
Κλάδορ Κςκλοθοπιακών Μελεηών  

1.5.1  Απογπαθή Τποσαίαρ Κίνεζερ 

 

Με ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ θπθινθνξηαθά δεδνκέλα από ηνπο απηόκαηνπο κεηξεηέο ηξνραίαο 

πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε κόληκα ζεκεία ζην νδηθό δίθηπν ππό ηελ δηθαηνδνζία ηνπ 

Σκήκαηνο Δεκνζίσλ Έξγσλ, ππνινγίδεηαη ε κέζε εηήζηα θπθινθνξία γηα θάζε ηκήκα ηνπ 

νδηθνύ δηθηύνπ. 

 

1.5.2  Τεσνοοικονομικέρ Μελέηερ για ηε Βεληίωζε Γπόμων 

 

Δηεμάγνληαη ηερλννηθνλνκηθέο κειέηεο γηα ηεξάξρεζε ηεο βειηίσζεο δξόκσλ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε θόκβσλ ζε όιε ηε Κύπξν. 

 

1.5.3  Μελέηερ Αξονικών Φοπηίων 

 

Εηνηκάδνληαη κειέηεο αμνληθώλ θνξηίσλ γηα ηε δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζε 

κειέηεο δξόκσλ. 

 

 

1.5.4  Κςκλοθοπιακέρ Μελέηερ  

 

(α)  Λεςκωζίαρ: Πξνώζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πνξηζκάησλ / εηζεγήζεσλ ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Κηλεηηθόηεηαο γηα ηε Λεπθσζία (Nicosia Integrated Mobility 

Master Plan) πνπ εηνηκάζηεθε από ηδηώηεο ζπκβνύινπο κεραληθνύο.  ην ζρέδην 

αμηνινγήζεθαλ ππαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηε πόιε ηα νπνία πξνλνύζαλ πξνηάζεηο γηα 

ην νδηθό δίθηπν, ην δίθηπν δεκνζίσλ κεηαθνξώλ, δίθηπν πνδειαηνθίλεζεο, 

πεδνδξνκνπνηήζεηο θαη πνιηηηθή ζηάζκεπζεο. 

 

Δηεμαγσγή κειεηώλ θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ κε ηε ζπλεξγαζία ζπκβνύισλ 

κειεηεηώλ: 

 

(i) Μειέηε Πξνθαηαξηηθνύ Γεσκεηξηθνύ ρεδηαζκνύ, Κπθινθνξηαθώλ Επηπηώζεσλ, 

Σερλννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο θαη Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ από ηελ 

Πξνγξακκαηηδόκελε Καηαζθεπή ηνπ Κπθινθνξηαθνύ Κόκβνπ ζηε πκβνιή ηεο 

Λεσθόξνπ ηαπξνύ κε ηνλ Απηνθηλεηόδξνκν Λεπθσζίαο-Λεκεζνύ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ Πξσηεύνληνο Οδηθνύ Δηθηύνπ ηεο Επξύηεξεο Πεξηνρήο. 

 

(ii)  Μειέηε Εθηίκεζεο Κπθινθνξηαθώλ Επηπηώζεσλ, Σερλνηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε θαη 

Μειέηε Εθηίκεζεο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γηα ηνλ θόκβν παξά ην 

“Aluminium Tower” (ζπκβνιή Λεσθ. Αγιαληδηάο/Μαθαξίνπ/Λεκεζνύ ζηε Λεπθσζία). 

 

(β)  Λεμεζού: Πξνσζνύληαη νη εηζεγήζεηο ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηεο επξύηεξεο 

αζηηθήο πεξηνρήο Λεκεζνύ πνπ εηνηκάζηεθε από ηελ θνηλνπξαμία ησλ νίθσλ μέλσλ 

εκπεηξνγλσκόλσλ Colin Buchanan and Partners θαη Hughes Economic Planning. 

 

(γ)  Λάπνακαρ: Πξνσζνύληαη νη εηζεγήζεηο ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηεο επξύηεξεο 

αζηηθήο πεξηνρήο Λάξλαθαο πνπ εηνηκάζηεθε από ηνλ νίθν μέλσλ εκπεηξνγλσκόλσλ 

Colin Buchanan and Partners. 

 

(δ) Πάθος: Πξνσζνύληαη νη εηζεγήζεηο ηεο θπθινθνξηαθήο κειέηεο ηεο επξύηεξεο 

αζηηθήο πεξηνρήο Πάθνπ πνπ εηνηκάζηεθε από ηελ θνηλνπξαμία ησλ νίθσλ μέλσλ 

εκπεηξνγλσκόλσλ Colin Buchanan and Partners θαη Hughes Economic Planning.  

