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Πεξίιεςε 

Η Λεπθσζία εμαξηάηαη ηδηαίηεξα από ην ηδησηηθό απηνθίλεην  

Ζ Λεπθσζία, πξσηεύνπζα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, αληηκεησπίδεη έληνλν 

θπθινθνξηαθό πξόβιεκα.  Γηα ρξόληα ε πνιηηηθή αζηηθώλ κεηαθνξώλ είρε 

επηθεληξσζεί κνλόπιεπξα ζην ηδησηηθό απηνθίλεην.  Απηό είρε ζαλ 

απνηέιεζκα κηα από ηηο πςειόηεξεο αλαινγίεο ηδηνθηεζίαο απηνθηλήησλ ζηνλ 

θόζκν  (πεξηζζόηεξα από 600 απηνθίλεηα αλά 1.000 θαηνίθνπο) θαη ηδηαίηεξα 

ρακειή ρξήζε ‘πξάζηλσλ’ κεηαθνξώλ.  ηελ επξύηεξε αζηηθή πεξηνρή ηεο 

Λεπθσζίαο ην κεξίδην κεηαθηλήζεσλ ησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληώλ είλαη κόλνλ 

3%, ηνπ δε πνδειάηνπ θάησ από 2%.  Ζ ζπλερόκελε αύμεζε ησλ 

θπθινθνξηαθώλ πξνβιεκάησλ έρεη ζνβαξό αληίθηππν ζην αζηηθό πεξηβάιινλ 

(αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, ερνξύπαλζε θιπ), ζηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ζηελ 

πνηόηεηα δσήο κε απνηέιεζκα ε πόιε λα γίλεηαη ιηγόηεξν ειθπζηηθή γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο. 

 

Σν ΟΚΛ1 απνηειεί κηα θξίζηκε θακπή γηα ηελ Πνιηηηθή ησλ Μεηαθνξώλ     

Ζ Κππξηαθή Κπβέξλεζε θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξνηίζεληαη λα βειηηώζνπλ 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε ηελ ελίζρπζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ δεκόζησλ 

ζπγθνηλσληώλ, ηνπ πνδειάηνπ θαη ησλ πεδώλ κε ηελ παξάιιειε αλαβάζκηζε 

θαη ζπκπιήξσζε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.  Σν πνζνζηό ρξήζεο ησλ δεκνζίσλ 

ζπγθνηλσληώλ πξέπεη λα μεπεξάζεη ην 10% έσο ην έηνο 2020.  Ζ επίηεπμε ησλ 

θηιόδνμσλ απηώλ ζηόρσλ απαηηεί ηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο κέηξσλ πνπ 

αθνξνύλ όιεο ηηο κνξθέο θπθινθνξίαο, ηα νπνία αιιεινζπκπιεξώλνληαη θαη 

ιεηηνπξγνύλ εληαία.  Γηα ηνλ ιόγν απηό αλαπηύρζεθε ην Οινθιεξσκέλν ρέδην 

Κηλεηηθόηεηαο γηα ηε Λεπθσζία (ΟΚΛ).   

θνπόο ηνπ ΟΚΛ είλαη ε επίηεπμε Αειφόροσ Κινητικότητας, κε ηε ρξήζε ησλ 

δεκνζίσλ ζπγθνηλσληώλ, ηνπ πνδειάηνπ θαη ηεο δηαθίλεζεο κε ηα πόδηα, σο 

ηηο θαηαιιειόηεξεο κνξθέο κεηαθνξώλ γηα ην αζηηθό πεξηβάιινλ.  Οη 

απμεκέλεο ππθλόηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο πόιεο, δειαδή ε 

Πνιπθεληξηθή Χσξηθή Αλάπηπμε, απνηεινύλ πξνϋπόζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

αεηθόξσλ κνξθώλ κεηαθνξώλ.  Σν Σνπηθό ρέδην ηεο Λεπθσζίαο 

πεξηιακβάλεη κηα ηέηνηα Πνιπθεληξηθή Χσξηθή Αλάπηπμε.  

