
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ  

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ 
  

Το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος ανακοινώνει Σχέδιο Επιδότησης για σύνδεση γεωτρήσεων µε 
αποχωρητήρια το οποίο θα ισχύει µέχρι και τη ∆ευτέρα, 7 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
Η επιδότηση καλύπτει τη σύνδεση γεωτρήσεων µε τα αποχωρητήρια κατοικιών, σχολείων, 
γραφείων, καταστηµάτων, ιδρυµάτων, κλπ τα οποία είναι συνδεδεµένα µε τα συστήµατα 
υδατοπροµήθειας όλων των ∆ήµων και Κοινοτήτων της Ελεύθερης Κύπρου. 
 
Σκοπός της σύνδεσης είναι η εξοικονόµηση πόσιµου νερού που τώρα χρησιµοποιείται για 
τα αποχωρητήρια. 
 
Η επιδότηση αφορά νέες συνδέσεις γεωτρήσεων µε αποχωρητήρια και παραχωρείται 
αφού ικανοποιηθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

1) Υποβολή αίτησης προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων πριν γίνει  

οποιαδήποτε εργασία σύνδεσης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν το 

έντυπο αίτησης από τα Κεντρικά ή τα Επαρχιακά Γραφεία του Τµήµατος 

Αναπτύξεως Υδάτων ή µέσω της Ιστοσελίδας www.moa.gov.cy/wdd  ή να  

υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους µέσω του ∆ιαδικτύου. 

 

2) Επιθεώρηση  από  το  Τµήµα  Αναπτύξεως  Υδάτων των εγκαταστάσεων της 

υφιστάµενης γεώτρησης και παροχή τεχνικών συµβουλών για τον τρόπο σύνδεσης. 

Η επιθεώρηση γίνεται µετά την υποβολή της αίτησης και πριν τη σύνδεση.  

 

3) Σύνδεση  της  γεώτρησης  µε τα αποχωρητήρια µετά από την έγκριση του Τµήµατος 

Αναπτύξεως Υδάτων. Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστό 

ντεπόζιτο στο οποίο θα διοχετεύεται το νερό της γεώτρησης, για τροφοδότηση 

αποκλειστικά  των αποχωρητηρίων. 

 

4) Η  επιδότηση  παραχωρείται  µετά  τη  σύνδεση  και  αφού  το  Τµήµα Αναπτύξεως  

Υδάτων επιθεωρήσει τη σύνδεση (µετά από σχετική ειδοποίηση των αιτητών) και 

βεβαιωθεί ότι έγινε σύµφωνα  µε τις οδηγίες του. 
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5) Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται  εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία  

προκαταρκτικής έγκρισης της αίτησης για υφιστάµενες οικοδοµές και εντός 18 

µηνών για νέες ή υπό ανέγερση οικοδοµές. 

 
Η  επιδότηση  για  κάθε κατοικία/γραφείο/κατάστηµα, ίδρυµα, κλπ  έχει καθοριστεί σε: 

 

α) €700 ανά µονάδα, εάν η σύνδεση της γεώτρησης γίνει µε µία  

κατοικία/γραφείο/κατάστηµα. 

β) €600 ανά µονάδα, εάν η σύνδεση της γεώτρησης γίνει µε δύο µέχρι 

τέσσερεις  κατοικίες/γραφεία/καταστήµατα. 

γ) €500 ανά µονάδα, εάν η σύνδεση της γεώτρησης γίνει µε πάνω από  

τέσσερεις  κατοικίες/γραφεία/καταστήµατα,  και  

δ) €200  για κάθε σηµείο παροχής στα ιδρύµατα, σχολεία, ξενοδοχεία, κλπ 

 

 

 

 

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
       ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                  ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Υ∆ΑΤΩΝ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ 
 
 
∆ιευθυντή 
Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, 
Λεωφόρος Κέννεντυ 100-110 Παλλουριώτισσα 
1047 Λευκωσία 
 
Παρακαλώ/ούµε  όπως µου/µας παραχωρήσετε  την εγκεκριµένη επ ιχορήγηση* για τη σύνδεση της 
γεώτρησης µε τα αποχωρητήρια.  Στοιχεία για τη γεώτρηση και την/τις κατοικία/ες φαίνονται πιο κάτω: 
 
1)         Στοιχεία Γεώτρησης: 

Θέση:  Οδός ………………………………………………………………  Αριθµός …………………. 

