Πώς μπορούμε να
διαμορφώσουμε ένα αειφόρο
σύστημα μεταφορών και
κινητικότητας στην ευρύτερη
περιοχή της επανενωμένης
Λευκωσίας μέχρι το 2030;

Η κατάσταση σήμερα
Ο τομέας των μεταφορών στην Κύπρο αντιστοιχεί στο 50% περίπου της συνολικής τελικής
κατανάλωσης ενέργειας. Η Κύπρος καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις στο σύνολο των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων και την
τελευταία θέση στη χρήση του ποδηλάτου, των δημόσιων μεταφορών και της διακίνησης με
τα πόδια.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σύστημα μεταφορών της Κύπρου αναπτυσσόταν κατά
τρόπο μονοδιάστατο, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των χρηστών αυτοκινήτου, χωρίς να
παρέχεται επαρκής χώρος στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Το αποτέλεσμα αυτής της
πολιτικής ήταν η ραγδαία αύξηση του ποσοστού ιδιοκτησίας αυτοκινήτων και η μείωση της
χρήσης των δημόσιων μεταφορών, του ποδηλάτου και της διακίνησης με τα πόδια.
Τα πέντε τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη Λευκωσία με την
ανάπτυξη δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών (λεωφορείων) και τη δημιουργία βασικών
υποδομών. Ωστόσο, μόλις το 2% των κατοίκων χρησιμοποιεί τα λεωφορεία για τις
μετακινήσεις του. Ορισμένοι δήμοι έχουν δημιουργήσει ποδηλατοδρόμους, αλλά η έλλειψη
ενός ενιαίου ποδηλατικού δικτύου που να συνδέει όλες τις περιοχές της Λευκωσίας
αποθαρρύνει τους πολίτες από τη χρήση του ποδηλάτου στην καθημερινότητά τους. Επίσης,
η χρήση «ευφυών» τεχνολογιών και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων παραμένει σε
πολύ περιορισμένα επίπεδα.
Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας για τη Λευκωσία αναπτύχθηκε το 2010, με στόχο την
προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της κινητικότητας στην πρωτεύουσα. Ωστόσο η
πρόοδος που σημειώνεται στην υλοποίησή του είναι πολύ αργή.
Ο διαχωρισμός, από το 1974, της Λευκωσίας και του κέντρου της πόλης στα δύο από τη νεκρή
ζώνη, καθιστά δυστυχώς αδύνατη την υλοποίηση ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου στον
τομέα των μεταφορών που θα περιλαμβάνει τόσο το νότιο όσο και το βόρειο τμήμα της
Λευκωσίας.

Περιφερειακό Σχέδιο Καινοτομίας για την
κλιματική αλλαγή (Climate-KIC RIS Cyprus)
Το Climate-KIC είναι η μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που
δραστηριοποιείται σε θέματα κλιματικής αλλαγής, με στόχο τη δημιουργία μιας οικονομίας
μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Οι δραστηριότητες του Climate-KIC καλύπτουν τέσσερεις
θεματικούς τομείς προτεραιότητας: αστικές περιοχές, χρήσεις γης, συστήματα παραγωγής,
κλιματική αλλαγή και χρηματοδότηση. Το Climate-KIC υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ).
H κοινοπραξία του Περιφερειακού Σχεδίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για την
Κύπρο (Cyprus RIS) του Climate-KIC έχει ως στόχο την προώθηση της πράσινης καινοτομίας
στην Κύπρο και πέρα από τα σύνορά της, μέσα από την εκπαίδευση, τη δικτύωση και την
υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων.
Η κυπριακή κοινοπραξία RIS αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και την Chrysalis LEAP.