Ζ πνιπθεληξηθή Λεπθσζία απαηηεί αεηθόξεο κεηαθνξέο πςειήο πνηόηεηαο 

πνπ λα κπνξνύλ λα αληαγσληζηνύλ ην απηνθίλεην.  Απηό ζεκαίλεη:   

 Αλάπηπμε δηθηύνπ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληώλ κε εμαηξεηηθά πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο. 

 πλζήθεο αζθαινύο πνδειαζίαο ώζηε απηή λα απνηειέζεη πξαγκαηηθή 

ελαιιαθηηθή ιύζε γηα κεηαθηλήζεηο κηθξώλ θαη κεζαίσλ απνζηάζεσλ. 

 Γεκηνπξγία κηαο Λεπθσζίαο θηιηθήο γηα ηνπο πεδνύο. 

                                                
1 Οινθιεξσκέλν ρέδην Κηλεηηθόηεηαο γηα ηε Λεπθσζία 
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 Δμηζνξξόπεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο νδηθήο επηθάλεηαο.  Να δνζεί 

δειαδή ρώξνο γηα ην απηνθίλεην όπνπ είλαη απαξαίηεην, αιιά 

ζπγρξόλσο λα εμαζθαιηζηεί ρώξνο γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο 

άιισλ κνξθώλ θπθινθνξίαο κε ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ ππάξρνληνο 

ρώξνπ ππέξ ησλ αεηθόξσλ κνξθώλ κεηαθνξώλ όπνπ απηό ρξεηάδεηαη. 

Σν ΟΚΛ είλαη κόλν ε αξρή κηαο καθξόρξνλεο αεηθόξνπ πξνζπάζεηαο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο.  Όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο έρνπλ ήδε 

ζπκθσλήζεη γηα ηε γεληθή θαηεύζπλζε ζηε βάζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΟΚΛ.  

Θα πξέπεη όκσο λα θαηαβάινπλ ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα θαη θπξίσο λα 

εμαζθαιίζνπλ άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο ώζηε λα πινπνηεζνύλ νη 

αιιαγέο απηέο.  Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο, νη Γήκνη ηεο 

Δπξύηεξεο Πεξηνρήο Λεπθσζίαο θαη ε θπβέξλεζε ζπκθώλεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία Αξρήο Μεηαθνξώλ γηα ηελ  Δπξύηεξε Αζηηθή Πεξηνρή Λεπθσζίαο.  

Μέζσ ηεο Αξρήο απηήο, νη εκπιεθόκελνη θνξείο ζα ιακβάλνπλ όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο απνθάζεηο.  Απηό ζα θαηαζηήζεη ηε ράξαμε πνιηηηθήο 

απνηειεζκαηηθόηεξε. 

 

Έλα Άξηζην Δίθηπν Δεκνζίσλ Μεηαθνξώλ  

Έρνπλ νξηζηεί θαη αμηνινγεζεί δύν πεξηπηώζεηο Γηθηύσλ Γεκνζίσλ 

Μεηαθνξώλ:  

 Γίθηπν αθηηληθήο δηακόξθσζεο δει. κε ην έλα ηεξκαηηθό ησλ 

πεξηζζόηεξσλ γξακκώλ ιεσθνξείσλ ζην θέληξν ηε πόιεο (πιαηεία 

νισκνύ), θαη 

 Γίθηπν πνιπθεληξηθήο δηακόξθσζεο δει. δίθηπν γξακκώλ κε 

ηεξκαηηθό ζηαζκό όρη κόλνλ ζην θέληξν ηεο πόιεο αιιά θαη ζε άιια 

πεξηθεξεηαθά θέληξα δξαζηεξηνηήησλ όπσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Νένπ 

Ννζνθνκείνπ, ηνπ Μαθαξείνπ ηαδίνπ, ηνπ Γεκαξρείνπ ηξνβόινπ, ηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Κύπξνπ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο 

(Intercollege). 

