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Ανάπτυξη ιδηροδρομικοφ Δικτφου ςτην Κφπρο 
Προκαταρτικά αποτελζςματα Έρευνασ Προπτυχιακών Φοιτητών ςτο Πανεπιςτήμιο Κφπρου 

 για δημιουργία Σιδηροδρομικοφ Δικτφου ςτη Κφπρο 
 

του Δρ. Χριςτάκθ Κωνςταντινίδθ* 
Επίκουρου Κακθγθτι 
 
 
Ομάδα προπτυχιακϊν φοιτθτϊν του Τμιματοσ Μθχανικϊν Μθχανολογίασ και Καταςκευαςτικισ του Πανεπιςτθμίου 
Κφπρου, αποτελοφμενθ από τουσ Α. Αναςταςίου, Ε. Ηεμπφλα, Σ. Μενοίκου, Χ. Μιχαιλ, Λ. Νικολάου, και Κ. Παφίτθ, 
κάτω από τθν επίβλεψθ και κακοδιγθςθ του Επίκουρου Κακθγθτι Χρίςτου Κωνςταντινίδθ, πραγματοποίθςαν ζρευνα 
για τισ νζεσ τεχνολογίεσ τρζνων ςτο κόςμο και για το κατά πόςο είναι εφικτι και βιϊςιμθ θ δθμιουργία ςιδθροδρόμου 
ςτο νθςί.  
 
Μζςα από εκτεταμζνθ διεκνι βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ πραγματοποιικθκε ιςτορικι αναδρομι όπου διαπιςτϊκθκε 
ότι τα πρϊτα μζςα ςτακερισ τροχιάσ καταςκευάςκθκαν γφρω ςτο 3000 π.Χ. ςτθν εποχι των Σουμζριων. Από τότε 
μζχρι και ςιμερα διαπιςτϊνεται ραγδαία εξζλιξθ ςτθν τεχνολογία αυτι, κακιςτϊντασ τα τρζνα ωσ ζνα από τα 
κυριότερα μζςα μεταφοράσ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ του κόςμου, και ειδικότερα ςτθν Ευρϊπθ. Παράλλθλα με τθν 
εμφάνιςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθ Ευρϊπθ και Αμερικι, ο ςιδθρόδρομοσ χρθςιμοποιικθκε και ςτθ Κφπρο. Ο Κυπριακόσ 
Κυβερνθτικόσ Σιδθρόδρομοσ (ΚΚΣ) λειτοφργθςε τον Οκτϊβριο του 1905. Το ςυνολικό του μικοσ ιταν 122 χιλιόμετρα 
με 62 ςτακμοφσ και ςτάςεισ. Ο ΚΚΣ αποδείχκθκε χριςιμοσ τόςο για τθν Κυπριακι κοινωνία (μεταφορά προςωπικοφ, 
υλικϊν και εμπορευμάτων), όςο και για τουσ Βρετανοφσ αποικιοκράτεσ. Το 1951 ο ΚΚΣ ζκλειςε λόγω οικονομικϊν 
δυςκολιϊν που υπιρχαν και όλεσ οι διαδρομζσ τερματίςτθκαν. 
 
Μζςα από τθν ζρευνα μελετικθκαν αναλυτικά τρείσ από τισ κυριότερεσ ςφγχονεσ τεχνολογίεσ τρζνων που υπάρχουν 
ςτθν ςθμερινι εποχι, το T.G.V, το ICE, και το Maglev. Στο Πίνακα 1 που ακολουκεί γίνεται ςφγκριςθ των τεχνολογιϊν 
αυτϊν ωσ προσ τθν ταχφτθτα τουσ, τθν χωρθτικότθτα τουσ, και τον  τρόπο λειτουργίασ τουσ. 
 

Είδοσ Σρζνου 
Μζςη Σαχφτητα 

(χλμ/ώρα) 
Χωρητικότητα Επιβατών 

Βαςικόσ Σρόποσ 
Λειτουργίασ 

T.G.V 312 450 
Θλεκτροκινθτιρεσ με 
χριςθ τροχϊν 

ICE 300 385 
Θλεκτροκινθτιρεσ με 
χριςθ τροχϊν 

Maglev 500 600 
Θλεκτροκινθτιρεσ με 
χριςθ μαγνθτικισ 
Ανφψωςθσ 

Πίνακασ 1: Σφγκριςθ ςφγχρονων τεχνολογιϊν τρζνων. 
 
