
 
Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ 
 
Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας  
 
 
 

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης  
 
• Τι μπορεί να προσφέρει  
• Τι πρέπει να προσφέρει  
• Τι πρέπει να επιτύχει 
 

• ………………………………… και με ποια εργαλεία;    
 
 
 
 
Γλαύκος Κωνσταντινίδης  
 
Πολεοδόμος 
 
 



Εργαλεία ανάπτυξης  
 
 
• Ποια εργαλεία; 

 
• Ποια είναι τα κενά; 

 
• Να κάνουν τι; 

 
• Ποιες είναι οι επιλογές; 
  



Βασικά σημεία  
 
 
• Η Κύπρος βρίσκεται σε κρίση – βαθιά 

οικονομική κρίση 
 

• Σε περιόδους κρίσης επανέρχεται το θέμα της 
συμβολής της Πολεοδομίας 
 

• Είναι θετικό ή αρνητικό στοιχείο η Πολεοδομία 
στη κρίση;  
 
 

• Εξαρτάται πώς ασκείται η Πολεοδομία, τι 
υποστήριξη έχει και με ποια εργαλεία 
δουλεύει   

 
• Το κύριο εργαλείο είναι η ίδια η Πολεοδομία 

(ποια Πολεοδομία όμως;)      



Η Πολεοδομία λειτουργεί σε τρία επίπεδα    
………………..με το ανάλογο περιεχόμενο, στόχους και αποτέλεσμα  

Έλεγχος της ανάπτυξης  

Οργάνωση της πόλης  
Ιστορικό κέντρο, Αστικό Κέντρο,  Κινητικότητα, Εμπορικές Περιοχές Γειτονιές, 
κλπ., κλπ. 

Δημιουργία / Διαμόρφωση ανάπτυξης  
Διαμόρφωση τάσεων, ευκαιριών και αποτελεσμάτων  



Μια γρήγορη ματιά στο σήμερα  
 
Ο Έλεγχος της ανάπτυξης αποτελεί το κύριο έργο της Πολεοδομίας όπως 
ασκείται σήμερα 
 
 
Και ο κύριος παίκτης (stakeholder) επομένως είναι ο ιδιοκτήτης μαζί με 
τους συνεργάτες του: 
• Μελετητές  
• Επιχειρηματίες ανάπτυξης  
 
 
Αυτοί τι θέλουν συνήθως από τη Πολεοδομία; 
• Άδειες  
• Ταχύτητα διεκπεραίωσης   Συνεχής πίεση με το χρόνο  
 
 
Υπάρχει μια πιο συνολική εικόνα που πρέπει να κοιτάξουμε   
 
Η διεργασία της ανάπτυξης είναι ευρύτερη και περιλαμβάνει: 
 



Συντελεστές στην Ανάπτυξη Κύριο ενδιαφέρον / προσφορά  

Κεφάλαια  
 
Επενδυτές / Ιδιοκτήτες  
 

Το συγκεκριμένο έργο 

Υποδομές, δημόσιοι χώροι 
 
Κυβέρνηση / Τοπική Αρχή 
    

Η ίδια η πόλη …. και πώς λειτουργεί 
 
Πόλης ως μηχανισμός ανάπτυξης      

Αγορά / αγοραστική δύναμη  
 
Το Κοινωνικό Σύνολο   

Ποιότητα και ανέσεις 
 
Απορρόφηση του προϊόντος  

Συνέχεια και αειφορία  
 
Μελλοντικές γενιές  

Επιλογές   



  Η συγκεκριμένη 
Ανάπτυξη   

∆ημοσιονομικό 
κόστος  και 
όφελος  των 
επιλογών  

Ανέσεις / 
υποδομή  

Ανοικτές 
ευκαιρίες  

Ιδιοκτήτες 
Developers 

Κράτος  
Κυβέρνηση  

Κοινωνία 
Το κοινωνικό σύνολο  

Μελλοντικές γενιές  
Περιβαλλοντικοί 
Πόροι  

Συνολική προσέγγιση  
Κύριοι παίκτες στην ανάπτυξη (με διαφοροποιημένα ενδιαφέροντα)     



Η συγκεκριμένη 
Ανάπτυξη   

∆ημοσιονομικό 
κόστος  και όφελος  
των επιλογών  

Ανέσεις 
υποδομή  

Ανοικτές ευκαιρίες  

Ιδιοκτήτες 
Developers 
Πρωτοβουλίες / 
κεφάλαια  

Επένδυση  

Κράτος  
Κυβέρνηση  
 
Σχεδιασμός 
Ανάπτυξης   

Οργανωμένη Πόλη  
 
Ατμομηχανή της 
ανάπτυξης   

Κοινωνία 
 
Το κοινωνικό σύνολο  

Πληθυσμός  
Αγορά  
Ποιότητα  
Δημόσιοι χώροι   

Μελλοντικές γενιές 
Περιβαλλοντικοί όροι  
 
Ισορροπία  
συνέχεια  
Αειφόρα 

Ανάπτυξη με μέλλον 
και 
προσαρμοστικότητα 

Ανάπτυξη είναι κάτι περισσότερο από την ανάπτυξη συγκεκριμένων ακινήτων.  
Το αντικείμενο είναι η ανάπτυξη της πόλης και η ποιότητα της που δημιουργεί πρόσθετες 

