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Ιστορικό :  

1. Ο Δρόμος αυτός, περιλαμβάνεται στο δίκτυο των Δρόμων Πρωταρχικής Σημασίας του 

Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας. Το Σχέδιο χάραξης του δρόμου, είναι μέρος των 

εγγράφων που δημοσιεύεται μαζί με το Τοπικό Σχέδιο από το 1990. Η χάραξη αυτή, 

διαλαμβάνει πλάτος δρόμου 100 ποδών (30,50 μέτρα περίπου).  

2. Το βόρειο τμήμα του συγκεκριμένου Δρόμου, από τη συμβολή του με τη Λεωφόρο ΡΙΚ 

έως και τη συμβολή του με τη Λεωφόρο Αγλαντζιάς (Λεωφόρος Γλ. Κληρίδη), 

κατασκευάστηκε την περίοδο 1997-2000 ως Πολεοδομικό Οδικό Έργο. Στη διατομή 

του περιλήφθηκαν τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομος, 

κεντρική κτιστή νησίδα κλπ.  

3. Το νότιο μέρος του δρόμου δεν έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, καθώς παλαιότερα 

εγείρονταν διάφορα θέματα, διαφωνίες και ενστάσεις τόσο από δημότες Αγλαντζιάς, 

όσο και από τον ίδιο το Δήμο. Οι ενστάσεις αυτές επικεντρώνονταν κυρίως στον 

επηρεασμό της δασικής γης και αριθμού υφιστάμενων δέντρων.  

4. Για την απάβλυνση των περιβαλλοντικών θεμάτων που κατά καιρούς εγείρονταν, 

μελετήθηκαν διάφορες λύσεις, μεταξύ των οποίων και η υπογειοποίηση του δρόμου, 

λύση η οποία στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, για τεχνικούς, περιβαλλοντικούς, 

κυκλοφοριακούς και οικονομικούς λόγους. 

5. Τον Απρίλιο του 2009, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως μελέτησε μια άλλη 

εναλλακτική πρόταση, που προέβλεπε μείωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του 

δρόμου, χρήση υλικών που συνάδουν με τον περιβάλλοντα χώρο, τοπιοτεχνήσεις 

εκατέρωθεν του δρόμου κλπ  

6. Στο εν λόγω Σχέδιο, διαλαμβάνονται τρεις συνολικά λωρίδες για τη διακίνηση 

οχημάτων, μία σε κάθε κατεύθυνση και μία για την εξυπηρέτηση των δεξιόστροφων 

κινήσεων (συνολικό πλάτος δρόμου 12 μέτρα), κρασπεδόλιθοι κατά μήκος των ορίων 

του Έργου για εγκιβωτισμό της ασφάλτου, χωμάτινα ερείσματα πλάτους ενός μέτρου 

κλπ.  Κατά το σχεδιασμό, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για τον κατά δυνατό, 

μικρότερο επηρεασμό δέντρων στην περιοχή, πράγμα που ουσιαστικά είχε επιτευχθεί, 

αφού ο αριθμός των δέντρων που επηρεάζονται περιορίστηκε στα 31, τα οποία 

προτάθηκε να αντικατασταθούν σε πολλαπλάσιο αριθμό. Προτάθηκε επίσης η 

διερεύνηση σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, της πιθανότητας  μεταφύτευσης των 

δέντρων αυτών σε άλλη θέση, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του δρόμου. 

Όσον αφορά τη διακίνηση πεζών και ποδηλατιστών στην περιοχή, αποφασίσθηκε 

όπως στο στάδιο της ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων, γίνει προσπάθεια 

χωροθέτησης πεζοδρομίου και ποδηλατόδρομου στην ανατολική πλευρά του δρόμου, 

ανάμεσα από τα υφιστάμενα δέντρα. 

  

7. Το Σχέδιο προωθήθηκε στην Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης 

Κυκλοφοριακών Προβλημάτων και εγκρίθηκε, στη συνεδρία της ημερομηνίας  

04/05/2009.   
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8. Τον Ιούλιο του 2009, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Σχετική Έκθεση 

Προκαταρκτικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή του δρόμου, την 

οποία απέστειλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος για σχετικές απόψεις.  

