
Κλάδος Προγραμμαηιζμού και Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

2.1.1  Προγραμμαηιζμός και Παρακολούθηζη Έργων 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο γηα ην Σχζηεκα Πιεξνθνξηψλ ηνπ Οδηθνχ Γηθηχνπ, 

αλαπηχρζεθε εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα καθξνπξφζεζκν, κεζνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν 

πξνγξακκαηηζκφ θαη παξαθνινχζεζε ησλ νδηθψλ έξγσλ. Ο καθξνπξφζεζκνο 

πξνγξακκαηηζκφο θαιχπηεη κηα πεξίνδν είθνζη ρξφλσλ πεξίπνπ, ν κεζνπξφζεζκνο 5 ρξφληα, 

ελψ ν βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο αθνξά ηα πξνο άκεζε εθηέιεζε έξγα. 

Καηαρσξνχληαη επίζεο νη πξφλνηεο ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ θξάηνπο γηα ηα έξγα 

νδνπνηίαο θαη γίλεηαη νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζή ηνπο κε βάζε ηηο πιεξσκέο γηα ην θάζε 

έξγν. 

 

Παξφιν φηη ην ελ ιφγσ ινγηζκηθφ έρεη νινθιεξσζεί, δελ έρεη ηεζεί ζε πιήξε εθαξκνγή δηφηη 

δελ έρνπλ αθφκε θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα φια ηα δεδνκέλα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. 

 

2.1.2  Θέμαηα Εσρωπαϊκής Ένωζης 

2.1.2.1 Εναρμόνιζη με ηο Κοινοηικό Κεκηημένο 

 

Με ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην Τκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ 

ζπκπιήξσζε κε επηηπρία ηε κεηαθνξά ζε εζληθφ δίθαην, ην ηκήκα ηνπ Κεθηεκέλνπ πνπ 

αλέιαβε λα δηεθπεξαηψζεη.  Σπγθεθξηκέλα, έγηλαλ ηα αθφινπζα: 

 

 Τξνπνπνηήζεηο ζηνλ πεξί Δπηζηεκνληθνχ, Τερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κχπξνπ Νφκν, 

ψζηε λα εθαξκφδνληαη νη θνηλνηηθέο νδεγίεο (α) γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ 

πηπρίσλ, δηπισκάησλ θαη άιισλ ηίηισλ ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ ειεχζεξε άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αξρηηέθηνλα ή ηε παξνρή ππεξεζηψλ ζην ηνκέα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη (β) ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ πηπρίσλ δηπισκάησλ θαη άιισλ 

ηίηισλ  

 

 Νέα λνκνζεζία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ππνδνκέο ζηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ 

κεηαθνξψλ κε ηελ νπνία είλαη ππφρξενη φινη νη θνξείο πνπ δηελεξγνχλ ηέηνηεο 

δαπάλεο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ, λα ηηο δηαβηβάδνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζην Τκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ νξίζηεθε σο ν ζπληνληζηηθφο 

θνξέαο.  Παξάιιεια ην Τκήκα εηνηκάδεη ην κεραληζκφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

ζπιινγή φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ έγθαηξε απνζηνιή ηνπο ζηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή.  Δπίζεο, κέζα ζηε ζπλζήθε πξνζρψξεζεο ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ 

θαζνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο δξφκσλ πνπ ηζρχνπλ ζηε Κχπξν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ. 

 

 Τελ έληαμε ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα δηεπξσπατθά δίθηπα κεηαθνξψλ.  Οη 

απηνθηλεηφδξνκνη Λεπθσζίαο – Λεκεζνχ, Λεπθσζίαο – Λάξλαθαο, Λεκεζνχ 

Λάξλαθαο θαη Λεκεζνχ – Πάθνπ θαζψο θαη ν ζπλδεηήξηνη δξφκνη πξνο ην ιηκάλη 

Λεκεζνχ θαη ην αεξνδξφκην ηεο Λάξλαθαο πεξηιήθζεθαλ ζηα δηεπξσπατθά δίθηπα 

κεηαθνξψλ (ζρεηηθφο ράξηεο ζηε επφκελε ζειίδα) κε βάζε ηε ζπλζήθε 

πξνζρψξεζεο ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ.  Με ηελ ηδηφηεηα απηή έγηλε θαη ε αίηεζε 

πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δχν θπθιηθψλ 

θφκβσλ ηνπ παξαθακπηεξίνπ Λεκεζνχ απφ ην Τακείν Σπλνρήο. 

 

Μεηά ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 2004, ην Τκήκα 

Γεκνζίσλ Έξγσλ πξνψζεζε ελαξκνληζηηθέο λνκνζεζίεο γηα ηηο αθφινπζεο λέεο Οδεγίεο: 

 



 Οδεγία 2004/54/ΔΚ ζρεηηθά µε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο γηα ηηο ζήξαγγεο 

ηνπ ∆ηεπξσπατθνχ Οδηθνχ ∆ηθηχνπ  

 Οδεγία 2004/52/ΔΚ ζρεηηθά µε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηειεδηνδίσλ 

ζηελ Κνηλφηεηα 

 Οδεγία 96/48/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ δηεπξσπατθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο κεγάιεο ηαρχηεηαο 

 Οδεγία 2001/16/ΔΚ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 Οδεγία 1999/62/ΔΚ θαη 2006/38/ΔΚ πεξί επηβνιήο ηειψλ ζηα βαξέα θνξηεγά 

νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλα έξγα ππνδνκήο. 