Σν δίθηπν πνιπθεληξηθήο δηακόξθσζεο (ρήκα 4.1) απνηειεί ηελ πξνηηκεηέα 

ιύζε.  Σα θύξηα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη ηα εμήο:   

 Δμππεξεηεί πεξηζζόηεξνπο επηβάηεο.  Σν δίθηπν ζα κπνξεί λα 

πξνζειθύζεη πάλσ από ην 10% όισλ ησλ πξνβιεπόκελσλ 

κεηαθηλήζεσλ ζηελ Δπξύηεξε Αζηηθή Πεξηνρή Λεπθσζίαο γηα ην έηνο 

2020.  ην πνζνζηό απηό έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη πξνηεηλόκελεο αιιαγέο 

ηνπ νδηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 Μπνξεί εύθνια λα ηξνπνπνηεζεί ώζηε λα ελζσκαησζεί ζε απηό δίθηπν 

ηξακ.  Γηαζέηεη γξήγνξεο θαη επζείεο γξακκέο πνπ ζπλδένπλ «θέληξα» - 

γξακκέο θνξκνύ – θαη ηνπηθέο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο ιεσθνξείσλ πνπ 

δηνρεηεύνπλ επηβαηηθή θίλεζε ζηηο γξακκέο θνξκνύ.  Σξείο από ηηο 

γξήγνξεο θαη επζείεο γξακκέο κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από 

γξακκέο ηξακ θαη ηα ηνπηθά δίθηπα ιεσθνξείσλ ζα εμαθνινπζνύλ λα 

ζπλδένπλ ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο ρακειόηεξεο ππθλόηεηαο κε ηηο γξακκέο 

ηνπ ηξακ.  
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 Μεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ κεηαθηλήζεσλ κέζσ ηνπ θέληξνπ ηεο Λεπθσζίαο 

παξέρνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα απνδνηηθόηεξσλ κεηαθηλήζεσλ κεηαμύ 

ησλ αλαηνιηθώλ θαη δπηηθώλ πεξηνρώλ. 

 Αληίζηνηρα απαηηείηαη ιηγόηεξνο ρώξνο ζηνλ ηεξκαηηθό ζηαζκό 

ιεσθνξείσλ ζην θέληξν ηεο πόιεο 

Σν δίθηπν απηό αζθαιώο έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα: νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ 

αξηζκνύ ησλ κεηεπηβηβάζεσλ θαη ζε κεηαθηλήζεηο κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο. 

Παξόια απηά ην πνιπθεληξηθό δίθηπν εμππεξεηεί θαιύηεξα ηελ πξνβιεπόκελε 

δήηεζε. 

Ζ ηαρύηεηα δηαθίλεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληώλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

γηα ηελ πξνζέιθπζε κεγάινπ αξηζκνύ επηβαηώλ.  Όπνπ πξνβιέπεηαη 

ζπκθόξεζε θαη ν αξηζκόο ησλ δηεξρόκελσλ ιεσθνξείσλ είλαη ζεκαληηθόο, ζα 

δεκηνπξγνύληαη ιεσθνξεηνισξίδεο.  Οη πξνβιεπόκελεο ιεσθνξεηνισξίδεο 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 4.2. 

 

ηάζκεπζε θαη κεηεπηβίβαζε (Park and Ride) 

Σν πνιπθεληξηθό δίθηπν απνηειεί θαιή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε 

εγθαηαζηάζεσλ ηάζκεπζεο γηα Μεηεπηβίβαζε Park and Ride).  Ζ παξνρή 

ρώξσλ ζηάζκεπζεο θνληά ζηα θέληξα πνπ ρξεζηκεύνπλ ζαλ ηεξκαηηθά 

δεκνζίσλ ζπγθνηλσληώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο νδεγνύο απηνθηλήησλ λα 

ζηαζκεύνπλ θνληά ζε ζεκεία όπνπ ε παξνρή δεκόζησλ ζπγθνηλσληώλ είλαη 

θαιά αλεπηπγκέλε. 