ευκαιρίες για ανάπτυξη και αξίες         



15km X 15km=225km 
Population 2011= 225,000 
Employment 2010= 105,000 
1 person / m2 of infrastructure 
1 job / 2m2 of infrastructure 
 
London 18,000 /km2 
NLP 1,000 / km2  







Πρόταση Νο 1 
 
Η άσκηση της Πολεοδομίας έχει περιοριστεί (αυτοπεριοριστεί) στον έλεγχο και στις 
λεπτομέρειες των κατασκευών. Με αυτό το δεδομένο η αξία Πολεοδομίας και η πιθανή 
της συμβολή κρίνεται από την ταχύτητα έκδοσης και τον αριθμό των αδειών.  
 
Οι Πολεοδόμοι πρέπει να αναδείξουμε την ‘προστιθέμενη αξία’ της 
Πολεοδομίας στην ανάπτυξη η οποία δεν περιορίζεται στο χρόνο έκδοσης 
αδειών.     
 
Ποια είναι ‘προστιθέμενη αξία’ της Πολεοδομίας είναι η οργάνωση της πόλης 
για να είναι παραγωγική και να πολλαπλασιάζει την αξία της επένδυσης ‘έργο 
με έργο’ 
 
Αυτό χρειάζεται: 
   

Συνολικότατα στην προσέγγιση  
Ξεκάθαρη πολιτική ανάπτυξης με επικέντρωση στο αποτέλεσμα  
Με αντικείμενο το μέλλον (που θα είναι διαφορετικό από τι χθες και το 
σήμερα)               

 



 
Πρόταση Νο 2 
  
Λιγότερη Πολεοδομία; Κορυφαίο Λάθος 
Καλύτερη Πολεοδομία – Πολεοδομία που να κάνει τη δουλειά της 
 

Πολεοδομία δεν είναι για τα προβλήματα των οικοδομών  
Είναι για τα προβλήματα των πόλεων / Εκεί βρίσκεται η ανάπτυξη    

 
Καλή Πολεοδομία σημαίνει: 

Οργανωμένοι χώροι στάθμευσης και όχι διάσπαρτοι δεξιά και αριστερά 
Αύξηση της κάλυψης, του ωφέλιμου εμπορικού εμβαδού και των Σ∆    
Η κήρυξη διατηρητέων οικοδομών να στηρίζεται από Ταμείο για την 
αποκατάσταση. Για να υπάρχει Ταμείο πρέπει να υπάρχουν έσοδα    
Ο καθορισμός οικιστικών περιοχών να συνοδεύεται με δράσεις και 
οδηγίες για την οργάνωση τους 
Για την κάθε Ζώνη να υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες (urban design 
guidelines) για τη λειτουργία της – όχι να καθορίζεται απλά   
Σημαίνει επίσης, πολεοδομία που να προβλέπει τάσεις και ανάγκες και 
αυτό προϋποθέτει την εφαρμογή εργαλείων  

 



Πρόταση No 3 Ατζέντα αλλαγής 
 
Η οργανωμένη πόλη η οποία  να λειτουργεί αποτελεσματικά είναι πηγή ανάπτυξης 
• Διακίνηση  
• Στάθμευση 
• Πλατείες  
• Πράσινο  
• Συνέργειες 
• Σωστά κίνητρα Κίνητρα που να προσφέρουν στην οργάνωση της πόλης και στην 

ανάπτυξη    
Τα μεγάλα έργα να βασίζονται σε τενχο‐οικονομική μελέτη  
• ΓΣΠ 
• Μέγαρο Πολιτισμού  
• Μουσείο  
Εργαλεία  
• Αστικός Αναδασμός / Μεταφορά Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων / Τέλος 

Πολεοδομικής Αναβάθμισης  
• Συνεισφορά έναντι αύξησης ΣΔ 
• Ταμείο Πόλης (υποδομές, διατηρητέα, μεταφορές, ΧΣ, κλπ)   
         



Η οργανωμένη πόλη είναι η πηγή της ανάπτυξης……  
……..Και αυτό είναι το αντικείμενο της Πολεοδομίας    







Επιλογή Εργων αναμορφωσης 
Έργα Αναμόρφωσης  
• Στα πλαίσια του Σχεδίου Περιοχής έχουν εντοπιστεί περιοχές που προσφέρουν ευκαιρείες ανάπτυξης και προτάθηκαν 

μεγάλα ολοκληρωμένα έργα, το κάθε ένα από τα οποία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην  πόλη, την οικονομία της, 
την εικόνα της ,τις προοπτικές  της ώστε όλα μαζί να εξελίξουν τη Λευκωσία σε ένα σημαντικό προορισμό.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα Έργα Αναμόρφωσης μπορούν να ηγηθούν της προσπάθειας αναζωογόνησης με τους εξείς τρόπους: 

