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Ομιλία Δημάρχου στην εκδήλωση για την αφυπηρέτηση του ΓΔ ΣΑΛΑ Ιάκωβου
Παπαϊακώβου – 8/8/20

Αγαπητοί Δήμαρχοι, Αντώνη Χατζηπαύλου και Δημήτρη Κοντίδη,
Μέλη του ΔΣ ΣΑΛΑ, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Κοινοτάρχες,
Αγαπητά μέλη του προσωπικού του ΣΑΛΑ,
Αγαπητέ Ιάκωβε, αγαπητή Σταυρούλλα,

Απόψε είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον Ιάκωβο Παπαϊακώβου, με την ευκαιρία της
αφυπηρέτησης του από τη θέση του ΓΔ του ΣΑΛΑ.
Δεν αποχαιρετούμε απόψε τον Ιάκωβο, γιατί αφυπηρετεί μεν, δεν εγκαταλείπει όμως
τον Οργανισμό, τον οποίο υπηρέτησε για 30 συναπτά έτη. Όπως ξέρετε, θα συνεχίσει να
υπηρετεί το ΣΑΛΑ, παρέχοντας στο ΔΣ και στο νέο ΓΔ συμβουλευτικές υπηρεσίες. Με την
ευκαιρία αυτή τον ευχαριστώ και δημόσια για την αποδοχή της σχετικής πρότασης που
του απηύθυνε το ΔΣ, μετά από ομόφωνη απόφαση του.
Έχω βρεθεί σε πολλές ανάλογες με την αποψινή, εκδηλώσεις, υπό διάφορες ιδιότητες,
όπου απηύθυνα αποχαιρετιστήριους λόγους σε αφυπηρετούντα διευθυντικά στελέχη
οργανισμών.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, είθισται, και είναι κατανοητό, μέσα στα πλαίσια μιας
επιβαλλόμενης αβρότητας, να λέγονται και κάποιες υπερβολές, να υπερθεματίζονται και
να υπερτονίζονται τα όσα θετικά πρόσφερε ο αφυπηρετών στον οργανισμό του.
Πολύ φοβούμαι, ότι αυτή τη φορά, ο κίνδυνος που διατρέχω δεν είναι να είμαι
υπερβολικός σε ότι αφορά την προσφορά του Ιάκωβου. Αλλά να μην μπορέσω στα
πλαίσια μιας σύντομης ομιλίας, να αποδώσω το μέγεθος της τεράστιας προσφοράς
αυτού του ανθρώπου προς το ΣΑΛΑ και προς την πόλη μας.
Όμως, βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που έζησαν και γνωρίζουν από πρώτο χέρι τον
Ιάκωβο, και όλοι θα έχουν να συμπληρώσουν σε αυτά που θα πω, κάτι από την
προσωπική τους εμπειρία και γνώση.
Ο Ιάκωβος ταύτισε την επαγγελματική του διαδρομή με την ίδρυση και την πορεία του
ΣΑΛΑ όλα αυτά τα χρόνια.
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Ο τότε Δήμαρχος, φίλτατος Αντώνης Χατζηπαύλου, άφησε μεταξύ πολλών σημαντικών
έργων που έκανε, δύο παρακαταθήκες στην πόλη του: Το σύστημα αποχέτευσης και τον
Ιάκωβο Παπαϊακώβου.
Ο Ιάκωβος κατείχε τη θέση του πρώτου Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου
Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (Σ.Α.Λ.Α) από το 1995, ενώ προηγουμένως
υπηρέτησε στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Συμβουλίου από 15/7/1990.
Ως Γενικός Διευθυντής έχει τη γενική ευθύνη για τον προγραμματισμό και εκτέλεση των
αναπτυξιακών έργων του Συμβουλίου, τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή της σχετικής
με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Νομοθεσίας, αρμοδιότητες τις
οποίες εκτέλεσε κατά τρόπο άψογο και αποτελεσματικό.
Το Σ.Α.Λ.Α άρχισε να λειτουργεί το 1990 και μέχρι σήμερα ολοκλήρωσε με επιτυχία,
αποχετευτικά έργα λυμάτων και ομβρίων υδάτων συνολικού κόστους πέραν των 350 εκ.
ευρώ ενώ τα έργα που βρίσκονται τώρα υπό εκτέλεση ή που πρόκειται να εκτελεστούν
μέχρι το 2020 ξεπερνούν το κόστος των 130 εκ. ευρώ.
Ο Ιάκωβος ως Γενικός Διευθυντής προΐστατο όλων των υπηρεσιών του Συμβουλίου και
είχε την ευθύνη για τη διοίκηση, συντονισμό, επίβλεψη και οργάνωση του Συμβουλίου,
για την ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για την ετοιμασία των
διαφόρων προγραμμάτων δράσης, των οικονομικών καταστάσεων και των
προϋπολογισμών του Συμβουλίου. Είχε επίσης την ευθύνη για τη διεύθυνση, εποπτεία,
καθοδήγηση και εκπαίδευση του προσωπικού.
Υπό την ιδιότητα του ως Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου συμβούλευε με
αντικειμενικότητα και επαγγελματικότητα τον εκάστοτε Πρόεδρο και το Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού σε θέματα πολιτικής και άλλων θεμάτων που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα του Οργανισμού.
Επίσης προγραμμάτιζε και συντόνιζε τις διάφορες δραστηριότητες του Οργανισμού και
διασφάλιζε πάντοτε την αναγκαία, ψηλού επιπέδου συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου
και των διαφόρων Κυβερνητικών Τμημάτων ή και άλλων Οργανισμών, όσον αφορά
θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, θέματα προσωπικού και
οικονομικής διαχείρισης καθώς επίσης και σε θέματα συμμόρφωσης προς την
Κυβερνητική Πολιτική και τη Νομοθεσία.