Μια διεπιστημονική
ομάδα μοιράζεται το
όραμά της
Οι εταίροι του Cyprus RIS διοργάνωσαν ένα
διήμερο βιωματικό εργαστήριο τύπου
‘sandpit’ στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2016, όπου
συμμετέχοντες με διαφορετικό επαγγελματικό
και επιστημονικό υπόβαθρο κλήθηκαν να
αναζητήσουν από κοινού απαντήσεις στο
ερώτημα
«Πώς
μπορούμε
να
διαμορφώσουμε ένα αειφόρο σύστημα
μεταφορών και κινητικότητας στην ευρύτερη
περιοχή της επανενωμένης Λευκωσίας μέχρι
το 2030;»
Πρωταρχικός στόχος του εργαστηρίου ήταν η
εμπλοκή βασικών ενδιαφερόμενων φορέων
σε μια διαδικασία προσδιορισμού των
υφιστάμενων προκλήσεων στη Λευκωσία στον
τομέα των αστικών μεταφορών και στη
συνέχεια η διαμόρφωση της μελλοντικής
επιθυμητής κατάστασης σε μια επανενωμένη
Λευκωσία. Το εργαστήριο απευθυνόταν σε
πολίτες από τις δύο κοινότητες της Κύπρου και
σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς από την
τετραπλή έλικα (ακαδημαϊκή κοινότητα,
επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, κοινωνία
των πολιτών).
Το αποτέλεσμα ήταν η σύσταση μιας
διεπιστημονικής ομάδας με 25 εκπροσώπους
από
υπουργεία,
πανεπιστήμια,
μη
κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις,
τοπικές αρχές και πολίτες, πολλοί από τους
οποίους είχαν εμπλακεί προηγουμένως στο
σχεδιασμό του συστήματος μεταφορών στην
ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας και
μοιράστηκαν
με
τους
υπόλοιπους
συμμετέχοντες την εμπειρία τους.
Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν στο παρόν
έγγραφο τις προτάσεις τους για τους
πολιτικούς σχεδιασμούς που μπορούν να
αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν για την
αντιμετώπιση
των
προκλήσεων
που
εντοπίζονται στο σύστημα μεταφορών της
Λευκωσίας. Οι προκλήσεις που εντοπίστηκαν
και οι προτεινόμενες λύσεις έχουν συνοψιστεί
επίσης στην αφίσα που είναι διαθέσιμη στο
οπισθόφυλλο.

Το όραμά μας είναι …
Η διαμόρφωση της Λευκωσίας μέχρι το 2030 σε μια ευφυή πόλη, όπου
όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστα, ασφαλή και βιώσιμα
μέσα μεταφοράς.

Σκοπός μας είναι …
Η μείωση κατά 40% των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από
τον τομέα των μεταφορών μέχρι το
2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του
2017.

Ειδικότεροι στόχοι
 Μείωση της ανάγκης για μετακινήσεις, παρέχοντας σε όλους τους πολίτες
πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα που είναι διαθέσιμα σε κοντινή
απόσταση.
 Προτεραιότητα και βελτίωση ελκυστικότητας των εναλλακτικών μέσων
μεταφοράς (λεωφορείο, ποδήλατο, διακίνηση με τα πόδια).
 Μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων, μέσω της εισαγωγής
αυστηρότερων τελών και του ανασχεδιασμού των δρόμων και των περιοχών
στις οποίες έχουν πρόσβαση τα αυτοκίνητα.
 Διαμόρφωση της Λευκωσίας σε μια ευφυή πόλη, μέσω της εισαγωγής
ευφυών συστημάτων μεταφορών.
 Ενθάρρυνση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον ιδιωτικών και
δημόσιων οχημάτων, που χρησιμοποιούν πιο καθαρές τεχνολογίες ή
τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Εισηγήσεις για την
υιοθέτηση πολιτικών
βιώσιμης κινητικότητας
στη Λευκωσία
1| Ανάπτυξη κοινού οράματος
και στρατηγικής για τις
βιώσιμες μεταφορές
Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου και
οράματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για τη διαμόρφωση της ευρύτερης
Λευκωσίας σε μια ευφυή, βιώσιμη
περιοχή σε ό,τι αφορά τις μεταφορές και
την κινητικότητα. Η επιτυχής ανάπτυξη και
υλοποίηση
ενός
τέτοιου
σχεδίου
στηρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στην
εμπλοκή, από τα αρχικά στάδια, όλων των
ενδιαφερόμενων φορέων του τετραπλού
άξονα, και από τις δύο κοινότητες της
Κύπρου: κυβέρνηση και τοπικές αρχές,
ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα,
επιχειρήσεις και πολίτες. Η δημιουργία
μιας κοινής στρατηγικής αποτελεί μια
συμμετοχική διαδικασία από τη βάση
προς τα πάνω, συνεπάγεται τη
συνεκτίμηση
των
απόψεων,
των
προβληματισμών και των εισηγήσεων
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και
ενισχύει την αποδοχή και το αίσθημα
ιδιοκτησίας του στρατηγικού σχεδιασμού
και των δράσεων που προτείνονται.

