντιπλημμυ-

ρικών	 έργων.	 Συγκεκριμένα	

έχουν	 ήδη	 προγραμματιστεί	

τα	ακόλουθα	μεγάλα	έργα:	

• Αντιπλημμυρικά έργα στη βόρεια περιοχή της Λεμεσού
Το	 έργο	 αυτό,	 εκτιμώμενης	 αξίας	 20	 εκατομμυρίων	 ευρώ,	

βρίσκεται	 τώρα	 στο	 στάδιο	 της	 αξιολόγησης	 των	 προσφο-

ρών	 για	 τις	 κατασκευαστικές	 εργασίες.	Η	 αξιολόγηση	 των	

προσφορών	αναμένεται	να	ολοκληρωθεί	μέχρι	το	τέλος	του	

2020	και	η	υπογραφή	του	κατασκευαστικού	συμβολαίου	και	η	

έναρξη	των	εργασιών	αναμένεται	να	πραγματοποιηθεί	εντός	

του	πρώτου	εξαμήνου	του	2021.

Το	έργο	αφορά	την	κατασκευή	αγωγών	μήκους	17	χιλιομέ-

τρων	και	ορθογωνικών	οχετών	μήκους	3	χιλιομέτρων	 	στις	

βόρειες	περιοχές	της	ευρύτερης	Λεμεσού.	

Με	το	έργο	αυτό	θα	εκτρέπονται	 τα	όμβρια	ύδατα	από	τις	

περιοχές	της	Αγίας	Φύλας	και	της	Εκάλης,	και	από	την	Λεω-

φόρο	Σπύρου	Κυπριανού,	δυτικά	προς	την	κοίτη	του	ποταμού	

Γαρύλλη,	έτσι	ώστε	να	μειωθεί	ο	όγκος	των	επιφανειακών	

νερών	 που	 πλημμυρίζουν	 συγκεκριμένες	 περιοχές	 της	 πό-

λης.	Το	έργο	αυτό	θεωρείται	ως	ένα	σημαντικό	βήμα	στον	

ολοκληρωμένο	 σχεδιασμό	 για	 αντιπλημμυρική	 προστασία	

της	πόλης	της	Λεμεσού.	

• Αντιπλημμυρικά έργα στο κέντρο της Λεμεσού 
Το	 έργο	 αφορά	 την	 κατασκευή	 αγωγών	 όμβριων	 επί	 των	

οδών	Ναυαρίνου,	Αγίας	Φυλάξεως,	Ν.Π.	Λανίτη,	Θεσσαλονί-

κης,	Γλάδστωνος	και	άλλες	οδούς	στη	περιοχή	του	Κέντρου	

της	πόλης.	

Οι	 προκαταρκτικές	 μελέτες	

που	είχαν	ετοιμαστεί	το	2012	

με	τη	συνεργασία	του	Δήμου	

Λεμεσού,	του	Τμήματος	Δη-

μοσίων	Έργων	και	του	ΣΑΛΑ	

επανεξετάζονται	 και	 επικαι-

ροποιούνται	 τώρα	 από	 το	

ΣΑΛΑ	 με	 στόχο,	 πέραν	 από	

την	περιοχή	του	Κάστρου	να	

μειωθεί	 ο	 όγκος	 της	 επιφα-

νειακής	 απορροής	 όμβριων	

στην	 κεντρικότερη	 εμπορι-

κή	 οδό	 της	 πόλης,	 την	 οδό	 

4.	Mελλοντικά	Έργα	Όμβριων	Ευρύτερης	Λεμεσού

3.	 Σύστημα	λυμάτων	Πύργου	
και	Παρεκκλησιάς

5.	 Αντιπλημμυρικά	έργα	στο	
κέντρο	της	Λεμεσού

Tεχνικά ΈργαTεχνικά Έργα
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Ανεξαρτησίας.	Ο	Διαγωνισμός	για	το	κατασκευαστικό	συμ-

βόλαιο	αναμένεται	να	προκηρυχθεί	αρχές	το	2021	και	οι	ερ-

γασίες	να	αρχίσουν	το	δεύτερο	εξάμηνο	του	2021.	Ο	προϋ-

πολογισμός	του	Έργου	ανέρχεται	στα	€6.5	εκατομμύρια	και	

η	διάρκεια	των	εργασιών	αναμένεται	να	είναι	18	μήνες.		

