
Κιάδνο Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο 

 

Δπηδηώθεη κηα ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε ζηνπο ηξόπνπο δηαθίλεζεο, ηδηαίηεξα εληόο 

πόιεωλ. 

Πξνωζνύκε ηε δεκηνπξγηα ηωλ ζωζηώλ ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηελ αύμεζε 

ηεο δηαθίλεζεο κε ηα πόδηα, ην πνδήιαην θαη ηηο δεκόζηεο κεηαθνξέο. 

ε όηη αθνξά ην πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν, επηδηώθνπκε ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

θπξίωο κε ηελ βέιηηζηε θαηαλνκή ηνπ νδηθνύ ρώξνπ ζηα δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο 

θαη ηε ρξήζε λέωλ ηερλνινγηώλ. 

πγθεθξηκέλα πξνωζνύκε: 

   α) Σελ αλάπηπμε νινθιεξωκέλωλ ζρεδίωλ βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο γηα 

όιεο ηηο πόιεηο.  Έρνπκε ήδε αλαπηύμεη ην ζρέδην γηα ηε Λεπθωζία θαη πξνωζνύκε 

ηελ πινπνίεζε ηνπ.  Με βάζε ην ρέδην είλαη ζε εμέιημε ε ηερλννηθνλνκηθή κειέηε γηα 

ηξακ ζηελ Λεπθωζία κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Γήκνπ Λεπθωζίαο, ε δεκηνπξγία 

ιεωθνξεηνιωξίδωλ θαη ε βειηίωζε ηνπ εκπνξηθνύ άμνλα ηεο Λεωθόξνπ Μαθαξίνπ 

θαη Καιιηπόιεωο θαη ηελ πεδνδξνκνπνίεζε ηνπ εκπνξηθνύ ηκήκαηνο ηεο Λεωθόξνπ 

Μαθαξίνπ.   Δίλαη επηηαθηηθό λα πξνωζεζνύλ βξαρππξόζεζκα ε αλάπηπμε ηέηνηωλ 

ζρεδίωλ γηα ηηο ππόινηπεο πόιεηο. 

   β) Ο Κιάδνο Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο επαλαμηνινγεί ην ζύζηεκα δεκόζηωλ 

κεηαθνξώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Οδηθώλ Μεηαθνξώλ, κε ζηόρν ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηε κείωζε ηνπ θόζηνπο.  Δπίζεο έρεη εηνηκάζεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηα έγγξαθα πξνζθνξώλ γηα ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα έθδνζεο / 

αθύξωζεο εηζηηεξίωλ, δηαρείξηζεο ζηόινπ θαη πιεξνθόξεζεο επηβαηώλ, κε ζηόρν 

ηελ πξνθήξπμε πξνζθνξώλ ζηηο αξρέο Μαΐνπ.  

   γ) πκκεηέρεη ζε δύν ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα Γηαζπλνξηαθήο 

πλεξγαζίαο Διιάδαο – Κύπξνπ κε πνζνζηό ζπγρξεκαηνδόηεζεο 80% κέζω ηωλ 

νπνίωλ πινπνηνύκε ζπζηήκαηα επθπώλ κεηαθνξώλ κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ Οδηθνύ Γηθηύνπ.  Μέζω ηνπ πξνγξάκκαηνο  ΓΙΑΤΛΟ έρεη επίζεο 

δεκηνπξγεζεί Κέληξν Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο ζην Σκήκα Γεκνζίωλ Έξγωλ.  Σν 

έξγν  ΠΡΟΓΡΟΜΟ επεθηείλεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ γηα θαιύηεξε 

δηαρείξηζε επηθίλδπλωλ θαη ππεξκεγεζώλ/ππέξβαξωλ θνξηίωλ. 



   δ) Έρεη επίζεο εθπνλεζεί ηερλννηθνλνκηθή κειέηε γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζπζηήκαηνο ειαθξνύ ζηδεξνδξόκνπ κεηαμύ ηεο Λεπθωζίαο, Λεκεζνύ θαη Λάξλαθαο.  

Πξνθξίλεηαη ζε πξώηε θάζε ε δεκηνπξγία ζηδεξνδξνκηθήο ζύλδεζεο Λεπθωζίαο – 

Λάξλαθαο (πόιε θαη αεξνδξόκην) θαη ζε δεύηεξε θάζε κεηαμύ Λεπθωζίαο – Λεκεζνύ 

(πόιε θαη ιηκάλη).  Με ηελ πξωηνβνπιία ηεο Δ.Δ. Shift 2 Rail, πνπ έρεη ζηόρν ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηόκωλ ιύζεωλ ζε ζπζηήκαηα ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ηεο κείωζεο ηνπ 

θόζηνπο πινπνίεζεο ιεηηνπξγίαο ηέηνηωλ ζπζηεκάηωλ θαηά 50%. 

 

Δπειπηζηνύκε όηη ηα πην πάλω έξγα ζα είλαη ζρεδόλ απηνρξεκαηνδνηνύκελα θαη 

επνκέλωο λα κπνξέζνπκε λα πξνζειθύζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηδηωηώλ γηα επέλδπζε 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνύ.  Να ζεκεηωζεί όηη ζην ηκήκα εληόο ηεο πόιεο ηεο 

Λεπθωζίαο ε ππνδνκή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ θαη ηνπ ηξακ, ωο επίζεο θαη ε 

ππνδνκή γηα ην ακαμνζηάζην ελδέρεηαη λα είλαη θνηλέο. 

 

 

 

 