 

 

 



1.5.5  Μελέηερ Κςκλοθοπιακών Δπιπηώζεων 

 

Εηνηκάδνληαη κειέηεο θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ γηα Δεκόζηα Κηίξηα (π.ρ. Κπβεξλεηηθά 

Γξαθεία ζηε Λάξλαθα θαη Πάθν) θαη αμηνινγνύληαη κειέηεο πνπ εηνηκάδνπλ ηδηώηεο κειεηεηέο 

γηα ηηο θπθινθνξηαθέο επηπηώζεηο από κεγάιεο αλαπηύμεηο.  

 

1.5.6  Πεπιθεπειακόρ Έλεγσορ ηερ Κςκλοθοπίαρ 

 

Γίλεηαη ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Πεξηθεξεηαθνύ Ειέγρνπ 

Κπθινθνξίαο UTC/SCOOT ζε 90 πεξίπνπ δηαζηαπξώζεηο θαη θσηνειεγρόκελεο δηαβάζεηο 

πεδώλ ηύπνπ "ΠΕΛΙΚΑΝ" ζηε Λεπθσζία, Λεκεζό θαη Λάξλαθα.  

 

πγθεθξηκέλα ξπζκίδνληαη απηόκαηα, παξαθνινπζνύληαη θαη ειέγρνληαη από ην ζύζηεκα 43 

δηαζηαπξώζεηο/δηαβάζεηο ζηε Λεπθσζία, 14 ζηε Λεκεζό θαη 14 ζηε Λάξλαθα, ελώ 

παξαθνινπζνύληαη θαη ειέγρνληαη από ην ζύζηεκα κε ζηαζεξό θύθιν θαη ρξόλν 8 

δηαζηαπξώζεηο ζηε Λεπθσζία, 10 ζηε Λεκεζό θαη 1 ζηε Λάξλαθα. 

 

1.5.7  Φώηα Τποσαίαρ 

 

Δηεμάγνληαη ζρεηηθέο θπθινθνξηαθέο έξεπλεο ζε παγθύπξηα βάζε θαη ζηα ζεκεία όπνπ, κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ θαη ηα ζρεηηθά θξηηήξηα, δηθαηνινγνύληαη θώηα ηξνραίαο, 

πξνσζείηαη ε εγθαηάζηαζε λέσλ κνλάδσλ θώησλ ηξνραίαο. 

 

 

1.5.8  Γιαβάζειρ Πεδών 

 

Δηεμάγνληαη ζρεηηθέο θπθινθνξηαθέο έξεπλεο ζε ζεκεία όπνπ πξνηείλνληαη γηα ζήκαλζε 

δηαβάζεσλ πεδώλ, ηόζν ζε αζηηθέο όζν θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ θπθινθνξηαθώλ εξεπλώλ θαη ηα ζρεηηθά θξηηήξηα, όπνπ δηθαηνινγείηαη, εγθξίλεηαη ε 

ζήκαλζε δηαβάζεσλ πεδώλ ηύπνπ "ΖΕΠΡΑ" θαη θσηνειεγρόκελσλ δηαβάζεσλ ηύπνπ 

"ΠΕΛΙΚΑΝ". 

 

1.5.9  Οδική Αζθάλεια 

 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ηνπ νδηθνύ 

δηθηύνπ, κεηαμύ άιισλ, πξνσζνύληαη ηα αθόινπζα: 

 

α)  Μειέηεο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ζε πθηζηάκελα θαη λέα ζρνιεία, γηα ιήςε απνθάζεσλ 

από ηελ Σερληθή θαη Εζληθή Επηηξνπή Οδηθήο Αζθάιεηαο Μαζεηώλ. Σηο επηηξνπέο 

απηέο πξνεδξεύεη ν Κιάδνο Κπθινθνξηαθώλ Μειεηώλ. 

β)  Μειέηεο θαη εηνηκαζία ζρεδίσλ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θπθινθνξηαθήο ύθεζεο.  

γ)  Μειέηεο γηα ηε βειηίσζε κειαλώλ ζεκείσλ (black spots). 

 

1.5.10  Δηοιμαζία Σσεδίων 

 

α)  Κπθινθνξηαθή δηαρείξηζε, ζήκαλζε θαη ζεκαηνδόηεζε αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ 

δξόκσλ.  

β)  Δηαξξύζκηζε Κόκβσλ  

γ)  Δηακόξθσζε ζπκβνιώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θώησλ ηξνραίαο θαη ζρέδηα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θσηνειεγρόκελσλ δηαβάζεσλ πεδώλ ηύπνπ "ΠΕΛΙΚΑΝ". 