3

Από το 2014 με την ίδρυση του Συνδέσμου Συμβουλίων Ύδρευσης Αποχέτευσης Κύπρου
(Σ.Σ.Υ.Α.Κ) μέχρι το τέλος του 2019 διετέλεσε εκπρόσωπος της Κύπρου στο Διοικητικό
Συμβούλιο (Γενική Συνέλευση) του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Νερού (European Water
Association EUREAU). Από τον Μάιο του 2017 μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2019
διετέλεσε επίσης Γραμματέας του Σ.Σ.Υ.Α.Κ
Περαιτέρω, από το 2014 μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης του ενεργούσε με
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως εκπρόσωπος των Συμβουλίων Αποχετεύσεων,
στη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων της Κυβέρνησης (Σ.Ε.Δ.Υ).
Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο κ. Παπαϊακώβου εκπροσώπησε το
Συμβούλιο σε διάφορες συνεδρίες των αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών στην
Βουλή των Αντιπροσώπων Κύπρου. Επίσης συντόνιζε και προΐστατο των διαφόρων
επαφών, διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων με Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς και
άλλους Οργανισμούς, καθώς επίσης και με την Κυβέρνηση για διάφορα θέματα, όπως
η έγκριση και χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ,
η συνομολόγηση συμφωνιών δανειοδότησης κ.ο.κ.
Ο Ιάκωβος Παπαϊακώβου υπήρξε ένας άρτιος τεχνοκράτης, ικανότατος διευθυντής,
εξαίρετος στις ανθρώπινες σχέσεις, αποδοτικότατος στο χειρισμό των διαφόρων
κρατικών υπηρεσιών. Πάνω απ’ όλα όμως, υπήρξε ένα κορυφαίο υπόδειγμα χρηστής
διοίκησης. Σε μια εποχή όπου το θέμα της χρηστής διοίκησης ταλαιπωρήθηκε βάναυσα,
ο Ιάκωβος αποτελούσε ένα φωτεινό παράδειγμα για όλη την Κύπρο.
Οφείλω να ομολογήσω, ότι δεν ήταν λίγες οι φορές που αισθάνθηκα πραγματικά
περήφανος για τον οργανισμό του οποίου προΐσταμαι, εξαιτίας σχολίων που
γινόντουσαν από τρίτους, σε δημόσιες μάλιστα συζητήσεις, για την επαγγελματική αξία
και το επαγγελματικό ήθος του Ιάκωβου.
Να εκμυστηρευτώ ένα πρόσφατο, πολύ χαρακτηριστικό συμβάν. Κάτι που δεν το ξέρουν
τα μη μέλη του ΔΣ. Στις πρόσφατες συνεντεύξεις για πλήρωση της θέσης του νέου ΓΔ,
όλοι οι υποψήφιοι ανεξαίρετα, ανέφεραν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που ανέμεναν να
αντιμετωπίσουν στο ΣΑΛΑ, ήταν να φανούν αντάξιοι του έργου του Ιάκωβου
Παπαϊακώβου. Αυτό και αν αντικατοπτρίζει την καθολική αναγνώριση της αξίας του
Ιάκωβου.
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Αν θα μπορούσα να πω κάτι το επιγραμματικά χαρακτηριστικό, είναι ότι ο Ιάκωβος, μέσα
από την 30χρονη πορεία του στο ΣΑΛΑ, έθεσε νέα επίπεδα στην έννοια του δημόσιου
λειτουργού.
Φεύγει, πλήρως και καθολικά καταξιωμένος. Και αφήνει τεράστιες παρακαταθήκες που
θα ακολουθούν τον Οργανισμό μας για πάρα πολλά χρόνια.

Αγαπητέ Ιάκωβε, αγαπητέ φίλε Ιάκωβε,
Απηχώντας πλήρως τα αισθήματα όλων, σου απευθύνω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Για
όσα πρόσφερες στο ΣΑΛΑ και στην πόλη σου γενικότερα.
Σου ευχόμαστε να έχεις μια μακρά ακόμα, παραγωγική πορεία.
Αγαπητή Σταυρούλλα, σας ευχόμαστε το νέο στάδιο της ζωής σας να είναι γεμάτο χαρά,
υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Να χαίρεστε τα παιδιά σας και τα εγγονάκια σας.