• Αποχετευτικό σύστημα λυμάτων στην κοινότητα Παλώδιας
Το	έργο,	αξίας	7.5	εκατομμυρίων	ευρώ,	προγραμματίζεται	να	

αρχίσει	εντός	του	2021	και	αφορά	τον	λεπτομερή	σχεδιασμό	

και	την	κατασκευή	του	αποχετευτικού	συστήματος	λυμάτων	

στην	κοινότητα	της	Παλώδιας.	Η	συνολική	διάρκεια	του	έρ-

γου	αναμένεται	να	είναι	γύρω	στους	55	μήνες.

8.	Λίμνη	κατακράτησης	όμβριων	στην	Αγία	Φύλα

9.	Λίμνη	κατακράτησης	όμβριων	στον	Άγιο	Αθανάσιο

Παράλληλα	με	την	υλοποίηση	των	πιο	πάνω	σημαντικών	έρ-

γων	υποδομής,	η	κατά	μακράν	σημαντικότερη	και	δυσκολό-

τερη	πρόκληση	που	θα	αντιμετωπίσει	το	ΣΑΛΑ,	και	η	οποία	

θα	μεταβάλει	ουσιωδώς	τα	μεγέθη,	τη	φυσιογνωμία	του	και	

τις	διοικητικές	του	δομές,	είναι	η	επέκταση	του	ΣΑΛΑ	στους	

δυτικούς	οικισμούς	της	Λεμεσού,	δηλαδή	στο	Δήμο	Ύψωνα	

και	στις	κοινότητες	Κολοσσίου,	Ερήμης,	Επισκοπής,	Τραχω-

νίου,	Ασώματου,	Ακρωτηρίου	και	Τζερκέζ	Τσιφλίκ.	

6.	Σύστημα	λυμάτων	στην	κοινότητα	Παλώδιας	-	Προσχέδιο

7.	Σύστημα	λυμάτων	σε	εννέα	κυβερνητικούς	οικισμούς	και
		 οικισμούς	αυτοστέγασης

• Λίμνη κατακράτησης όμβριων στην Αγία Φύλα
Αποτελεί	μέρος	ενός	ευρύτερου	έργου,	το	οποίο	σχεδιάστη-

κε	για	την	προστασία	της	ευρύτερης	περιοχής	του	ποταμού	

•  Λίμνη κατακράτησης όμβριων στον Άγιο Αθανάσιο
Η	προτεινόμενη	λίμνη	θα	κατασκευαστεί	 νότια	 του	αυτοκι-

νητόδρομου	σε	θέση		όπου	η	μορφολογία	του	εδάφους	σχη-

ματίζει	μια	φυσική	κοιλότητα	που	λειτουργεί	ανασχετικά.	Η	

λίμνη	θα	κατακρατεί	μεγάλες	ποσότητες	νερού	και	θα	επιτρέ-

πει	ελεγχόμενη	διοχέτευση	του	νερού	προς	το	παρακείμενο	

ποτάμι,	έτσι	ώστε	να	αποφεύγεται	ο	κίνδυνος	υπερχείλισης.	

Η	λίμνη	θα	έχει	όγκο	περίπου	70.000	m³	με	εκτιμώμενο	κό-

στος	κατασκευής	€2,4	εκ.	περίπου.	

• Αποχετευτικό σύστημα λυμάτων σε εννέα κυβερνητικούς 
οικισμούς και οικισμούς αυτοστέγασης

Το	έργο,	αξίας	17	εκ.	ευρώ,	ξεκίνησε	αρχές	του	2020	και	ανα-

μένεται	να	ολοκληρωθεί	μέχρι	το	τέλος	του	2024.	Το	έργο	

περιλαμβάνει	 την	 κατασκευή	 αποχετευτικού	 δικτύου	 λυμά-

των	στους	κυβερνητικούς	οικισμούς	και	οικισμούς	αυτοστέ-

γασης	Κάτω	Πολεμιδιών,	Πάνω	Πολεμιδιών,	Αγ.	Σπυρίδωνα,	

Ομόνοιας,	Αγ.	Νικολάου,	Αγ.	Ιωάννη,	Μουτταγιάκας,	Αγ.	Φύ-

λας	και	Κάτω	Πολεμιδιών,	δυτικά	του	Νέου	Νοσοκομείου.	