Η δημιουργία κοινής στρατηγικής απαιτεί
την εξεύρεση ποικίλων πόρων, μεθόδων
και
εργαλείων,
όπως
έρευνες,
συναντήσεις, ομάδες εστίασης, ανοικτός
διάλογος με ενδιαφερόμενους φορείς,

ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για
ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών.

2| Ανάπτυξη επικοινωνιακής
στρατηγικής και εκστρατείας
ευαισθητοποίησης
Η ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής
και
εκστρατείας
ευαισθητοποίησης
κρίνεται
αναγκαία
ώστε
να
ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, οι
επιχειρήσεις, τα σχολεία, οι αρχές, τα
πανεπιστήμια, κτλ. γύρω από τα οφέλη
των βιώσιμων και ευφυών λύσεων στον
τομέα των μεταφορών. Η εκστρατεία θα
πρέπει να μεταφέρει το μήνυμα ότι οι
βιώσιμες μεταφορές θα συμβάλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος, στον
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών. Όσο πιο ευαισθητοποιημένοι
είναι οι τελικοί χρήστες τόσο μεγαλύτερες
και οι πιθανότητες να αποδεχθούν
αλλαγές στο σύστημα μεταφορών της
Λευκωσίας και να χρησιμοποιούν τις
προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.

3| Ανάπτυξη στρατηγικού
σχεδίου ευφυούς
κινητικότητας για το κέντρο
της πόλης της Λευκωσίας
Την τελευταία δεκαετία, η δραστηριότητα
στο κέντρο της διαιρεμένης πόλης της
Λευκωσίας έχει πληγεί ως αποτέλεσμα της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008.
Σε αντίθεση με τις μη πεζοδρομημένες
περιοχές εκτός των τειχών (π.χ. Λεωφόροι
Μακαρίου
και
Στασικράτους),
οι
πεζοδρομημένες περιοχές της παλιάς
πόλης έχουν πρόσφατα ανακάμψει ως
προορισμός
ψυχαγωγίας.
Ωστόσο,
υπάρχει
ανεπαρκής
λεωφορειακή
σύνδεση εντός της πόλης καθώς και
έλλειψη κουλτούρας εκ μέρους των
πολιτών σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά
μέσα μεταφοράς.
Για να ξεπεραστούν ο προκλήσεις αυτές,
είναι αναγκαία η εκπόνηση στρατηγικού
σχεδίου για το επανενωμένο κέντρο της

πόλης της Λευκωσίας, που θα εστιάζει
στην ανάπτυξη ευφυών υποδομών για
πολλαπλά μέσα μεταφοράς. Με τον τρόπο
αυτό, το κέντρο της Λευκωσία θα
μεταμορφωθεί σε μια ευφυέστερη και πιο
αποτελεσματική πόλη όσον αφορά την
κινητικότητα και τις δημόσιες μεταφορές,
ενώ παράλληλα θα αναβαθμιστεί το
περιβάλλον μέσα και περιμετρικά της
εντός των τειχών πόλης.

4| Σχεδιασμός και υλοποίηση
πολιτικών για τη δημιουργία
χώρων πολυτροπικής
διαμετακόμισης
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας
πολιτικής που θα ανακατανέμει τον οδικό
χώρο και θα δημιουργεί πολυτροπικούς
κόμβους είναι απαραίτητη για την αύξηση
της χρήσης εναλλακτικών μέσων και τη
διευκόλυνση της μετάβασης από ένα μέσο
μεταφοράς σε άλλο εντός της ίδιας
διακίνησης.