Ωσ μζροσ τθσ εργαςίασ, εκπονικθκε επίςθσ ζρευνα αγοράσ για τισ απόψεισ των Κφπριων για τθν δθμιουργία και 
λειτουργία ςιδθροδρόμου ςτθ Κφπρο. Θ ζρευνα αγοράσ ζγινε με τθν ςυμπλιρωςθ 300 ερωτθματολογίων *τυχαία 
δειγματολθψία με ποςοςτιαία κατανομι ερωτθκζντων από Λευκωςία (20%), Λεμεςό (22%), Λάρνακα (27%), Πάφο 
(24%), και Αμμόχωςτο (7%), και αναλογικι κατανομι ερωτθκζντων ανά θλικία ενεργϊν/ανενεργϊν ςυνόλων 
πλθκυςμοφ (*18-25 ετϊν+ (31%), *25-30 ετϊν+ (18%), *30-40 ετϊν+ (15%), *40-50 ετϊν+ (19%), *50-60 ετϊν+ (12%) και 
*>60+ (5%), και φφλου (51% άνδρεσ και 49% γυναίκεσ)+ από Κφπριουσ ςε όλεσ τισ πόλεισ του νθςιοφ. Στθν ερϊτθςθ για 
το κατά πόςο οι Κφπριοι κα ικελαν τθν δθμιουργία ςιδθροδρόμου, το 73% των ερωτθκζντων απάντθςαν κετικά, το 
15% αρνθτικά ενϊ το υπόλοιπο 12% τιρθςε ουδζτερθ ςτάςθ (Διάγραμμα 1). 
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Διάγραμμα 1: Κατανομι απαντιςεων ερωτθκζντων Κφπριων πολιτϊν για δθμιουργία ςιδθροδρόμου ςτθν Κφπρο 

(Από τυχαία δειγματολθψία 300 ερωτθκζντων). 
 

Μζςα από τα ερωτθματολόγια οι Κφπριοι πολίτεσ εξζφραςαν γνϊμεσ για τα κριτιρια που κα κακιςτοφςαν τθν 
διακίνθςθ με τρζνο περιςςότερο ελκυςτικι ςε ςχζςθ με άλλα μζςα μεταφοράσ (π.χ. αυτοκίνθτο ι λεωφορείο). Από 
τουσ ερωτθκζντεσ ο παράγοντασ του οικονομικότερου ειςιτθρίου αποδείχκθκε ο πλζον ουςιϊδθσ (53% ι 159/300 
ερωτθκζντεσ), ενϊ θ αςφάλεια και θ ταχφτθτα αποτζλεςαν τουσ επόμενουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ με 38% 
(114/300) και 37% (111/300), αντίςτοιχα. Θ πολυτζλεια/άνεςθ κατά τθν μεταφορά δθλϊκθκε ωσ κφριοσ παράγοντασ 
από μόνο το 28% (83/300) των ερωτθκζντων. Στθν περίπτωςθ όπου θ τιμι του ειςιτθρίου κα είναι πιο ακριβι ςε 
ςχζςθ με τθν μεταφορά με αυτοκίνθτο, το 54% ζδειξε να μθν επικυμεί να ταξιδζψει με τρζνο, το 42% ζδειξε ακόμα να 
ενδιαφζρεται να ταξιδζψει, ενϊ ζνα 4% ιταν ουδζτερο. Όςον αφορά τθν ςυχνότθτα δρομολογίων, 37% (112/300) των 
ερωτθκζντων επικυμοφν να υπάρχει δρομολόγιο κάκε 1 ϊρα, 21% (64/300) προτιμοφν δρομολόγια κάκε 2 ϊρεσ, ενϊ 
το 12% (37/300) επζλεξε τθν επιλογι κάκε 3 ϊρεσ. Το 11% (33/300) των ερωτθκζντων δεν εξζφραςε επικυμία για τθν 
ςυχνότθτα εφόςον οποιαδιποτε ςυχνότθτα κα τουσ βόλευε.  
 