 

Η εηζαγσγή ησλ ηξακ είλαη ελδερνκέλσο εθηθηή 

Καζνξίζηεθε έλα δίθηπν ηξακ πνπ ζα ζπλδέεη ηα ηέζζεξα κεγάια θέληξα ηεο 

πεξηνρήο: ηελ Πιαηεία νισκνύ, ηελ πεξηνρή ηνπ Νένπ Ννζνθνκείνπ, ηελ 

πεξηνρή ηνπ Μαθαξείνπ ηαδίνπ θαη ηελ πεξηνρή θνληά ζην Γεκαξρείν 

ηξνβόινπ (ρήκα 4.3).  Έγηλε αλάιπζε θόζηνπο-νθέινπο.  Παξόιν πνπ 

πνιιέο κεηαβιεηέο δελ έρνπλ θαζνξηζηεί αθόκε κε ιεπηνκέξεηα, ε αλάιπζε 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ε εηζαγσγή ζπζηήκαηνο ηξακ είλαη πηζαλόηαηα 

εθηθηή.  πζηήλεηαη όπσο εθπνλεζεί ιεπηνκεξήο κειέηε ζθνπηκόηεηαο σο 

ζπλέρεηα ηνπ ΟΚΛ. 

 

Σν νδηθό δίθηπν ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη λα γίλεηαη δηαρείξηζε ηνπ 

κε δηαθνξεηηθό ηξόπν.  Η νινθιήξσζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ νδηθνύ 

ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί, ώζηε λα εμππεξεηνύληαη όιεο νη 

κνξθέο θπθινθνξίαο 

Οξηζκέλα έξγα νδνπνηίαο έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο ζεκαληηθά θαη εθηθηά εληόο 

ηνπ ρξνληθνύ πιαηζίνπ ηνπ ΟΚΛ, έσο ην 2020.  Ζ νινθιήξσζε ηνπ νδηθνύ 

δηθηύνπ ζσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην 2020 κε όιεο ηηο κνξθέο θπθινθνξίαο.   
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Σν ΟΚΛ βειηηώλεη αηζζεηά ηηο ζπλζήθεο γηα ηηο δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο, θαη 

ηηο δηαθηλήζεηο κε ην πνδήιαην θαη ηα πόδηα.  Αλαθαηαλέκεη ην δηαζέζηκν ρώξν 

ζε όιεο ηηο κνξθέο κεηαθνξώλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ απηνθηλήηνπ, 

ζύκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνπ δηέπεη ην ρέδην.  ην πιαίζην ηνπ ΟΚΛ, 

αμηνινγήζεθαλ δηάθνξεο επηινγέο γηα ηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο ηνπ νδηθνύ 

ζπζηήκαηνο.  Ζ ιύζε πνπ πξνηηκάηαη πεξηιακβάλεη έλα εθηεηακέλν ζύζηεκα 

κνλνδξνκήζεσλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 5.2.  Οη κνλνδξνκήζεηο απηέο 

ζα βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα 

γηα δεκηνπξγία ιεσθνξεηνισξίδσλ, ισξίδσλ γηα ην πνδήιαην θαη ππνδνκώλ 

γηα ηνπο πεδνύο.  Οη κνλόδξνκνη πξνζθέξνπλ θαιύηεξε ξνή ηεο θπθινθνξίαο 

θαζώο νη θηλήζεηο ζηξνθώλ θαζίζηαληαη επθνιόηεξεο θαη πεξηνξίδεηαη ν 

αξηζκόο εκπινθώλ ζηηο δηαζηαπξώζεηο.  Θα πξέπεη λα αλακέλεηαη βέβαηα κηα 

κηθξή αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ρηιηνκέηξσλ ζην ζύλνιν ηνπ δηθηύνπ. 