υλοποιηθούν με βάση την αρχή της
προσανατολισμένης στη διαμετακόμιση
ανάπτυξης
και
θα
διαθέτουν
επιπρόσθετες
υπηρεσίες
και
διευκολύνσεις,
όπως
καταστήματα,
γραφεία, διαμερίσματα, ιατρικά και
εκπαιδευτικά κέντρα και ανοικτούς
δημόσιους χώρους. Θα περιλαμβάνουν
επίσης πρόνοιες για χώρους στάθμευσης,
οι
οποίοι
θα
λειτουργούν
ως
διευκολύνσεις στάθμευσης και χρήσης
δημόσιων συγκοινωνιών ή στάθμευσης
και συνέχισης της μετακίνησης με τα
πόδια.
Οι δευτερεύουσες κομβικές τοποθεσίες
θα σχεδιαστούν ως πολυτελείς στάσεις
λεωφορείων, με ποδηλατικές υποδομές
και μικρούς χώρους στάθμευσης και
χρήσης δημόσιων συγκοινωνιών.

5| Ανάπτυξη σχεδίου
πρόβλεψης της μετακίνησης
των πολιτών

Η προσέγγιση αυτή πρέπει να βασίζεται
στην αξιολόγηση των μοτίβων ζήτησης της
πόλης σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, με
στόχο τη βελτιστοποίηση του κάθε
δικτύου. Κάθε δίκτυο πρέπει να
σχεδιάζεται κατά τρόπο ολιστικό,
λαμβάνοντας υπόψη την επανένωση της
Λευκωσίας και καθορίζοντας τα σημεία
της μεταξύ τους διασυνδεσιμότητας, τα
οποία θα υποδειχθούν ως κομβικές
τοποθεσίες.

Στόχος του σχεδίου πρόβλεψης της
μετακίνησης των πολιτών είναι η ανάλυση
του αστικού χώρου της επανενωμένης
Λευκωσίας και η κατασκευή μοντέλων
που προβλέπουν τα μοτίβα διακίνησης
(π.χ. πεζοί, αυτοκίνητο).

Θα προσδιοριστούν δύο κατηγορίες
κομβικών τοποθεσιών: πρωτεύουσες και
δευτερεύουσες.
Οι
πρωτεύουσες
κομβικές τοποθεσίες ή πολυτροπικοί
σταθμοί θα υποδειχθούν σε στρατηγικά
σημεία της πόλης. Θα σχεδιαστούν και θα

Χωρικό μοντέλο της επανενωμένης Λευκωσίας που
απεικονίζει την ενσωμάτωση όλων των δρόμων και
συμβάλλει στην πρόβλεψη της μετακίνησης (πεζοί
και αυτοκίνητα). (Κωνσταντίνος Κυπρής, Τμήμα
Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Μέσω της ανάλυσης και μελέτης των
αναγκών της δημόσιας διακίνησης, οι
κρατικές και τοπικές αρχές θα αποκτήσουν
την απαραίτητη γνώση, ώστε να είναι σε
θέση να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερα
τους δημόσιους χώρους, σταθμούς,
δρόμους, κτίρια κτλ.
Η ανάπτυξη του σχεδίου αυτού απαιτεί
ποικιλομορφία πόρων, όπως λογισμικά
προγράμματα, μοντέλα πρόβλεψης,
γνώση της θεωρίας σύνταξης του χώρου
και των σχετικών μεθόδων.

καινοτόμων τρόπων μεταφοράς με το
αυτοκίνητο.
Για παράδειγμα, αντικείμενο έρευνας θα
μπορούσε να αποτελέσει η χρήση του
αυτοκινήτου
ανταποκρινόμενο
στη
ζήτηση (car-on-demand), όπου οι πολίτες
θα έχουν πρόσβαση σε μια αξιόπιστη
υπηρεσία που θα παρέχει μεταφορά από
ένα σημείο σε άλλο, χρησιμοποιώντας
μικρά, φιλικά προς το περιβάλλον,
οχήματα. Ένα άλλο ευφυές και καινοτόμο
σύστημα μεταφορών που θα μπορούσε να
μελετηθεί είναι το αυτόνομο αρθρωτό
σύστημα: Η ιδέα αυτή αφορά στην παροχή
υπηρεσίας δημόσιων μεταφορών με
οχήματα/κάψουλες για μεμονωμένους
επιβάτες. Πρόκειται για αυτόνομα
οχήματα που θα τοποθετηθούν στην
υφιστάμενη οδική υποδομή.