(Φύλλο/Σχέδιο ………………………………………     Τεµάχιο ……………………………………..) 

Ενορία ……………………………………………….      ∆ήµος/Κοινότητα……………………………. 

΄Ονοµα Ιδιοκτήτη**  ……………………………………………………..  Τηλέφωνο ……………….. 
 

2)        Στοιχεία Μονοκατοικίας/∆ιπλοκατοικίας/Πολυκατοικίας*** 

Οδός …………….…………………………………………………………  Αριθµός ………………… 

Ενορία ……………………………………………….      ∆ήµος/Κοινότητα……………………………… 

Αριθµός κατοικιών/διαµερισµάτων που θα συνδεθούν µε τη γεώτρηση …………………………. 

Αριθµός αποχωρητηρίων και ατόµων σε κάθε κατοικία/διαµέρισµα (Αποχ. …..../΄Ατοµα ….….) 
 
∆ηλώνω/ουµε ότι 
α) Η γεώτρηση είναι εξοπλισµένη µε αντλία η οποία µπορεί να τροφοδοτήσει µε ικανοποιητικές 

ποσότητες νερού τα αποχωρητήρια 
β)   ∆εν υπάρχει τώρα σύνδεση καθοιονδήποτε τρόπο της γεώτρησης µε τα αποχωρητήρια. 
γ)   Θα εγκαταστήσω/ουµε τον αναγκαίο εξοπλισµό για σύνδεση της γεώτρησης µε τα αποχωρητήρια  
 αφού πρώτα γίνει συνεννόηση µε το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων. 
δ)   Θα χρησιµοποιώ/ούµε αποκλειστικά νερό της γεώτρησης για τα αποχωρητήρια. 
ε) Θα τοποθετηθεί ξεχωριστό ντεπόζιτο στο οποίο θα διοχετεύεται νερό της γεώτρησης για   

τροφοδότηση, αποκλειστικά, των αποχωρητηρίων για αποφυγή οποιασδήποτε µόλυνσης του 
πόσιµου νερού. 

στ)  Για την εξέταση της αιτήσεως µου δέχοµαι όπως εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι του Τµήµατος σας 
 επ ισκεφθούν τις πιο πάνω κατοικίες για έλεγχο των εγκαταστάσεων. 
 
 
Υπογραφή Ιδιοκτήτη/∆ικαιούχου/εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου …………………………………………. 

Πλήρες όνοµα …………………………………………………………………………………………………….. 

Αριθµός Πολιτικής Ταυτότητας …………………………………………………………………………………….. 

∆ιεύθυνση κατοικίας ……………………………………………………………………. Ταχ. Κώδικας ………… 

∆ιεύθυνση αλληλογραφίας/επ ικοινωνίας (αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση κατοικίας) ……………… 

…………………………………………………………………………………………….. Ταχ. Κώδικας ………… 

Ηµεροµηνία ……………........Τηλ :Εργασίας ……………...Οικίας .…………......Κινητό……………………. 
 

*  Για κάθε κατοικία που θα συνδεθεί δίδονται €700. Από δύο µέχρι τέσσερεις κατοικίες δίδονται €600 για κάθε µιά. 
Πάνω από τέσσερεις κατοικίες δίδονται €500 για κάθε µιά. Για σχολεία, ιδρύµατα, ξενοδοχεία, δίδονται €200 για 
κάθε σηµείο παροχής. 
**   Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της γεώτρησης είναι άλλος από τον αιτητή απαιτείται βεβαίωση 
ότι επιτρέπει τη σύνδεση και την παροχή νερού στον αιτητή. 
*** ∆ιαγράψετε ότι δεν ισχύει.  Στις περιπτώσεις που υπάρχουν πέραν του ενός δικαιούχου, η αίτηση να        
υπογράφεται από τον ένα από αυτούς και να επισυνάπτεται  η εξουσιοδότηση υπογεγραµµένη από τους 
υπόλοιπους. 