 

9. Το Νοέμβριο του 2009, η Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

μελέτησε το θέμα και το Φεβρουάριο του 2010, η Περιβαλλοντική Αρχή, αφού μελέτησε 

τα ενώπιον της δεδομένα, εισηγήθηκε την προώθηση του Έργου, θέτοντας 

παράλληλα σχετικούς όρους (αριθμός απόφασης GN20090790101, ημερομηνίας 

10/02/2010).     

 

10. Την περίοδο 2009 – 2010, εκπονήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη για ολόκληρη την 

περιοχή του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, Στη μελέτη αυτή, που ονομάστηκε 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας», ο δρόμος αυτός περιλήφθηκε στις 

βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης και η κατασκευή του κρίθηκε πολύ σημαντική.  

 

11. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αγλαντζιάς με αρ. 03/2015, ημερομηνίας 

05/03/2015 αποφασίσθηκε η αποδοχή του Σχεδίου που ετοιμάστηκε από το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

(α) Το Έργο να είναι οδικό και το κόστος κατασκευής του να καταβληθεί εξ ολοκλήρου 

από το Κράτος, 

(β) Να μην επιτρέπεται η διέλευση βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά, εκσκαφείς κλπ, 

εξαιρουμένων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 

(γ) Να μελετηθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας υπόγειας διάβασης πεζών / ποδηλατών στη 

συμβολή με το δρόμο φυτωρίου   

12. Τα πιο πάνω θέματα (β) και (γ), συζητήθηκαν στην Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού 

Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων, στη συνεδρία της ημερομηνίας 

17/09/2015, κατά την οποία αποφασίσθηκε ότι το αίτημα του Δήμου για απαγόρευση 

της διέλευσης βαρέων οχημάτων από το δρόμο, γίνεται αποδεκτό. Η δημιουργία 

υπόγειας διάβασης πεζών / ποδηλατών στη συμβολή με το δρόμο φυτωρίου, κρίθηκε 

ότι δεν αποτελεί κατάλληλη διευθέτηση, καθώς η κατασκευή της θα απαιτήσει τον 

πρόσθετο επηρεασμό δέντρων, ενώ τονίστηκε ότι οι διευθετήσεις αυτές δεν είναι 

πλέον προτιμητέες, καθώς πολύ συχνά παρατηρούνται φαινόμενα ασφάλειας, 

υγιεινής κλπ, με αποτέλεσμα το κοινό να αποφεύγει τη χρήση τους. Επειδή όμως η 

αναγκαιότητα για ασφαλή διασταύρωση πεζών και ποδηλατιστών υφίσταται, 

αποφασίσθηκε ότι θα κατασκευαστεί ισόπεδη διάβαση πεζών και ποδηλατιστών και 

εγκατάσταση συστήματος Σταμάτης / Γρηγόρης - μαζί με το Έργο, ώστε να καλυφθεί 

η ανάγκη. Σε ότι αφορά την κάλυψη του κόστους του Έργου εξ ολοκλήρου από το 

Κράτος, ο Δήμος ενημερώθηκε ότι αυτό, αποτελεί θέμα για το οποίο χρειάζεται σχετική 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.   
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13. Το Νοέμβριο του 2017, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Σημείωμα 

Έργου (project concept note - PCN), στη βάση της νέας διαδικασίας προ-επιλογής και 

αξιολόγησης δημοσίων επενδυτικών έργων, το οποίο υποβλήθηκε στη Γενική 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και στο 

Υπουργείο Οικονομικών και εγκρίθηκε.    

14. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγλαντζιάς στην απόφαση του ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 

2019, αποφάσισε όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τα αρμόδια υπουργεία 

και την Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 

(ΓΔ ΕΠΣΑ) όπως το έργο χρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία ως έργο 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

15. Σε συνέχεια των πιο πάνω, το Τμήμα Δημοσίων Έργων προχώρησε σε 

προκαταρκτικά Κατασκευαστικά Σχέδια, ενώ η έναρξη εργασιών υλοποίησης του 

Έργου, προγραμματίστηκε για το τέλος του 2021.  

16. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, απέστειλε ήδη επιστολή στο Τμήμα 

Περιβάλλοντος, με την οποία ζητά τις απόψεις του σε σχέση με την αναγκαιότητα ή 

όχι επικαιροποίησης της Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από 

την κατασκευή του δρόμου, του 2009.    

17. Ο Δήμος Αγλαντζιάς θα προωθήσει στην επόμενη αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου 

Λευκωσίας την αφαίρεση της πρόνοιας για την βόρεια επέκταση της Λεωφόρου 

Γλαύκου Κληρίδη μέσω του πάρκου Ακαδημίας. Γι’ αυτό το θέμα έχει ληφθεί και η 

σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως το οποίο στηρίζει την 

πρόθεση του Δήμου.  

18. Η δημόσια παρουσίαση του Έργου στο κοινό, προγραμματίστηκε για το τέλος 

Απριλίου 2020, μετά από σχετική συνεννόηση μεταξύ του Δήμου Αγλαντζιάς, και του 

Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Λόγω των ιδιόμορφων συνθηκών που 

προέκυψαν και της πανδημίας του ιού covid – 19, η τελική ημερομηνία της δημόσιας 

παρουσίασης θα καθοριστεί, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες    

 

Τεχνικές πληροφορίες :   

1. Το συνολικό μήκος του δρόμου που θα κατασκευαστεί ανέρχεται στα 1090 μέτρα: 

(α) Μήκος 650 μέτρων αφορά την προέκταση της Λεωφόρου Γλ. Κληρίδη και έχει πλάτος 

12 μέτρων  

-  Από αυτά, 390 μέτρα αφορούν σε ήδη κατασκευασμένο δρόμο που ήδη 

χρησιμοποιείται από οχήματα για την εξυπηρέτηση του Γαλλοκυπριακού Σχολείου και 

του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 

- Τα υπόλοιπα 260 μέτρα αποτελούν νέα χάραξη – Από αυτά, τα 75 μέτρα αφορούν σε 

γη που ήδη παραχωρήθηκε στο δημόσιο ως δρόμος στο πλαίσιο έκδοσης άδειας 

διαίρεσης του τεμαχίου με αρ. 5799, του Φύλλου/ Σχεδίου 21.63.W2 σε οικόπεδα, τα 

60 μέτρα αφορούν δασική γη (εμβαδόν 720 τμ) και τα υπόλοιπα - γη που 

απαλλοτριώθηκε παλαιότερα για τους σκοπούς υλοποίησης του Έργου 
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 (β) Μήκος 440 μέτρων, αφορά εργασίες στην υφιστάμενη οδό Αθαλάσσης (Δρόμος 

Φυτωρίου)  και έχει πλάτος 13,80 μέτρων.  

 

2. Θα εφαρμοστούν υψόμετρα που προσεγγίζουν τα υφιστάμενα υψόμετρα του εδάφους, 

ώστε να μην απαιτηθούν επιχωματώσεις ή εκτεταμένες εκσκαφές.  

 

3. Ο ποδηλατόδρομος και ο πεζόδρομος, θα χωροθετηθούν σε επιλεγμένη θέση πλησίον 

του δρόμου, ώστε να αποφευχθεί ο περαιτέρω επηρεασμός δέντρων.  

 

4. Η κατασκευή του Έργου θα επηρεάσει συνολικά 31 δέντρα - 13 Ορθόκλωνα 

Κυπαρίσσια, 16 Πεύκα και 2 Φοινικιές. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου, θα 

γίνουν εκτεταμένες δεντροφυτεύσεις πολλαπλάσιου αριθμού δέντρων, σε συνεννόηση 

με το Τμήμα Δασών.  

