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1. Κρίσεις: διαπιστώσεις -
απόψεις



Προβλήματα και παράγοντες που επηρεάζουν την 
κινητικότητα στη Λεμεσό

• Προβλήματα: Κυκλοφοριακή συμφόρηση, κόστος μετακινήσεων, 
ρύπανση, θόρυβος, ατυχήματα, προσβασιμότητα…ποιότητα ζωής

– ≈ €400,000 την ημέρα σε καύσιμα, ≈ €12 εκ./μήνα, 144 εκ./χρόνο
– Νεκροί: 9 το 2014, 15 το 2015, 11 το 2016, 18 το 2017, 14 το 2019, 17 το 2020)
– Νεκροί : 2016-2020, 25% πεζοί, 28% μοτοσυκλ. + επιβ.,  5% ποδηλ. + μοτοπ.

• Παράγοντες: 
– Αύξηση πληθυσμού
– Ανεπαρκής υποδομή για χρήση εναλλακτικών μέσων διακίνησης
– Χαμηλή πυκνότητα δόμησης
– Αστική εξάπλωση στα εξωτερικά όρια
– Δυσαρμονία κυκλοφοριακών και πολεοδομικών πολιτικών 

αυτοκινητοκεντρική προσέγγιση σχεδιασμού
– Νοοτροπία/κουλτούρα κλπ.

http://robedwards.typepad.com/.a/6a00d8341c091653ef0168e84a0502970c-pi
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG7OnfyrHMAhVDOBQKHSEdCk4QjRwIBw&url=http://in-cyprus.com/cyprus-remembers-victims-of-road-accidents/&bvm=bv.120853415,d.bGg&psig=AFQjCNH5sgIV1jqNBxYYCKXrZEKN2dz4GQ&ust=1461941495938849
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjck4fUy7HMAhXDSBQKHUulDnwQjRwIBw&url=http://cyprus-mail.com/2014/10/19/dream-holiday-turns-to-ordeal-for-disabled-woman/&bvm=bv.120853415,d.bGg&psig=AFQjCNGy7sG8jzIXC-kNOoACx3mLicdgGQ&ust=1461941759878082


Βασική πηγή των προβλημάτων:
Κατανομή χρήσης μεταφορικών μέσων: Σύγκριση με παρόμοιες πόλεις

540,000 μετακινήσεις τη μέρα



Γιατί συμβαίνει αυτό; 
"If you plan cities for cars and traffic, you get cars and traffic. If you plan for 

people and places, you get people and places.“ Fred Kent



Γιατί συμβαίνει αυτό; 
…. Φαύλος κύκλος ικανοποίησης της ζήτησης για τα αυτοκίνητα

Π.χ. Μαρίνα, Mall

Π.χ. ΤΕΠΑΚ, παραλιακό μέτωπο

Π.χ. αναβάθμιση οδών,
υπεραστικός δρόμος

Link Category Vehicle Kilometres Veh. Hours Delay
Motorways 10% 19% 40%

Trunk / Primary Roads 32% 25% -13%

Secondary Roads 15% 13% -21%

Other Roads 22% 24% 88%

URBAN Trunk / Primary / 
Secondary Roads 

25% 32% 58%

Other Urban Roads 23% 26% 43%

TOTAL 18% 25% 44%



2. Προτάσεις του ΣΒΑΚ



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
(Μάρτιος 2017-Ιούνιος 2019)

• Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο που σκοπό έχει να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες των ανθρώπων και των επιχειρήσεων
για κινητικότητα στις πόλεις, εξισορροπώντας τις τρεις βασικές 
συνιστώσες της αειφορίας με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής.

• Κυκλοφοριακό
• Οικονομικό κόστος
• Προσβασιμότητα
• Ρύπανση
• Θόρυβος
• Οδικά ατυχήματα
• Ποιότητα ζωής/υγεία



Επιχειρησιακοί στόχοι

1. Βελτίωση του συστήματος ΔΣ

2. Μείωση της χρήσης του Ι.Χ (ειδικά στο κέντρο)

3. Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης 

4. Μείωση των ρύπων (θορύβου και εκπομπών)

5. Μείωση οδικών ατυχημάτων

6. Βελτίωση της προσβασιμότητας (ειδικότερα για 

ευάλωτες ομάδες)