Αγίου	Φύλας	από	πλημμυρικά	γεγονότα.	Η	λίμνη	προγραμμα-

τίζεται	να	είναι	υπόγεια,	κάτω	από	την	αυλή	του	Κ΄	Δημοτικού	

Σχολείου	Αγίου	Παντελεήμονα.	Οι	αποθηκευμένες	ποσότη-

τες	στη	δεξαμενή	ανάσχεσης	θα	αφήνονται	ελεγχόμενα	πίσω	

στο	υδατόρεμα	έτσι	ώστε	να	μη	δημιουργείται	αυξημένος	κίν-

δυνος	υπερχείλισης	και	πλημμύρας.	Η	δεξαμενή	ανάσχεσης	

όμβριων	υδάτων,	θα	έχει	χωρητικότητα	περίπου	12.500m³	με	

εκτιμώμενο	κόστος	κατασκευής	€3	εκ.	περίπου.
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Το	Υπουργικό	Συμβούλιο	με	απόφαση	του	ανάθεσε	την	εκτέ-

λεση	 του	 έργου	 του	 αποχετευτικού	 συστήματος	 λυμάτων	

στους	οκτώ	αυτούς	οικισμούς	στο	ΣΑΛΑ.	Το	ΣΑΛΑ	θα	αντα-

ποκριθεί	άμεσα	και	αποτελεσματικά	στην	κυβερνητική	ανά-

θεση	και	ως	προς	τούτο	άρχισαν	ήδη	οι	σχετικές	διεργασί-

ες	που	θα	οδηγήσουν	στην	εκπόνηση	ενός	ολοκληρωμένου	

Master	Plan	και	μιας	περιεκτικής	και	αξιόπιστης	Μελέτης	Βι-

ωσιμότητας	του	Έργου,	στα	οποία	θα	βασιστούν	όλες	οι	με-

τέπειτα	ενέργειες	και	σχεδιασμοί.	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	το	

ΣΑΛΑ	αρχίζει	άμεσα	τις	εν	λόγω	προκαταρκτικές	ενέργειες	

χωρίς	να	περιμένει	να	ολοκληρωθούν	οι	σχετικές	κυβερνητι-

κές	προϋποθέσεις,	όπως	ο	καθορισμός	των	ορίων	και	η	λήψη	

μιας	σειράς	από	άλλες	αποφάσεις,	έτσι	ώστε	οι	διεργασίες	

να	προχωρούν	παράλληλα.	Μια	επιπρόσθετη	επιπλοκή	αφο-

ρά	την	εμπλοκή	των	Βρετανικών	Βάσεων	στις	οποίες	εμπί-

πτει	ένα	μεγάλο	μέρος	της	εν	λόγω	περιοχής,	και	οι	οποίες	

θα	πρέπει	να	εκδώσουν	τα	σχετικά	διατάγματα.	

Πέραν	 των	 προκλήσεων	 στον	 τομέα	 της	 υλοποίησης	 του	

εξαιρετικά	φιλόδοξου	αναπτυξιακού	του	προγράμματος,	το	

ΣΑΛΑ	βρίσκεται	αντιμέτωπο	με	μια	σειρά	από	άλλες	προκλή-

σεις	και	θέματα	τα	οποία	χρήζουν	άμεσου	χειρισμού	και	τα	

οποία	θα	πρέπει	να	επιλυθούν	έτσι	ώστε	το	ΣΑΛΑ	να	είναι	σε	

θέση	να	υλοποιήσει	αυτό	το	πρόγραμμα	και	να	αντεπεξέλθει	

στην	αποστολή	του.	