Να δημιουργήσουν μια εικόνα πολύ ισχυρότερη και να προβάλουν την πόλη, τονίζοντας αυτό που είναι μοναδικό ή ξεχωριστό γι 
'αυτή. 
Να αποτελέσουν σημεία στόχευσης για πρόσθετες επενδύσεις και κατά συνέπεια να δώσουν την αναγκαία τόνωση της ανάπτυξης 
του πληθυσμού και της απασχόλησης 
Να προσελκύσουν επισκέπτες και διάφορες δραστηριότητες, ενισχύοντας τη φήμη της Κεντρικής Λευκωσίας ως μιας ζωντανής 
περιοχής για να δραστηριοποιηθεί η να επισκεφθεί κάποιος. 
Να υποστηρίξουν την παροχή αποτελεσματικών και σύγχρονων υποδομών, ιδιαίτερα για την εξυπηρέτηση της ολοκληρωμένης 
κινητικότητας. 



Έργο Τάφρου και Προμαχώνων 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
Η Δημιουργία ενός ενιαίου τοπίου με πολύ ψηλό επίπεδο σχεδιασμού με στόχο τη διεθνή προβολή , με μία συνολική διαμόρφωση  
που θα επιτρέπει την εκτίμηση και απόλαυση των Τειχών και της θέας προς την πόλη. 
Δημιουργία ευκαιριών νέων χρήσεων συμβατών με το χαρακτήρα του ώστε να ενθαρρυνθεί το κοινό να χρησιμοποιεί την τάφρο σαν 
ανοιχτό δημόσιο χώρο με μοναδική θέα από και προς τους προμαχώνες. 

Περιλαμβάνει δύο έργα «μαγνήτες» 
Το Δημοτικό κήπο 
Και δημόσιο χώρο στη Λ.Σαλαμίνος 



ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  2:   Περιτειχισμένη πόλη :Συνοικία δημιουργικών επιχειρήσεων 

Στόχος η δημιουργία ενός επίκεντρου επιχειρήσεων καλλιτεχνικών και 
δημιουργικών επαγγελμάτων. Η οργάνωση και προώθηση της συνοικίας θα 
λειτουργήσει σαν καταλύτης για τη συγκράτηση και  ενίσχυση των ήδη 
υφιστάμενων εργαστηρίων και την προσέλκυση νέων δημιουργικών 
επιχειρήσεων. 
Θα περιλαμβάνει: Ανάπλαση της περιοχής ‐ Πεζοδρομοποίηση ‐ Κίνητρα  



Συνοικία Καλλιτεχνικών &  
δημιουργικών επιχειρήσεων 
 



Εμπορικό τρίγωνο :Μακαρίου‐Στασικράτους‐Ευαγόρου 
ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 

       ΣΤΟΧΟΣ: 
Ο συνδυασμός των μέτρων αναμένεται θα δώσει 
μία νέα ώθηση στο εμπορικό και επιχειρηματικό 
πυρήνα και θα το βοηθήσει να ανταπεξέλθει 
στον ανταγωνισμό της περιφέρειας 

η αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής 
με ψηλής ποιότητας βιοκλιματικό σχεδιασμό ώστε 
να καταστεί ελκυστική 

Η πρόνοια σύγχρονου φωτισμού αστικού 
εξοπλισμού και διευκολύνσεων  

η δημιουργία συνθηκών εξυπηρέτησης της 
περιοχής με  μέσα μαζικής διακίνησης 

Η διασφάλιση άνετων προσβάσεων προς όλη την 
εμπορική περιοχή για πεζούς και άλλα μέσα 
διακίνησης 

Η διασφάλιση άνετης πρόσβασης για άτομα με 
κινητικά προβλήματα 

Η αναβάθμιση της εικόνας των καταστημάτων 



ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3 

Ανάπλαση του εμπορικού περιβάλλοντος με ψηλής ποιότητας σχεδιασμό των 
κεντρικών λεωφόρων  Μακαρίου – Ευαγόρου‐ Στασικράτους 
Ανάπτυξη και προώθηση νέων εμπορικών αναπτύξεων με τη δημιουργία επιλεγμένων  
«μαγνητών» εξοπλισμένων με όλες τις διευκολύνσεις 
Εφαρμογή νέας διαχείρισης με μονοδρομήσεις δίνοντας δυνατότητα για άνετη 
διακίνηση πεζών και δημιουργία  λεωφορειολωρίδων 
Διευκόλυνση διακίνησης μικρών λεωφορείων για ικανοποιητική σύνδεση 

    Αστικού Κέντρου Εκτός των Τειχών και της Περιτειχισμένης Πόλης 
Σταδιακή ανάπτυξη μέσων ταχείας μαζικής διακίνησης tram/ bus rapid transit 

Εμπορικό τρίγωνο: 
Μακαρίου‐Στασικράτους ‐Ευαγόρου 



ΤΡΟΠΟΙ ΣΚΙΑΣΗΣ 



ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 





ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 