Σα αθόινπζα ζπζηήκαηα κνλνδξνκήζεσλ κπνξνύλ λα θαλνύλ ζηνλ ράξηε: 

1. Εεύγε θύξησλ αξηεξηώλ πνπ ζα ρξεζηκεύνπλ ζαλ είζνδνη-έμνδνη ηεο 

πόιεο γηα ηα απηνθίλεηα, κε δπλαηόηεηεο εηζαγσγήο ιεσθνξεηνισξίδσλ, 

όπνπ ρξεηάδεηαη.  Σν δεύγνο Γεκνζζέλνπο εβέξε (από ηνλ θπθιηθό 

θόκβν Πξνεδξηθνύ Μεγάξνπ έσο ηε Γξίβα Γηγελή) θαη Νίθεο/ Κπξηάθνπ 

Μάηζε είλαη έλα θαιό παξάδεηγκα. 

2. πζηήκαηα κνλνδξόκεζεο θαηά κήθνο ζπιιεθηήξησλ νδώλ, ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εύθνιε πξόζβαζε ζε θύξηεο νδνύο πνπ έρνπλ 

κνλνδξνκεζεί ρσξίο παξαθάκςεηο κεγάινπ κήθνπο. Έλα θαιό 

παξάδεηγκα απνηεινύλ νη ιεσθόξνη Κέλεληπ θαη Αξκελίαο (από ηε 

δηαζηαύξσζε κε Ηθηγελείαο) κε ηελ Αξζηλόεο, Γιαύθνπ, Κξαηίλνπ. 

3.  πζηήκαηα κνλόδξνκσλ ζε νηθηζηηθέο θπξίσο πεξηνρέο πνπ 

πεξηθιείνληαη από αξηεξίεο.  Σα ζπζηήκαηα κνλόδξνκσλ ζηηο ηνπηθέο 

απηέο νδνύο εκπνδίδνπλ ηελ εθηξνπή θπθινθνξίαο από ηηο θύξηεο 

αξηεξίεο, κέζσ απηώλ, από νδεγνύο πνπ πξνζπαζνύλ λα 

παξαθάκςνπλ ζπκθνξεκέλα ηκήκαηα ησλ θπξίσλ αξηεξηώλ.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ πεξηνρή κεηαμύ Λεσθόξνπ Μαθαξίνπ θαη 

Οδνύ Νηθνδήκνπ Μπισλά, ε εθαξκνγή ηέηνησλ αιιαγώλ ζα εκπόδηδε ηηο 

κεηαθηλήζεηο ζηελ πεξηνρή από νδεγνύο πνπ πξνζπαζνύλ λα 

απνθύγνπλ ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε ζηελ Λεσθόξν Μαθαξίνπ. 

4.  πζηήκαηα κνλόδξνκσλ ζηελ παιηά πόιε ηεο Λεπθσζίαο (εληόο ησλ 

ηνηρώλ).  Ζ παιηά πόιε ππνθέξεη από δηακπεξή θπθινθνξία, θαζώο 

πνιινί νδεγνί ζεσξνύλ ηαρύηεξν λα ηε δηαζρίζνπλ αληί λα ηελ 

παξαθάκςνπλ.  Γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ, έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί νξηζκέλνη βξόρνη πνπ εγγπώληαη πξόζβαζε γηα ηελ 

θπθινθνξία πνπ θαηαιήγεη ζηελ πεξηνρή, ελώ ζπγρξόλσο εμππεξεηνύλ 

ηελ εκπνξηθή θαη νηθηζηηθή ρξήζε ηεο πεξηνρήο, κεηώλνληαο ζεκαληηθά 

ηηο ξνέο θπθινθνξίαο.  Σν ζύζηεκα κνλνδξόκεζεο πνπ πξνηείλεηαη είλαη 

ζύκθσλν κε ην Γεληθό Ρπζκηζηηθό ρέδην ηεο Λεπθσζίαο ην νπνίν, σο 

δηθνηλνηηθό έξγν, ιακβάλεη ππόςε ηε κειινληηθή επαλέλσζε ηεο πόιεο. 