Ως	βασικότερη	προϋπόθεση	θεωρείται	ο	εξορθολογισμός	και	

η	 ενδυνάμωση	 της	 οργανωτικής	 και	 διοικητικής	 του	 δομής	

αναφορικά	με	τους	πιο	κάτω	τομείς:	

•	Ενδυνάμωση	του	τομέα	των	Συμβάσεων,	τόσο	αναφορικά	
με	 το	 προσυμβατικό	στάδιο	 (ετοιμασία	 εγγράφων	διαγωνι-

σμού,	 προκήρυξη	 διαγωνισμού,	 αξιολόγηση,	 ανάθεση	 σύμ-

βασης,)	όσο	και	αναφορικά	με	το	στάδιο	της	εκτέλεσης	μιας	

σύμβασης.	Ως	προς	τούτο	είναι	άκρως	επείγουσα	η	δημιουρ-

γία	 Τομέα	 Συμβάσεων	 στο	 ΣΑΛΑ	 για	 πιο	 αποτελεσματικό	

χειρισμό	του	μεγάλου	αριθμού	διαγωνισμών	και	συμβάσεων	

που	 αναμένεται	 να	 προκύψουν	 άμεσα	 από	 την	 υλοποίηση	

του	αναπτυξιακού	προγράμματος.		

•	 Ενδυνάμωση	 και	 αναβάθμιση	 του	 τομέα	 του	Εσωτερικού	
Ελέγχου	για	καλύτερη	και	πιο	αποτελεσματική	παρακολού-

θηση	των	μεγάλων	έργων	και	της	διάθεσης	δημόσιων	πόρων.	

Ως	προς	τούτο	είναι	εκ	των	ων	ουκ	άνευ	η	δημιουργία	απο-

τελεσματικών	δομών	Εσωτερικού	Ελέγχου	στον	οικονομικό,	

διαχειριστικό	και	τεχνικό	τομέα	καθώς	επίσης	και	στον	τομέα	

της	συμμόρφωσης	με	συστήματα	και	πρότυπα.

•	Ενίσχυση	της	δομής	του	Συμβουλίου	στον	τομέα	της	τε-
χνολογίας	της	πληροφορικής	για	να	μπορέσει	το	Συμβούλιο	

να	 εκσυγχρονίσει	 τον	 τρόπο	 λειτουργίας	 του	 και	 τον	 τρό-

πο	εξυπηρέτησης	του	κοινού.	Στην	υφιστάμενη	οργανωτική	

δομή	 του	ΣΑΛΑ	δεν	προνοείται	Λειτουργός	Πληροφορικής	

και	εδώ	και	αρκετό	καιρό	οι	ανάγκες	στον	τομέα	της	πληρο-

φορικής,	περιλαμβανομένων	και	ευαίσθητων	θεμάτων,	καλύ-

πτονται	με	αγορά	εξωτερικών	υπηρεσιών,	κάτι	που	θα	πρέπει	

άμεσα	να	τερματιστεί.	

•	Ενίσχυση	του	Συμβουλίου	στον	νομικό	τομέα,	αφού	τώρα	
δεν	προνοείται	ούτε	μια	θέση	νομικού	λειτουργού	στην	ορ-

γανική	δομή	του	ΣΑΛΑ,	με	αποτέλεσμα	τα	πολυάριθμα	και	

πολύπλοκα	 νομικά	 θέματα	 να	 παραπέμπονται	 στην	 ολότη-

τα	 τους	σε	εξωτερικούς	συνεργάτες,	 ή	 να	 καλύπτονται	 με	

αγορά	υπηρεσιών	και	ως	εκ	τούτου	να	χάνονται	πολύτιμες	

εμπειρίες	και	συνέργειες	που	θα	μπορούσαν	να	συσσωρευ-

τούν	στο	Συμβούλιο.		