Η βασική θεωρία της μετακίνησης των πολιτών σε
αστικές περιοχές (Space Syntax Theory).

6| Ενθάρρυνση της έρευνας
για καινοτόμους και
εναλλακτικούς τρόπους
χρήσης του αυτοκινήτου
Το κύριο μέσο μεταφοράς που
χρησιμοποιούν οι Κύπριοι πολίτες, ακόμη
και για κοντινές αποστάσεις, είναι το
ιδιωτικό όχημα. Αυτό οδηγεί σε
καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση
στο οδικό δίκτυο, στη συνεχιζόμενη
ζήτηση για περισσότερους δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και στην
υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα στην
πόλη.
Θα πρέπει επομένως να εξεταστούν
εναλλακτικοί τρόποι διακίνησης με το
αυτοκίνητο, με στόχο τη μείωση των
χιλιομέτρων που διανύονται και του
αριθμού των ιδιωτικών οχημάτων, και
παράλληλα να ενθαρρυνθεί η έρευνα,
ώστε να προσδιοριστούν οι καλύτερες
δυνατές λύσεις και να μελετηθεί η
ανάπτυξή
τους
στην
υλοποίηση

Εξωτερικές λωρίδες τις οποίες καταλαμβάνουν
αρθρωτές μονάδες χωρίς οδηγό.

Το μικρό τους μέγεθος συνεπάγεται ότι με
την κατάληψη μίας λωρίδας στον δρόμο
υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν
μέχρι και τρεις επιβάτες (κάψουλες κατά
μήκος η μία της άλλης) αντί του ενός
οδηγού κανονικού οχήματος.

7| Υλοποίηση τεχνικών
«δίαιτας» του οδικού δικτύου
(ορθολογικού
ανασχεδιασμού)
Το ποσοστό χρήσης του αυτοκινήτου στην
Κύπρο είναι από τα ψηλότερα στην
Ευρώπη. Η κατάσταση δεν είναι πλέον
βιώσιμη και συνεπώς είναι αναγκαία η
μετάβαση προς πιο αειφόρους τρόπους
μεταφοράς.

9| Πολιτική ενσωμάτωσης
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο σύστημα
μεταφορών

Για να επιτευχθεί αυτό, μια τεχνική
«δίαιτας του οδικού δικτύου» θα
μπορούσε να
βελτιώσει και να
δημιουργήσει υποδομές, ώστε να
εξυπηρετούνται περισσότεροι πεζοί και
ποδηλατιστές: μείωση και ανασχεδιασμός
του οδικού χώρου, διαπλατύνσεις
πεζοδρόμων,
δεντροφύτευση
και
δημιουργία χώρου για υποδομές
δημόσιων μεταφορών.

Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την
ενσωμάτωση
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας στο σύστημα μεταφορών της
Λευκωσίας, όπως σταθμοί φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι, θα
λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, θα ήταν δυνατό να συμβάλουν
στη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος των μεταφορών στη
Λευκωσία και να προωθήσουν πιο
αποτελεσματικά και καθαρότερα μέσα
μεταφοράς.