Οη αιιαγέο απηέο πξέπεη λα κειεηεζνύλ πξνζεθηηθά θαηά ηε δηαδηθαζία 

πινπνίεζεο ηνπο.  Οξηζκέλεο θξίζηκεο δηαζηαπξώζεηο έρνπλ μαλακειεηεζεί 
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ιεηηνπξγηθά ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνύ, ώζηε λα επηβεβαησζεί ην εθηθηό ησλ 

πξνηάζεσλ.  Σέηνηεο κειέηεο έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηηο αθόινπζεο 

δηαζηαπξώζεηο: 

- Κόκβνο Γεσξγίνπ Γξίβα Γηγελή – Λόξδνπ Βύξσλνο – Αγίσλ 

Οκνινγεηώλ  

- Κόκβνο Γεσξγίνπ Γξίβα Γηγελή – Γεκνζζέλε εβέξε  

- Κόκβνο Γεσξγίνπ Γξίβα Γηγελή– Θεκηζηνθιή Γέξβε – Νίθεο  Κπξηάθνπ 

Μάηζε – (Φώηα Γαβξηειίδε)  

- Κόκβνο πύξνπ Κππξηαλνύ – Γηγελή Αθξίηα – Αξρηεπηζθόπνπ Μαθαξίνπ 

ΗΗΗ  

- Κόκβνο Γηγελή Αθξίηα – Νηθνδήκνπ Μπισλά  

- Κόκβνο Γεσξγίνπ Γξίβα Γηγελή – Καιιηπόιεσο  

- Κόκβνο Κσζηή Παιακά – Οκήξνπ – Γηαγόξνπ  

- Κόκβνο Aluminum Tower  

- Κόκβνο Οκήξνπ - Λόξδνπ Βύξσλνο - Μνπζείνπ – Χίισλνο  

 

Οξγάλσζε θαη Ρύζκηζε ηεο ηάζκεπζεο 

Ζ ζηάζκεπζε ζήκεξα επηδξά αξλεηηθά ζηε θπζηνγλσκία ηεο πόιεο θαη 

πεξηνξίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ησλ ιεσθνξείσλ, θαη ηε 

δηαθίλεζε ησλ πνδειαηηζηώλ θαη ησλ πεδώλ.  Σν ΟΚΛ αλαγλσξίδεη απόιπηα 

ηελ αλάγθε ράξαμεο κηαο πνιηηηθήο γηα ηε ζηάζκεπζε.  Μηα ηέηνηα πνιηηηθή 

πξέπεη λα δηακνξθσζεί ζαλ ζπλέρεηα ηνπ ΟΚΛ θαη κε ηελ εμήο αθεηεξία:   

 Σελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο δηαζεζηκόηεηαο ρώξσλ ζηάζκεπζεο, 

κέζσ ηεο πξνώζεζεο ζηάζκεπζεο κηθξήο θαη όρη κεγάιεο δηάξθεηαο.  ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ππάξρεη ηθαλόο δηαζέζηκνο ρώξνο παξόιν πνπ κέξνο ηνπ 

βξίζθεηαη ζε ηδησηηθό έδαθνο.  

 Σε δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηελ παξνρή λέσλ ε ελαιιαθηηθώλ ρώξσλ 

ζηάζκεπζεο πρ κε ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο γηα ζηάζκεπζε.  Πξνο ην παξόλ νη 

ηξέρνπζεο ηηκέο δελ είλαη δπλαηόλ λα πξνζειθύζνπλ επελδύζεηο γηα λένπο 

ρώξνπο ζηάζκεπζεο. 