Ωσ μζροσ των προςπακειϊν τθσ μελζτθσ αυτισ, πραγματοποιικθκε επίςθσ απλι χρθματοοικονομικι και οικολογικι 
ανάλυςθ των επιπτϊςεων πικανισ δθμιουργίασ ςιδθροδρόμου ςτθν Κφπρο με χριςθ ςτοιχείων από το Τμιμα Οδικϊν 
Μεταφορϊν και Δθμοςίων Ζργων (ςτοιχεία από το ςφςτθμα SCOOT που βαςίηεται ςε μετριςεισ κατάλθψθσ του 
καταςτρϊματοσ ςτουσ κφριουσ αυτοκινθτόδρομουσ όπωσ τερματίηονται ςτθ είςοδο κάκε αςτικισ περιοχισ), για τθν 
οικονομικι και περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα του ζργου. Γενικά, οι κετικζσ επιδράςεισ δθμιουργίασ τζτοιου ζργου 
υπερτεροφν των αρνθτικϊν επιπτϊςεων. 
 
Συγκεκριμζνα, όςον αφορά τον τομζα τθσ οικονομίασ, γίνεται ειςιγθςθ από τθν ομάδα εργαςίασ όπωσ ςτθν αρχικι 
φάςθ του ζργου οι ςιδθροδρομικοί ςτακμοί δθμιουργθκοφν ςε περιοχζσ εκτόσ των τριϊν μεγάλων αςτικϊν περιοχϊν 
(Λευκωςία, Λεμεςόσ, Λάρνακα) και χρθςιμοποιθκοφν επιχορθγθμζνοι χϊροι ςτάκμευςθσ με λεωφορεία για είςοδο 
ςτα αςτικά κζντρα, βάςει του ςυςτιματοσ Park-and-Ride. Στθν Λευκωςία γίνεται ειςιγθςθ για καταςκευι 
ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ ςτθ περιοχι των Λατςιϊν, ςτθν Λεμεςό ςτθν περιοχι Παρεκκλθςίασ, και ςτθ Λάρνακα 
πλθςίον του κυκλικοφ κόμβου Καλοφ Χωριοφ Λάρνακασ. Οι προτεινόμενεσ διαδρομζσ κα είναι ανεξάρτθτεσ, με τρζνα 
(αποτελοφμενα από 3 περίπου βαγόνια ζκαςτο) που κα κινοφνται και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ, χρθςιμοποιϊντασ τισ 
ίδιεσ ράγεσ που κα ενϊνουν τισ πόλεισ. Αναβάκμιςθ του ζργου για κάλυψθ χϊρων όπωσ το Αεροδρόμιο Λάρνακασ και 
το Λιμάνι Λεμεςοφ μποροφν να ακολουκιςουν ςε μελλοντικό ςτάδιο. Προτείνεται επίςθσ ωράριο για κάκε διαδρομι 
από τισ 6.00 π.μ. μζχρι τα μεςάνυκτα τθσ ίδιασ θμζρασ διεκπεραιϊνοντασ δεκαοκτϊ μετ’ επιςτροφισ διαδρομζσ 
μεταξφ των πόλεων, με ςυχνότθτα δρομολογίου κάκε ϊρα, βάςει των προτιμιςεων των ερωτθκζντων Κφπριων.  
 
Ο Πίνακασ 2 παρουςιάηει ςυγκριτικι ανάλυςθ των αναμενόμενων δαπανϊν/κόςτουσ για τθν δθμιουργία του 
ςιδθροδρόμου, δεδομζνων αναμενόμενων ςυνολικϊν ετιςιων ειςοδθμάτων από τθν πϊλθςθ ειςιτθρίων με 
ενδεικτικό κόςτοσ €10 ανά μονι διαδρομι (ανταγωνιςτικό με το κόςτοσ χριςθσ αυτοκινιτου ι λεωφορείου). Στουσ 
υπολογιςμοφσ λιφκθκαν επίςθσ υπόψθ ςτοιχεία του Υπουργείου Συγκοινωνιϊν και Ζργων όςον αφορά το 
αναμενόμενο κόςτοσ ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν (περίπου €13.000.000 ανά χιλιόμετρο), εκτιμιςεισ για τθν δθμιουργία 
του δικτφου παράλλθλα με τουσ κφριουσ αυτοκινθτόδρομουσ ςτο νθςί, κακϊσ και θ αναμενόμενθ χρθματοδότθςθ του 
ζργου από τθν Ευρωπαικι Ζνωςθ (Ταμείο Διευρωπαικϊν Δικτφων) ςε ποςοςτό 50% του ςυνολικοφ κόςτουσ.  