7. Προώθηση χρήσης εναλλακτικών μέσων διακίνησης 



Μέτρα και πολιτικές για 10 θεματικές ενότητες
1. Δημόσιες συγκοινωνίες

2. Κυκλοφοριακή διαχείριση

3. Δίκτυο ποδηλατοδρόμων

4. Δίκτυα πεζόδρομων

5. Πολιτική για τη στάθμευση

6. Προσβασιμότητα ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες 

7. Αστικές εμπορευματικές μεταφορές

8. Οδική ασφάλεια

9. Ευφυή συστήματα μεταφορών

10. ΣΒΑΚ και Πολεοδομικός Σχεδιασμός



Δημόσιες συγκοινωνίες
Primary bus lines



Κυκλοφοριακή διαχείριση στο κέντρο
Δίκτυα πεζόδρομων 



Δίκτυο ποδηλατοδρόμων



A

B

C

D

E

Πολιτική για τη στάθμευση (i)

• Καλές Δημόσιες συγκοινωνίες
• Συστηματική και αυστηρή αστυνόμευση
• Σύστημα Διαχείρισης (χρόνος, κόστος, 

αστυνόμευση) 
• Τιμολογιακή πολιτική



Προσβασιμότητα ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες



Αστικές εμπορευματικές μεταφορές (i)



Οδική ασφάλεια:

Ανάλυση οδικών ατυχημάτων 
για την περίοδο 2014-2016

Επιτόπια αξιολόγηση οδικής ασφάλειας 
για 3 Χλμ δρόμων



Πρόγραμμα υλοποίησης 2020-2030



Έργα προτεραιότητας (Early winner projects)

• Βελτίωση του συστήματος Δ.Σ. 
– Συχνότητες, ώρες λειτουργίας, νέες γραμμές/αναδιάρθρωση
–Λεωφορείο-λωρίδες με σύστημα προτεραιότητας και 

αστυνόμευσης
– Στάσεις, ηλεκτρονική πληροφόρηση σε πινακίδες

• Κεντρικός Σταθμός λεωφορείων

• Ολοκληρωμένη πολιτική για τη στάθμευση

• Αναβαθμισμένο σύστημα διαχείρισης φωτεινών 
σηματοδοτών



3. Ποιες είναι οι Προκλήσεις;



Πρόκληση 1η: Να θέλουμε πραγματικά… να αλλάξουμε;

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDyffh6brTAhUCtxQKHQ6lB_UQjRwIBw&url=http://boxingego.tumblr.com/post/130832325093/egowisdom-if-thinking-a-caused-problem-a-then-the&psig=AFQjCNGDwnOaTMgrPm89LxvprF_0muSkBg&ust=1493045420656093
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7jKDN6brTAhUBlxoKHUlhBREQjRwIBw&url=http://www.binaryoptionsthatsuck.com/the-box-breakout-binary-options-strategy-think-inside-the-box/&psig=AFQjCNGVV0Eh7WT3FlGSWpu_hZ4Jg7TtUA&ust=1493045280082917
https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJtZDQh9DMAhXDORoKHVCIBjkQjRwIBw&url=https://www.fotolia.com/id/80913688&psig=AFQjCNFaCxB_ymITB6bO6LkmqqBzbBJrqw&ust=1462988655268340


Πρόκληση 2η: Η υλοποίηση του ΣΒΑΚ για να δημιουργήσουμε πιο 
ανθρώπινη πόλη, προσβάσιμη για όλους και καλύτερη ποιότητα ζωής!

Οδός Ανεξαρτησίας

Κεντρικός σταθμός λεωφορείων

Ακταία οδός 

Σταθμοί μετεπιβίβασης



Υφιστάμενη κατάσταση

Πρόκληση 3η: Να πετύχουμε τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα του ΣΒΑΚ μέχρι το 2030

Το … 2030
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Πρόκληση 4η: Να πετύχουμε τις δεσμεύσεις μας μας για το 
περιβάλλον

Προβλέψεις εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 
για τους τομείς εκτός του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών 
(ETS)



Πρόκληση 5η: Να πετύχουμε το στόχο της ΕΕ για 50% μείωση 
θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων μέχρι το 2030 και σχεδόν 
μηδενικούς θανάτους μέχρι το 2050!



Πρόκληση 6η: Το ΣΒΑΚ να συμβάλει στην οικονομική και 
εμπορική ανάπτυξη 

• Ανταγωνιστικές πόλεις
• Πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις
• Εμπορευματικές μεταφορές
• Πολεοδομικός σχεδιασμός-ΣΒΑΚ
• Πράσινη οικονομία

Covid



Πρόκληση 7η: Να πορευτούμε όλοι μαζί… πείθοντας την 
πλειοψηφία των πολιτών και των επηρεαζόμενων 

ομάδων

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigwZHF7LrTAhWFbBoKHdsnCQkQjRwIBw&url=http://ilcantone.com/guest-post/&psig=AFQjCNFDMxfJEfxIjd7KjEqCabMIuDoO6Q&ust=1493046133804035


Σας ευχαριστώ για την προσοχή 
σας

Δρ. Δημήτρης Δημητρίου
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