Ζ εθαξκνγή ησλ ηζρύνλησλ θαη ηπρόλ λέσλ θαλνληζκώλ γηα ηε ζηάζκεπζε 

είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ζηάζκεπζεο.  Δπηπιένλ επηζεκαίλνληαη 

δύν άιια ζεκαληηθά ζέκαηα: 

 Ζ αλάγθε θαιύηεξεο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ δηαζεζηκόηεηα ζηάζκεπζεο 

(πρ έλα θαιό ζύζηεκα θαζνδήγεζεο πξνο ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο). 

 Ζ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο.  Όπνπ ρξεηάδεηαη, 

πξέπεη λα βειηησζεί ε πνηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αδεηώλ ζηάζκεπζεο γηα 

θαηνίθνπο θαη λα εηζαρζεί ε πιεξσκή θαηά ηελ απνρώξεζε ζε ρώξνπο 

ζηάζκεπζεο (κπάξεο πξόζβαζεο ζηελ είζνδν/έμνδν θαη ζπζθεπέο 

απηόκαηεο πιεξσκήο). 
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Δεκηνπξγία ελόο άλεηνπ θαη αζθαινύο δηθηύνπ γηα πνδειαηηζηέο  

Σν δίθηπν πνδειαηηζηώλ ζα εθαξκνζηεί ζε όιε ηελ πόιε, σο κέξνο ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα ηελ πξνώζεζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ κεηαθνξάο.  Με ηελ 

δεκηνπξγία ισξίδσλ γηα πνδήιαηα θαηά κήθνο ησλ θύξησλ αξηεξηώλ 

ελζαξξύλεηαη ε πξόζβαζε ζην εκπνξηθό θέληξν θαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο 

κε ηε ρξήζε πξάζηλσλ θαη ήπησλ κέζσλ κεηαθίλεζεο.  Σν δίθηπν 

πνδειαηνδξόκσλ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6.1. 

Καζνξίδεηαη επίζεο έλα βαζηθό δίθηπν  πνπ ζα εθαξκνζηεί βξαρππξόζεζκα. 

Απηό ζπλδέεη ηα Παλεπηζηήκηα ηεο πόιεο κε ην θέληξν ηεο Λεπθσζίαο θαη κε 

ην ππάξρνλ δίθηπν θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ Πεδηένπ.    

 

Πεξηζζόηεξνο ρώξνο γηα ηνλ πεδό  

Οη βαζηθόηεξεο ππνδνκέο γηα ηνλ πεδό δελ έρνπλ αθόκα νινθιεξσζεί  Σν 

ΟΚΛ ππνδεηθλύεη πεξηνρέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απνδνζνύλ απνθιεηζηηθά 

ζηνπο πεδνύο: νη νδνί Λεσλίδνπ θαη Μνπζείνπ θαζώο θαη κέξνο ηεο 

Λεσθόξνπ Μαθαξίνπ.  Οη νδνί απηέο ρξεηάδνληαη αλάπιαζε θαη θάπνηεο 

πξώηεο ηδέεο γηα ην ζέκα απηό πεξηιακβάλνληαη ζην ΟΚΛ. 

 

Πξόγξακκα Εθαξκνγήο   

Σα έξγα πξνηείλεηαη λα εθπνλεζνύλ ζε ηξεηο θάζεηο: 2010-2012, 2013-2016 

θαη 2017-2020.   

 

Καη ηειηθά: Έλα ζρέδην κάξθεηηλγθ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ππνζηήξημε 

Έλα ζρέδην κάξθεηηλγθ έρεη δύν απνδέθηεο: πξώηνλ ηνπο ππεύζπλνπο γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη δεύηεξνλ ηνπο εκπιεθνκέλνπο.  Πξέπεη θαη νη δύν λα 

είλαη ζύκθσλνη κε ηε θηινζνθία ηνπ ΟΚΛ πνπ ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ηεο 

θηλεηηθόηεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Λεπθσζία.  Πεξαηηέξσ ζεηηθή 

δεκόζηα ζπκβνιή ζα γίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε πξνώζεζε 

ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

αεηθόξσλ κνξθώλ κεηαθνξάο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

πόιεο.
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