 

Ζξοδα για τη 
Δημιουργία  

ιδηροδρόμου 

Κόςτοσ κάθε 
Καταςκευήσ  

(€) 

υνολικό 
Κόςτοσ 

ιδηροδρόμου  
(€) 

υνολικό Κόςτοσ 
ιδηροδρόμου 

με την 
Χρηματοδότηςη 

Αναμενόμενο 
Καθαρό Ετήςιο 
Ειςόδημα από 
την Λειτουργία 



 
τησ Ε.Ε  

(€) 
του 

ιδηροδρόμου  
(€) 

Σιδθροδρομικοί ςτακμοί 216.000 

1.858.130.000 929.065.000 61.400.020 

Εγκατάςταςθ 
Σιδθροδρομικϊν 
ραγϊν (Δφο ανά 
διαδρομι) 

1.820.000.000 

Κόςτοσ Αγοράσ Τρζνων 
(Τεχνολογία  ICE-2) 

37.500.000 

Δθμιουργία Χϊρων  
Στάκμευςθσ 

414.000 

Συνολικι Ετιςια 
Μιςκοδοςία για 31 
Λειτουργικζσ Θζςεισ 
Εργαςίασ (μθχανικοί, 
τεχνικοί, μθχανοδθγοί, 
ςυνεργείο  
ςυντιρθςθσ) 

649.980 
   

Πίνακασ 2: Αποτελζςματα χρθματοοικονομικισ μελζτθσ για δθμιουργία ςιδθροδρόμου ςτθ Κφπρο. Το ςυνολικό 
ειςόδθμα υποκζτει τθν χριςθ τρζνου από υφιςτάμενουσ χριςτεσ αυτοκινιτων για διακίνθςθ μεταξφ πόλεων. Κφρια 
λειτουργικά κόςτθ (ζξοδα ςυντιρθςθσ, και κόςτοσ θλεκτριςμοφ) και κόςτθ απαλλοτρίωςθσ γθσ δεν λιφκθκαν υπόψθ 

λόγω ελλειπϊν πθγϊν και αναφορϊν για υπολογιςμό τουσ.  
 
Σχετικά με τον περιβαλλοντολογικό τομζα, ο οποίοσ πλιττεται ςοβαρά από τουσ ρφπουσ που εκπζμπουν κυρίωσ τα 
αυτοκίνθτα (εκπομπζσ ανκρακοφχων, κειοφχων, και αηωτοφχων οξειδίων), παρατθρικθκε ότι οι κυβερνιςεισ χωρϊν 
προςπακοφν ςιγά-ςιγά με διάφορουσ τρόπουσ να ελαχιςτοποιιςουν το πρόβλθμα αυτό. Θ προςπάκεια 
καταπολζμθςθσ του προβλιματοσ αυτοφ μπορεί να επιτευχκεί με τθν δθμιουργία ποδθλατοδρόμων, τακτικι χριςθ 
μαηικϊν μζςων μεταφοράσ, και χριςθ εναλλακτικϊν τεχνολογιϊν (υβριδικϊν, θλεκτροκίνθτων αυτοκινιτων κτλ). 
Παράλλθλα, οι νζεσ τεχνολογίεσ τρζνων ζχουν ιδιαίτερα εμφανι πλεονεκτιματα ζναντι των αυτοκινιτων, όχι μόνο 
όςον αφορά  τθν οικονομία (εξάρτθςθ ςτισ τιμζσ πετρελαίου, χριςθ και κατανάλωςθ καυςίμων), αλλά και όςον 
αφορά τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι τα ςφγχρονα τρζνα λειτουργοφν με 
θλεκτρικι ενζργεια και δεν χρθςιμοποιοφν καφςιμεσ φλεσ. Αναμζνεται ότι για τθν δθμιουργία ςιδθροδρόμου κα 
υπάρξει απαλλοτρίωςθ μεγάλων εκτάςεων γθσ με αναμενόμενθ καταςτροφι του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Παρόλα 
αυτά, υπολογίηεται ότι κα υπάρξει μείωςθ κατά 50-70% ςτθν θμεριςια εκπομπι ρφπων διοξειδίου του άνκρακα ςτθν 
ατμόςφαιρα, (ςε ςχζςθ με τθν υφιςτάμενθ χριςθ και ρφπουσ αυτοκινιτων) όπωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 2. 