•	Αναδόμηση	και	εκσυγχρονισμός	της	δομής	και	λειτουργίας	
του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	Με	το	ισχύον	νομικό	πλαίσιο	το	

ΔΣ	του	ΣΑΛΑ	αριθμεί	39	μέλη.	Η	αριθμητική	δύναμη	του	ΔΣ	

με	την	επικείμενη	επέκταση	στους	δυτικούς	οικισμούς	ανα-

μένεται	να	αυξηθεί	στα	47	μέλη.	Η	σύσταση	και	η	λειτουργία	

του	ΔΣ	επιδέχεται	βελτίωσης	με	στόχο	το	ΔΣ	να	είναι	πιο	ευ-

έλικτο	και	ταχύ	στη	λήψη	αποφάσεων	και	να	μπορεί	να	έχει	

κάποιας	μορφής	εξειδίκευση	και	δυνατότητα	αφιέρωσης	πε-

ρισσότερου	χρόνου	στην	εξέταση	των	πολύπλοκων	και	ση-

μαντικών	θεμάτων	του	Συμβουλίου.	Ως	προ	τούτο	υπάρχουν	

ήδη	σκέψεις	για	ετοιμασία	σχετικών	νομοσχεδίων	από	τους	

αρμόδιους	κυβερνητικούς	φορείς.		

•	 Επίσης,	 για	 να	 μπορέσει	 το	 ΣΑΛΑ	 να	 ανταποκριθεί	 στις	
υπάρχουσες	και	επερχόμενες	προκλήσεις	θα	πρέπει	επιτα-

κτικά	να	ενισχυθεί	αριθμητικά	το	στελεχιακό	του	δυναμικό.	

Ενδεικτικά	αναφέρεται	ότι	το	ΣΑΛΑ	καλείται	να	υλοποιήσει	

το	 πιο	 πάνω	 αναπτυξιακό	 πρόγραμμα,	 στο	 οποίο	 τα	 έργα	

Πολιτικής	Μηχανικής	έχουν	κυρίαρχο	μέρος	και	πρωταρχική	

σημασία,	έχοντας	στη	δύναμη	του	μόνο	δύο	Εκτελεστικούς	

Πολιτικούς	Μηχανικούς!	

Το	Συμβούλιο	Αποχετεύσεων	Λεμεσού	–	Αμαθούντας	στην	

τριακονταετή	ιστορία	του	έχει	αναδειχθεί	και	καθιερωθεί	στις	

συνειδήσεις	των	κατοίκων	της	ευρύτερης	Λεμεσού,	ως	ένας	

βασικός	πυλώνας	ανάπτυξης	της	πόλης	μας	και	ως	ένας	πρό-

τυπος	δημόσιος	οργανισμός	για	τον	οποίο	κάθε	Λεμεσιανός	

μπορεί	να	νοιώθει	ικανοποίηση	και	περηφάνια.	

Το	ΣΑΛΑ	έχει	συμβάλει	ουσιωδώς	στη	δημιουργία	και	δια-

τήρηση	 καθαρών	 θαλασσών	 στη	 Λεμεσό,	 στην	 παραγωγή	

άφθονου	 και	 φθηνού	 τριτοβάθμια	 επεξεργασμένου	 νερού	

για	 τους	γεωργούς	μας,	 τα	πάρκα	και	 τα	γήπεδα	μας,	στη	

μείωση	του	κόστους	διαχείρισης	των	υγρών	αποβλήτων	από	

τα	ξενοδοχεία	και	τις	βιομηχανίες	μας,	στην	προστασία	των	

υπόγειων	υδροφόρων	στρωμάτων,	στην	εξάλειψη	της	οχλη-

ρίας	και	της	ακαταστασίας	που	υπήρχε	με	τους	σηπτικούς	και	

απορροφητικούς	λάκκους,	και	στην	αντιπλημμυρική	προστα-

σία	της	πόλης	μας.	

Έχοντας	πλήρη	επίγνωση	της	βαριάς	κληρονομιάς	που	ανα-

λαμβάνει,	 η	 σημερινή	 διεύθυνση	 του	 ΣΑΛΑ	 θα	 καταβάλει	

κάθε	 προσπάθεια	 να	 ανταποκριθεί	 στην	 εμπιστοσύνη	 των	

Αρχών	της	πόλης	και	στις	αυξημένες	απαιτήσεις	και	προσ-

δοκίες	 μιας	 σύγχρονης,	 ενημερωμένης	 και	 ανεπτυγμένης	

τοπικής	κοινωνίας.				■

Tεχνικά Έργα