 Οδεγία 2008/96/ΔΚ γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο Αζθάιεηαο ησλ Οδηθψλ Υπνδνκψλ. 

 

 

2.1.2.2  Εηοιμαζία Προηάζεων για ηις Προγραμμαηικές Περιόδοσς ηης Εσρωπαϊκής 

Ένωζης 

Τν Τκήκα εηνηκάδεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο πξνγξακκαηηθέο πεξηφδνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σε πξψην ζηάδην, εηνηκάδεηαη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ θαη κε βάζε απηφ πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη έξγα γηα 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα Τακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Τελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013 ε Κχπξνο εληζρχεηαη κε ζεκαληηθνχο πφξνπο απφ ηα 

Γηαξζξσηηθά Τακεία θαη ην Τακείν Σπλνρήο ζηα πιαίζηα ηεο Πνιηηηθήο Σπλνρήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, ην Τκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ θαζφξηζε ηηο αθφινπζεο 

πξνηεξαηφηεηεο, φζν αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ: 

 

 Τελ επέθηαζε ηνπ θχξηνπ αζηηθνχ θαη ππεξαζηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 

 

 Τελ εμάιεηςε ηεο ζπκθφξεζεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο 

 

 Τε πξνψζεζε ελφο ζπζηήκαηνο αζηηθψλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ  κε ζηφρν ηελ αχμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ ρξήζεο ηνπο απφ 2% ζην 10% κέρξη ην 2015 

 

 Τελ αλαβάζκηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ ζαλάησλ θαη 

ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ θαηά 50% κέρξη ην 2010 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ πξνηάζεθαλ/βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε/ζπκπιεξψζεθαλ ηα αθφινπζα έξγα/ κέηξα: 

 

1. Δπέθηαζε ηνπ θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 

 

(i) Αλαβάζκηζε ηνπ Α1 (κεηαμχ Λεπθσζίαο θαη Αγίαο Βαξβάξαο) ζε 6 ισξίδεο 

(ii) Καηαζθεπή απηνθηλεηφδξνκνπ Πάθνπ – Πφιεο 

(iii) Αλαβάζκηζε ησλ θπθιηθψλ θφκβσλ ηνπ παξαθακπηεξίνπ Λεκεζνχ ζε αληζφπεδνπο 

θφκβνπο 

(iv) Καηαζθεπή απηνθηλεηφδξνκνπ Κνθθηλνηξηκηζηάο – Αζηξνκεξίηε - Δπξχρνπ 

(v) Καηαζθεπή ζπλδεηήξηνπ δξφκνπ πξνο ην αεξνδξφκην Λάξλαθαο 

(vi) Καηαζθεπή ηνπ πεξηκεηξηθνχ απηνθηλεηνδξφκνπ Λεπθσζίαο 

(vii) Καηαζθεπή ζεκαληηθψλ πεξηθεξεηαθψλ δξφκσλ, φπσο Λεπθσζίαο – Παιαηρσξίνπ 

θαη Λεκεζνχ – Πιαηξψλ 

 

2. Δμάιεηςε ηεο ζπκθφξεζεο 



 

(i) Υινπνίεζε ηεο κειέηεο γηα Δπθπή Σπζηήκαηα Μεηαθνξψλ 

(ii) Δθαξκνγή επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο 

κειέηεο 

 

3. Σχζηεκα δεκφζησλ κεηαθνξψλ 

 

(i) Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο (Σπκκεηνρή ηνπ Τκήκαηνο 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ). 

 

4. Αλαβάζκηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

 

(i) Δθαξκνγή ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ νδηθήο αζθάιεηαο. 

 

 Βειηίσζε ζπκβνιψλ πνπ εληνπίζηεθαλ σο κειαλά ζεκεία 

 

 Δθαξκνγή κέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο, φπσο ζρνιεία, 

λνζνθνκεία θαη θαηνηθίεο 

 

 Γηακφξθσζε λέαο λννηξνπίαο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, κέζσ ζπζηεκαηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ 

 

2.1.2.3  Έργα ηοσ Ταμείοσ Σσνοτής 

 

Τν Τκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ ελεξγεί σο Γηθαηνχρνο / Φνξέαο Υινπνίεζεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Τακείν Σπλνρήο ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο «Βαζηθέο Μεηαθνξηθέο Υπνδνκέο» θαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Αλαδσνγφλεζε Αζηηθψλ 

Πεξηνρψλ θαη πεξηνρψλ ηεο Υπαίζξνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα». 