 
Διάγραμμα 2:Υφιςτάμενεσ και προβλεπόμενεσ εκπομπζσ ρφπων CO2 ςτθ Κφπρο, από αυτοκίνθτα και τρζνα, 

αντίςτοιχα. Για τουσ υπολογιςμοφσ ςυνδυάςτθκε ο αρικμόσ των αυτοκινιτων που ειςζρχονται ςτισ τρείσ πόλεισ 
κακθμερινά (Λευκωςία, Λεμεςόσ, Λάρνακα), όπωσ δθλϊνεται από το Τμιμα Δθμοςίων Ζργων του Υπουργείου 

Εςωτερικϊν βάςει ςτοιχείων κατά τθν Ετιςια Απογραφι Τροχαίασ Κίνθςθσ του ζτουσ 2009, κακϊσ και ςτοιχεία ρφπων 
αυτοκινιτων από τον οδθγό οικονομίασ καυςίμων του Υπουργείου Εμπορίου. Για τα ςυγκεκριμζνα είδθ των 

αυτοκινιτων, χρθςιμοποιικθκαν τα δεδομζνα από τα 300 ερωτθματολόγια που απαντικθκαν από Κφπριουσ ωσ μζροσ 
τθσ ζρευνασ αγοράσ που διεξιχκθκε. 

 



 
Το ςυμπζραςμα που προκφπτει από τθν μελζτθ αυτι είναι πωσ θ δθμιουργία ςιδθροδρόμου μπορεί να αποβεί εφικτι 
και βιϊςιμθ για το Κυπριακό κράτοσ, με αναμενόμενο ςυνολικό χρόνο απόςβεςθσ του κόςτουσ καταςκευισ γφρω ςτα 
15 χρόνια, όπωσ προβλζπεται από Ευρωπαικζσ ι Εκνικζσ πολιτικζσ για ζργα τζτοιου μεγζκουσ και φφςεωσ. 
Μακροπρόκεςμα, ζνα ζργο τζτοιασ κλίμακασ, κα επιφζρει κετικά αποτελζςματα ςτθν οικονομία του νθςιοφ 
(ακακάριςτο εγχϊριο προιόν, κατά κεφαλιν ειςόδθμα, βιοτικό επίπεδο) κακότι μετά τθν περίοδο των 15 χρόνων 
περίπου (περίοδοσ απόςβεςθσ), το Κυπριακό κράτοσ κα ςυςςωρεφει ειςόδθμα γφρω ςτα €60.000.000 ετθςίωσ. 
Επιπρόςκετα, και ςυμπλθρωματικά με τθν τεράςτια μείωςθ των ρφπων, μείωςθ τθσ διακίνθςθσ αυτοκινιτων, κα 
υπάρξει ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθ ποιότθτα ηωισ των κατοίκων του νθςιοφ, γεγονόσ που υποςτθρίηεται από πολλαπλζσ 
μελζτεσ για προθγμζνεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Δεδομζνου ότι δεν προβλζπονται τεράςτιεσ αλλαγζσ ςτθ τεχνολογία 
τρζνων μζςα ςτα επόμενα 20-30 χρόνια (με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ να εςτιάηονται ςτθ Γερμανικι τεχνολογία SAPSAN, 
παρόμοια με τθν τεχνολογία ICE), θ επζνδυςθ ςτθ ειςαγωγι τρζνων αναμζνεται να επιφζρει (ςτο επίπεδο του 
επαγγελματία, απλοφ πολίτθ, και τουρίςτα) αςφάλεια, άνεςθ, πολυτζλεια, και ευχαρίςτθςθ ςτθ διακίνθςθ. Είναι κατά 
τθν άποψθ μασ υποχρζωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ να προςφζρει κίνθτρα για να καλιεργιςει ςυνείδθςθ χριςθσ του νζου 
μζςου διακίνθςθσ (με αρχικι ςθμαντικι μείωςθ/επιχοριγθςθ του κόςτουσ ειςθτθρίου, κίνθτρα για χριςθ από 
ανενεργοφσ πολίτεσ, ομάδεσ νεαρϊν θλικιϊν, και τουριςτϊν). 
 


