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Αριθμός 317 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΜΔΟΤ – ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ 
_________________ 

Γλσζηνπνίεζε 

Δπηβνιή ηέινπο ζε φζα ππνζηαηηθά δε ζπλδέζεθαλ κε ην ζχζηεκα – Σξνπνπνηεηηθφο Νφκνο 158(1/2013) ηνπ πεξί 
Απνρεηεπηηθψλ πζηεκάησλ Νφκνπ 

Λφγσ ησλ απμεκέλσλ πεξηζηαηηθψλ παξάλνκεο ζχλδεζεο κε ην ζχζηεκα θαη ηεο ακέιεηαο/άξλεζεο ελφο ζεκαληηθνχ 
πνζνζηνχ πνιηηψλ λα ζπλεξγαζηνχλ ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε γηα ζχλδεζε φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε Ννκνζεζία, 
ην πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ-Ακαζνχληαο (ΑΛΑ) ππελζπκίδεη ην θνηλφ φηη απηφ απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα γηα 
ην νπνίν κπνξεί λα επηβιεζεί ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη €400 ή/θαη θπιάθηζε κέρξη έμη κήλεο.   

Σo ΑΛΑ, εθαξκφδνληαο απφ ηηο πξφλνηεο  ηνπ Νφκνπ 158(Η)/2013, ζα αξρίζεη άκεζα ηελ επηβνιή επηβάξπλζεο ζε 
φια αλεμαηξέησο ηα ππνζηαηηθά, είηε απηά έρνπλ ή δελ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην ζχζηεκα θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε πεξίνδνο ζχλδεζεο έρεη ιήμεη.  Οη πεξηνρέο απηέο θαίλνληαη ζε ράξηεο πνπ είλαη αλαξηεκέλνη ζηα 
θεληξηθά γξαθεία ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα πνπ θαίλεηαη πην θάησ.  

Ζ επηβάξπλζε απηή δελ ζα μεπεξλά ην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ρξήζεο ην νπνίν επηβάιιεηαη ζηα ζπλδεδεκέλα 
ππνζηαηηθά, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε ζχκθσλα κε ηελ έλδεημε ηνπ πδξνκεηξεηή ηνπ ππνζηαηηθνχ.   

Σνλίδεηαη φηη ε ζχλδεζε κε ην ζχζηεκα είλαη ππνρξεσηηθή.  Ζ κε ζχλδεζε ηνπ ηδησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην Γεκφζην 
Απνρεηεπηηθφ χζηεκα, απνηειεί παξέθθιηζε απφ ηε Ννκνζεζία ε νπνία ππφθεηηαη ζηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο πνηλέο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην Νφκν. 

πλνπηηθά ε δηαδηθαζία ζχλδεζεο είλαη ε αθφινπζε: 

1) Τπνβνιή αίηεζεο γηα εμαζθάιηζε  Άδεηαο Καηαζθεπήο απφ ην πκβνχιην θαη θαηαβνιή ηέινπο έθδνζεο άδεηαο 
θαη ζχλδεζεο. (Διάρηζην πνζφ €70,00).  

2) Καηαζθεπή ηεο Ηδησηηθήο Τπνλφκνπ Οηθνδνκήο ζχκθσλα κε ηελ άδεηα θαη δηεπζέηεζε ξαληεβνχ γηα επηζεψξεζε 
ηεο, κεηά απφ επηθνηλσλία ζην ηειέθσλν 25881888. 

3) χλδεζε ηεο Ηδησηηθήο Τπνλφκνπ κε ην Γεκφζην Απνρεηεπηηθφ χζηεκα αθνχ εμαζθαιηζηεί ε γξαπηή ζπλαίλεζε 
(Πξάζηλε Κάξηα) ηνπ ΑΛΑ. εκεηψλεηαη  φηη ε ζχλδεζε πξηλ ηελ εμαζθάιηζε γξαπηήο ζπλαίλεζεο απφ ην 
ΑΛΑ, είλαη ΠΑΡΑΝΟΜΖ θαη ππφθεηηαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Νφκν. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε ην πκβνχιην ζην ηειέθσλν 25881888 ή επηζθεθζείηε 
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πκβνπιίνπ www.sbla.com.cy. 
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