Υπφ απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα ην Τκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ παξαθνινπζεί ηελ θπζηθή θαη 

νηθνλνκηθή πξφνδν ησλ έξγσλ κε ηε ρξήζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

Σπζηήκαηνο (ΟΠΣ). Γίλνληαη θαηαρσξήζεηο ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ έξγνπ ( Τερληθά Γειηία 

¨Έξγνπ, Ννκηθέο Γεζκεχζεηο) θαη ησλ ζηνηρείσλ πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ θαη παξάγνληαη 

Γειηία Γαπαλψλ θαη Γειηία Παξαθνινχζεζεο. 

Τν Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ ελεξγεί σο ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ησλ Γηαξζξσηηθψλ Τακείσλ 

θαη ηνπ Τακείνπ Σπλνρήο θαη έρεη ηελ γεληθή επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηήζεθαλ 

εκπιέθνληαη θαη νη αθφινπζνη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα:   

 

 Τκήκα Διέγρνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Σπγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ – ως Ενδιάμεζος Φορέας 

Καηηγορία Ι 

 Γεληθφ Λνγηζηήξην Γεκνθξαηίαο – ως η Αρχή Πιζηοποίηζης 

 Υπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

 

2.1.2.4  Σσνετής Παρακολούθηζη ηων Διεργαζιών ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

Αλάκεζα ζηα θαζήθνληα ηνπ Κιάδνπ πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε παξαθνινχζεζε θαη 

αληαπφθξηζε ζε εξσηήκαηα πνπ θαζεκεξηλά απεπζχλνληαη ζην Τκήκα είηε απφ ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε ηνπ Υπνπξγείνπ Σπγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ ή απφ άιιεο θξαηηθέο Υπεξεζίεο ή απφ 

κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Δλεκεξψλεηαη επίζεο θαζεκεξηλά κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, κέζσ ηεο ππεξεζίαο EXTRANET ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα νηηδήπνηε ην 



νπνίν αθνξά άκεζα ή έκκεζα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη αληαπνθξίλεηαη αλαιφγσο. 

 

2.1.2.5  Σσμμεηοτή ζε Προγράμμαηα ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

Η ζπκκεηνρή ηνπ Τκήκαηνο ζε πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αμηνινγείηαη θαη 

πινπνηείηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ην ζηφρν ησλ πξνγξακκάησλ, ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο 

θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ.  

Τν Τκήκα ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Easyway πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. Έρεη εμαζθαιηζηεί ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πξνσζνχληαη ζπγθεθξηκέλα έξγα.  

Με ηελ εθαξκνγή επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ, αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά 

νθέιε ζηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο, ζηελ νδηθή αζθάιεηα, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

απμαλφκελεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, ζηελ ζηήξημε ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ θαη 

ζηε ζπιινγή ησλ ηειψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. 

 

 

 

2.1.2.6  Προεδρία ηης Κύπροσ ζηην Εσρωπαϊκή Ένωζη 

 

Τν Τκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Σπγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζα ηεζνχλ σο πξνηεξαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Πξνεδξίαο ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Τν Τκήκα έρεη θάλεη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Πξνεδξίαο, θαζψο θαη ηπρφλ εθδειψζεηο – ζπλέδξηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ηελ ελ 

ιφγσ πεξίνδν. 

 

2.1.3  Τετνολογία ηης Πληροθορικής 

 

Ο Κιάδνο έρεη επίζεο ηελ αξκνδηφηεηα ηεο πξνψζεζεο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε 

νιφθιεξν ην Τκήκα. Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο, εθπνλήζεθε ζρεηηθφ 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην, ην νπνίν πινπνηείηαη ζηαδηαθά. Με βάζε ην ζρέδην απηφ ζα έρεη λα 

δεκηνπξγεζεί ζην Τκήκα ε θαηάιιειε νξγαλσηηθή ππνδνκή θαη έρνπλ πινπνηεζεί 

ζπγθεθξηκέλα έξγα πιεξνθνξηθήο, φπσο ε αλάπηπμε ηζηνζειίδαο, ε δηθηχσζε θαη ζχλδεζε 

φισλ ησλ ππνινγηζηψλ ηνπ Τκήκαηνο ζε εληαίν δίθηπν, ε πινπνίεζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θιπ.  

 

Δθηφο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πην πάλσ ζρεδίνπ, ν Κιάδνο έρεη νξγαλψζεη ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο ζηνπο ρξήζηεο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αλαγθψλ ζε εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο, 

κέζσ ελφο δηθηχνπ Λεηηνπξγψλ Πιεξνθνξηθήο ζε θάζε Κιάδν ηνπ Τκήκαηνο, κε θεληξηθφ 

ζπληνληζκφ απφ ηνλ Κιάδν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

2.1.4  Επιμόρθωζη 

 

Ο Κιάδνο έρεη επίζεο ηελ αξκνδηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη πξνσζήζεη ηε δεκηνπξγία Ππξήλα Μάζεζεο πνπ 

απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Κιάδνπ σο Σπληνληζηή Μάζεζεο θαη έλα Λεηηνπξγφ 

απφ θάζε Τνκέα θαη θάζε Δπαξρηαθφ Γξαθείν. 

 

Οη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππξήλα κάζεζεο είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ζε κάζεζε, 

ε εηνηκαζία πξνγξακκάησλ, ε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα θάζε ηξέρνλ έηνο. 

 


