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Με στόχο την ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη της Λάρνακας ώστε να
αντιμετωπίσει καλύτερα την κλιματική αλλαγή, ο Δήμος και τα Συμβούλια
Υδατοπρομήθειας (ΣΥΛ) και Αποχετεύσεων (ΣΑΛ) της πόλης, υπέγραψαν σήμερα
Μνημόνια συνεργασίας με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία
«Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σε χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας χαρακτήρισε «όαση το
Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας για Ερευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του
Πανεπιστημίου Κύπρου, γιατί η δράση και το έργο του μέχρι σήμερα είναι τέτοια,
ώστε μας κάνει να νοιώθουμε περήφανοι ως Κύπριοι» και συνεχάρη τους
Λειτουργούς του Κέντρου «για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν, για την
αξιοζήλευτη έρευνα και τα επιτεύγματα τους με τα οποία προσπαθούν να βρουν
λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα και κατ’
επέκταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη».

Πρόσθεσε ότι «ο Δήμος Λάρνακας, το ΣΑΛ και το ΣΥΛ έχουν αναπτύξει διάφορα
προγράμματα για να δώσουμε λύσεις στις προκλήσεις και στα προβλήματα που
είναι πολύ πιο έντονα, στις μέρες που ζούμε, λόγω των ακραίων καιρικών
φαινομένων που πλέον θα είναι στην καθημερινότητα μας και πρέπει να
προετοιμαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση και ιδιαίτερα στη Λάρνακα, που είναι
γνωστή για τα προβλήματα που αφορούν τις πλημμύρες».
Σημείωσε ακόμα ότι «η ψηφιακή και η περιβαλλοντική ανάπτυξη είναι μονόδρομος
για τις πόλεις και είναι εκεί που πρέπει να κατευθύνουμε την καθημερινότητα, τους
στόχους και τις στρατηγικές μας και σ’ αυτό δεν θα μπορούσαμε να έχουμε
καλύτερο συνεργάτη από το «ΚΟΙΟΣ», που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Δήμο
Λάρνακας, το ΣΥΛ και το ΣΑΛ για να σχεδιάσουμε το μέλλον και να κάνουμε αυτό
που λέμε «έξυπνη πόλη». Χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία και την έρευνα, να
βρίσκουμε τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, είπε.
Αφού ανέφερε πως «η μέχρι σήμερα συνεργασία μας με το «ΚΟΙΟΣ» είναι άψογη
και έχει απτά αποτελέσματα» ο Δήμαρχος ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
τον Πρύτανη και τους Λειτουργούς του Κέντρου γιατί όπως εξήγησε «δίνουν
ιδιαίτερη σημασία στη Λάρνακα. Η συμβολή τους θα είναι πολύτιμη στο να κάνουμε
σωστό προγραμματισμό στην αξιοποίηση κονδυλίων που θα λάβει ο Δήμος από το
Ταμείο Ανάπτυξης για να έχουν πραγματικό όφελος οι δημότες της Λάρνακας».
Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης
είπε πως «το «ΚΟΙΟΣ» υπάρχει ως Κέντρο Αριστείας διότι στελεχώνεται από
συναδέλφους που έχουν βάλει το στίγμα τους στο παγκόσμιο επιστημονικό χάρτη,
αναγνωρίζονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και είναι λόγω αυτών των
συναδέλφων που προσέλκυσε χρηματοδότηση. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το
«ΚΟΙΟΣ» προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όταν τους ζητηθεί και όταν έχει την
εμπειρογνωμοσύνη να προσφέρουν υπηρεσίες».
Πρόσθεσε ότι «τώρα θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε θέματα περιβάλλοντος,
αφού είναι εκεί που εστιάζεται η επιστημονική έρευνα στις μέρες μας, διότι όλοι
έχουν αντιληφθεί τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει ως
πλανήτης, ως χώρα και ως κοινωνία». Η Λάρνακα αντιμετωπίζει προβλήματα με τις
πλημμύρες, αλλά και όλη η Κύπρος θα αντιμετωπίσει, διότι όπως εξήγησε, «από δω
και πέρα θα έχουμε λιγότερες αλλά έντονες βροχές. Το μνημόνιο συνεργασίας
σχετίζεται με αυτό το πρόβλημα και δεν είναι τυχαία η εμπλοκή του ΣΥΛ και του
ΣΑΛ».
Ο κ. Χριστοφίδης είπε ακόμα ότι «το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πάντα ανοικτό για
συνεργασίες» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία με το Δήμο Λάρνακας
θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς προς όφελος της κοινωνίας. «Ευελπιστώ ότι
πολύ σύντομα θα έχουμε Ερευνητικά Κέντρα στη Λάρνακα που αυτή τη στιγμή
έχουν την έδρα τους στη Λευκωσία» κατέληξε.

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
και Επαρχος Λάρνακας Οδυσσέας Χατζηστεφάνου ανέφερε ότι η αποστολή του ΣΥΛ
είναι η αδιάκοπη παροχή καλής ποιότητας νερού σε ικανοποιητικές ποσότητες και
προσιτές τιμές, μια αποστολή την οποία το Συμβούλιο επιτελεί με επιτυχία εδώ και
56 χρόνια, παρά τα σημαντικά προβλήματα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει ο τόπος
μας. «Ο προκλήσεις όμως τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ο οργανισμός είναι
πολλές και συνεχείς», είπε αφού, όπως εξήγησε «υπάρχει ανάγκη εξυγίανσης και
αποκατάστασης του δικτύου υδατοπρομήθειας και εγκατάστασης σύγχρονων
πληροφοριακών υποδομών, που να καλύπτουν όλες τις τεχνικές και εμπορικές
δραστηριότητες του οργανισμού, δράσεις οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας μας και στη βελτίωση των
υπηρεσιών που προσφέρουμε προς τους πελάτες μας».
Πρόσθεσε ότι απώτερος στόχος της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας με το
Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου «είναι να εξασφαλίσει το
ΣΥΛ την αναγκαία υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων καινοτομίας και έρευνας
στον τομέα της δημιουργίας, λειτουργίας και διαχείρισης ευφυών συστημάτων
ύδρευσης, τα οποία θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα του ΣΥΛ και θα
αναβαθμίσουν το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει».
Οι δράσεις αυτές, συνέχισε «εντάσσονται στις προσπάθειες του Συμβουλίου για
πράσινη και ψηφιακή αναβάθμιση του οργανισμού, οι οποίες, πέραν από τη
βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας του Οργανισμού, θα
συμβάλουν στην ενίσχυση των εθνικών περιβαλλοντικών μας στόχων για
εξοικονόμηση και προστασία του νερού, λόγω μείωσης απωλειών και της
δυνατότητας παρακολούθησης της κατανάλωσης νερού σε κάθε υποστατικό από
τους πελάτες του Συμβουλίου σε πραγματικό χρόνο».
Στον χαιρετισμό του ο κ. Χατζηστεφάνου είπε ακόμα ότι «εδώ και χρόνια το ΣΥΛ
κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες και πέτυχε τη μείωση των απωλειών νερού μέσω
των διαφόρων δράσεων και ενεργειών του στο 15%. Με την ένταξη του Δήμου
Αραδίππου στο ΣΥΛ πριν από 15 μήνες, το ποσοστό αυτό εκτοξεύτηκε στο 28% και
γίνονται τεράστιες και συνεχείς προσπάθειες με στόχο την επαναφορά στα
αποδεκτά για μας επίπεδα που είχαν επιτευχθεί στα, προ της ένταξης της
Αραδίππου επίπεδα».
Εξάλλου ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας Αγγελος
Χατζηχαραλάμπους ανέφερε ότι «η Κύπρος οδεύει σε μια ψηφιακή εποχή μέσα από
μεταρρυθμίσεις, συνεχή έργα και δράσεις». Ως ΣΑΛ πιστεύουμε στον καταλυτικό
ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού για ενίσχυση της ανθεκτικότητας της
οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και
περιβαλλοντικά μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία είπε και σημείωσε ότι «ως
Οργανισμός έχουμε επενδύσει σε αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών,
προσαρμοζόμενοι στο νέο περιβάλλον ραγδαίων ψηφιακών εξελίξεων με στόχο

τόσο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας όσο και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, επιτυγχάνοντας τους στόχους
και το όραμα μας».
Για το σκοπό αυτό συνέχισε, «έχουμε συνάψει μεταξύ άλλων και τη συνεργασία με
το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας για Ερευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του
Πανεπιστημίου Κύπρου και μέσω της συνεργασίας αυτής θα γίνει μελέτη και
ανάπτυξη ενός καινοτόμου ψηφιακού προγράμματος του ΣΑΛ, με στόχο την
καλύτερη παρακολούθηση και ενίσχυση της ικανότητας λήψης κρίσιμων
αποφάσεων βάσει δεδομένων, που αφορούν την λειτουργία του δικτύου λυμάτων
και ομβρίων υδάτων».
Εξέφρασε ταυτόχρονα τη βεβαιότητα ότι «η συγκεκριμένη συνεργασία καθώς και
άλλες συναφείς συνεργασίες και δράσεις μας, αποδίδουν αξία στο ΣΑΛ και στα
πλαίσια αυτών των συνεργασιών ετοιμάζουμε ένα φιλόδοξο και εμπεριστατωμένο
σχέδιο δράσης που θα βασίζεται σε συγκεκριμένους πυλώνες για επίτευξη μιας
πράσινης και ψηφιακής αναβάθμισης».