8| Ενθάρρυνση των τοπικών
αρχών για υλοποίηση
σχεδίων δράσης στους τομείς
της βιώσιμης ενέργειας και
του κλίματος
Θα πρέπει να δοθεί στις τοπικές αρχές
στήριξη ώστε να προβούν σε στρατηγικές
και ολοκληρωμένες δράσεις με στόχο το
μετριασμό και την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα, θα
πρέπει να ενθαρρυνθούν οι τοπικές αρχές
της Λευκωσίας ώστε να ενταχθούν στο
Σύμφωνο των Δημάρχων ή/και στην
πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» ή να
αναπτύξουν κοινά σχέδια δράσης
βιώσιμων μεταφορών, για να εκπονήσουν
ένα σχέδιο με συγκεκριμένες δράσεις, με
στόχο να δοθεί προτεραιότητα σε ευφυείς
και καινοτόμες λύσεις μεταφορών και
κινητικότητας που θα καταστήσουν την
πόλη ευφυή, βιώσιμη και ανθεκτική στις
αλλαγές.

Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να
συνοδεύεται από την ανάπτυξη των
αναγκαίων υποδομών (π.χ. σταθμοί
φόρτισης, χώροι στάθμευσης) και την
παροχή κινήτρων για χρήση ηλεκτρικών
ποδηλάτων ή ηλεκτρικών οχημάτων.
Στην ανάπτυξη του σχεδίου θα πρέπει να
εμπλακούν
όλοι
οι
βασικοί
ενδιαφερόμενοι
φορείς.
Η
Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου θα μπορούσε να
παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής για τα
ηλεκτρικά ποδήλατα ή οχήματα μέσω των
λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ
όλες οι παραδόσεις στο δημόσιο τομέα
(ταχυδρομείο,
παραδόσεις
μεταξύ
κυβερνητικών τμημάτων, κτλ.) θα
μπορούσαν να πραγματοποιούνται με
ηλεκτρικά ποδήλατα ή οχήματα, τα οποία,
φορτίζονται
με
την
αξιοποίηση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

10| Διάθεση κεφαλαίων και
ανάπτυξη χρηματοδοτικών
εργαλείων για υποστήριξη
και προσέλκυση επενδύσεων
στις βιώσιμες μεταφορές
Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση
δεδομένων με τα διαθέσιμα και πιο
κατάλληλα χρηματοδοτικά σχέδια και
πόρους (σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο) που θα μπορούσαν να
χρηματοδοτήσουν την έρευνα, το
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων
μεταφορών και κινητικότητας. Αυτή η
βάση δεδομένων μπορεί να αποτελέσει
ένα εργαλείο εύκολης αναφοράς για τις
τοπικές αρχές και την κυβέρνηση, με
στόχο τον εντοπισμό των διαθέσιμων και
βέλτιστων τρόπων
χρηματοδότησης
έργων στον τομέα των μεταφορών.
Είναι επίσης σημαντικό όπως το Κράτος
αναγνωρίσει τη σημασία των βιώσιμων
μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της
Λευκωσίας, να διαθέσει κεφάλαια και να
αναπτύξει χρηματοδοτικά εργαλεία για
την προσέλκυση επενδύσεων και έργων
βιώσιμων μεταφορών.

Το εργαστήριο με θέμα «Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα αειφόρο σύστημα
μεταφορών και κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή της επανενωμένης Λευκωσίας μέχρι το
2030;» αποτέλεσε μέρος των δραστηριοτήτων του Περιφερειακού Σχεδίου Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο ήταν οι:
Αγνή Πετρίδου, Αθανάσιος Κολυβάς, Αθηνά Γιάννακα, Αθηνά Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος
Χαραλαμπίδης, Ali Yapicioglu, Ali Yilmaz, Ανδρέας Διονυσίου, Bensel Güralp, Γιάγκος
Φραγκουλίδης, Γιώργος Αποστόλου, Γιώργος Παρτασίδης, Κυριάκος Τσιμιλής, Κωνσταντίνος
Κυπρής, Κωνσταντίνος Τριγκίδης, Κυριάκος Ιωάννου, Λάμπρος Λαμπρινός, Μάριος
Παπούτης, Μιχάλης Λαμπρινός, Μαρία Αθανασιάδου, Μυριάνθη Αστανιώτη, Μυρτώ
Σκουρουπάθη, Νικόλας Duval, Χρύσανθος Θεράπωντος, Zeka Cemal, Σάββας Βλάχος, Χρίστια
Αλεξάνδρου.

Το εργαστήριο συγχρηματοδοτήθηκε από:

