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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 

Ο ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
Γιάννης Τσουλόφτας 
Γενικός Διευθυντής ΣΑΛΑ και Διαχειριστής Έργου δημιουργίας Επαρχιακού Οργανισμού 
Αυτοδιοίκησης Λεμεσού  
 
 
Δημιουργία Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης – Νόμος 
37(Ι)/2022 
 
Σύμφωνα με τον Νομό 37(Ι)/2022, που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Μαρτίου 2022 με την 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την 1η Ιουνίου 2024, 
δημιουργούνται οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, ένας σε κάθε επαρχία, οι οποίοι θα 
έχουν την ευθύνη για τις ακόλουθες τέσσερεις σημαντικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την επαρχία 
τους:   

 Ύδρευση 
 Αποχέτευση (Λύματα και Όμβρια) 
 Εκμετάλλευση και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και  
 Αδειοδότηση της Ανάπτυξης (έκδοση Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών) 

 

 
 
Συνεπώς, τα μέχρι σήμερα υφιστάμενα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Αποχετεύσεων και 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων θα μετεξελιχθούν και θα ενταχθούν την 1η Ιουνίου 2024 σε 
ένα νέο Επαρχιακό Οργανισμό, ενώ επιπρόσθετα θα μεταφερθεί στον Οργανισμό αυτό η 
αρμοδιότητα της έκδοσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών από όλες τις Πολεοδομικές 
Αρχές κάθε επαρχίας, δηλαδή τους Δήμους, την Επαρχιακή Διοίκηση και το Επαρχιακό 
Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.  
 
Τα Προσωρινά Συντονιστικά Συμβούλια (ΠΣΣ) 
 
Το έργο της δημιουργίας των ΕΟΑ και ο στόχος της έναρξης της λειτουργίας τους την 1η 
Ιουνίου 2024 είναι αναμφίβολα ένα μεγαλεπήβολο έργο, με εξαιρετικά μεγάλο βαθμό 
δυσκολίας και πολυπλοκότητας με πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει μια σωρεία 
από ενέργειες που πρέπει να γίνουν και αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν για να επιτευχθεί 
ο στόχος αυτός την 1η Ιουνίου 2024.   
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Ήδη έχουν συσταθεί στις επαρχίες τα Προσωρινά Συντονιστικά Συμβούλια (ΠΣΣ,) υπό την 
προεδρία του μητροπολιτικού Δημάρχου, σε κάθε επαρχία, στα οποία συμμετέχουν 
εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων, των τριών Συμβουλίων που 
μετεξελίσσονται (Υδατοπρομήθειας, Αποχέτευσης και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,) ο 
Έπαρχος, ο Επαρχιακός Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενώ σε αυτά 
παρακάθονται οι Γενικοί Διευθυντές των τριών Συμβουλίων (Υδατοπρομήθειας, Αποχέτευσης 
και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.) 
 
Το ΠΣΣ, το οποίο προνοείται από τον Νόμο, έχει την αρμοδιότητα για την κατάρτιση του 
σχεδίου του προϋπολογισμού, την κατάρτιση της οργανωτικής δομής και την αντιμετώπιση 
οποιουδήποτε ζητήματος αφορά την μεταβατική περίοδο μέχρι την σύσταση και την λειτουργία 
των ΕΟΑ.   
 
Σύσταση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού 
 
Το ΣΑΛΑ (Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας), το ΣΥΛ (Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού) και το ΣΕΔΑΛ (Συμβούλιο Εκμετάλλευσης και Διάθεσης 
Αποβλήτων Λεμεσού) θα παύσουν να υπάρχουν ως αυτόνομοι Οργανισμοί την 31η Μαΐου 
2024 και από την 1η Ιουνίου 2024 μετεξελίσσονται στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης 
Λεμεσού.  

 
 
Στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού περιέρχονται επίσης οι αρμοδιότητες για 
έκδοση Πολεοδομικών Αδειών από τις δύο Πολεοδομικές Αρχές της Επαρχίας Λεμεσού, 
δηλαδή το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τον Δήμο Λεμεσού, και οι αρμοδιότητες για 
έκδοση Αδειών Οικοδομής από τις οκτώ Οικοδομικές Αρχές της Επαρχίας, δηλαδή την 
Επαρχιακή Διοίκηση, τους έξι Δήμους (Λεμεσού, Ύψωνα, Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς, 
Αγίου Αθανασίου, και Γερμασόγειας) και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα.  
 
Η σημασία της μεταρρύθμισης 
 
Η δημιουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης είναι μία εκ των σημαντικότερων 
εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται στη χώρα μας και θα επηρεάσει 
ουσιωδώς σημαντικές υπηρεσίες που άπτονται της ποιότητας ζωής, της δημόσιας υγείας, της 
προστασίας του περιβάλλοντος και της οικονομικής δραστηριότητας στην χώρα. 
 
Στόχος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων, αποτελεσματικών και σωστά δομημένων και 
στελεχωμένων δημόσιων Οργανισμών, οι οποίοι να έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, 
υποδομή, βαρύτητα και αξιοπιστία να χειριστούν τις  τέσσερεις σημαντικότατες αρμοδιότητες: 
Ύδρευση, Αποχέτευση, Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Αδειοδότηση της Ανάπτυξης.   
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Είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα με τον διασκορπισμό και την κατάτμηση 
των αρμοδιοτήτων, την έλλειψη εξειδίκευσης και πόρων, τις αναποτελεσματικές και 
χρονοβόρες διαδικασίες κλπ. Αναμένεται ότι με τη δημιουργία των Οργανισμών αυτών θα 
βελτιωθεί η καθημερινότητα του πολίτη αφού με την παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων 
υπηρεσιών, θα βελτιωθεί η προστασία του περιβάλλοντος και θα στηριχθεί καλύτερα η 
οικονομική ανάπτυξη. 
 
Ειδικά στην Λεμεσό, όπου ο κατασκευαστικός τομέας είναι βασικός πυλώνας της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, η επιτάχυνση της έκδοσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών 
Αδειών θα φέρει μεγάλα και σημαντικά οφέλη στην οικονομία της πόλης και της επαρχίας.     
 
Το όραμα του ΕΟΑ Λεμεσού 
 
Το όραμα του ΕΟΑ Λεμεσού είναι εν ολίγοις η δημιουργία ενός σύγχρονου, 
αποτελεσματικού και αξιόπιστου Δημόσιου  Οργανισμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες και προσδοκίες μιας απαιτητικής, αυστηρής και ενημερωμένης τοπικής κοινωνίας 
αλλά και στους εντατικούς ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης και επαρχίας μας, 
ενώ παράλληλα θα προάγει την προστασία του περιβάλλοντος.  
 

 
 
Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών, η εξειδίκευση, η αξιοποίηση σύγχρονων μηχανογραφικών 
συστημάτων, ο εξορθολογισμός της οργανωτικής δομής και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών 
μάνατζμεντ, αναμφίβολα θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του ΕΟΑ Λεμεσού, με 
συνεπακόλουθα οικονομικά και άλλα οφέλη προς τον πολίτη, την οικονομία της επαρχίας και 
το περιβάλλον.  

 

 