 

5. Με το Έργο θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος, ο οποίος θα συνδέσει το υφιστάμενο 

δίκτυο ποδηλατοδρόμων, τόσο κατά μήκος των δρόμων της περιοχής (Λ. Ακαδημίας, 

Λ. Κυρηνείας, Λ. ΡΙΚ), όσο και με τους υφιστάμενους ποδηλατόδρομους εντός του 

Πάρκου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και του Πάρκου της Αθαλάσσας και θα 

ενθαρρύνει την χρήση εναλλακτικών μέσων τόσο για σκοπούς διακίνησης, όσο και για 

σκοπούς ψυχαγωγίας και άσκησης. Ιδιαίτερα, επειδή ο συγκεκριμένος 

ποδηλατόδρομος θα συνδέσει τις οικιστικές περιοχές του Δήμου Αγλαντζιάς, με τους 

ποδηλατόδρομους  του Πάρκου Αθαλάσσας, της περιοχής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, του Γενικού Νοσοκομείου και της περιοχής  Αγλαντζιάς μεταξύ τους. 

 

6. Στη βάση των δεδομένων που έχει στη διάθεση του το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο 

αριθμός των οχημάτων που θα διακινείται  στο δρόμο αυτό θα φθάσει τις 10,000 ανά 

ημέρα . 

 

7. Το προκαταρκτικό κόστος κατασκευής του Έργου, εκτιμήθηκε στα €2,500,000.  

 

 

Σχόλια :   

1. Η κατασκευή του Δρόμου αυτού, είναι πολύ σημαντική για ολόκληρη την περιοχή του 

Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας, ιδιαίτερα δε για την είσοδο της πόλης.  Αυτό δεν αποτελεί 

αυθαίρετο συμπέρασμα – προκύπτει μέσα από τα συμπεράσματα κυκλοφοριακών 

μελετών που εκπονήθηκαν για την πόλη της Λευκωσίας, με τελευταίο το 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας». Τα σημαντικότερα οφέλη 

μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

α) Κυκλοφοριακή σύνδεση των Βορειοανατολικών περιοχών της Λευκωσίας (Καϊμακλί, 

Παλλουριώτισσα, Αγλαντζιά) προς τα Νότια (περιοχή Λατσιών, Γερίου), χωρίς να 

απαιτούνται διαμπερείς κινήσεις από το κέντρο της πόλης. 
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β) Απάμβλυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην είσοδο της πόλης της 

Λευκωσίας και η αποφόρτιση του κυκλοφοριακού φόρτου της Λεωφόρου Λεμεσού και 

ιδιαίτερα της συμβολής της με τη Λεωφόρο Αθαλάσσας, όπου παρατηρείται 

καθημερινά ιδιαίτερο πρόβλημα.  

δ) Καλύτερη κυκλοφοριακή σύνδεση βασικών λειτουργιών της πόλης, με το ευρύτερο 

οδικό δίκτυο. Π.χ. Γενικό Νοσοκομείο, Αρχηγείο Αστυνομίας, ΓΕΕΦ, Συνεδριακό 

Κέντρο, χώρος Ξενοδοχείου ‘‘Φιλοξένεια’’, Ξενοδοχειακή Σχολή, Δημοσιογραφική 

Εστία, ΚΕΜΑ κ.λπ.  

(ε) Σύνδεση των υφιστάμενων δικτύων ποδηλατοδρόμων μεταξύ τους, τόσο με αυτούς 
που χωροθετούνται κατά μήκος των δρόμων της περιοχής - Λ. Ακαδημίας, Λ. 
Κυρηνείας, Λ. ΡΙΚ, περιοχή Πανεπιστημίου Κύπρου, Λ. Αγλαντζιάς  - όσο και με τους 
υφιστάμενους ποδηλατόδρομους εντός του Πάρκου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και 
του Πάρκου της Αθαλάσσας, δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης τους τόσο για ψυχαγωγία 
και άσκηση, όσο και για διακίνηση.  

 
2. Κατά την εκπόνηση του νέου σχεδιασμού για το δρόμο, λήφθηκαν υπόψη οι ενστάσεις 

του Δήμου Αγλαντζιάς, του Τμήματος Δασών και επηρεαζόμενων πολιτών και παρά 

το γεγονός ότι η κατασκευή του δρόμου αυτού, κατά γενική ομολογία, έχει τεράστια 

σημασία για ολόκληρη την πόλη, διερευνήθηκαν διάφορα εναλλακτικά σενάρια και 

τελικά επιλέγηκε μια συναινετική λύση, η οποία διαφέρει από τον αρχικό σχεδιασμό.  

 


