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Δήμαρχο Αμμοχώστου  

και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Αγαπητέ Κύριοι, 

 

Διαδικασία ονοματοδοσίας Δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας 

 

Ενόψει της πιο πάνω διαδικασίας περιήλθε στην αντίληψη μας ότι προκλήθηκε 

σχετική δυσφορία ανάμεσα στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου αλλά 

και σε μερίδα δημοτών Αμμοχώστου  λόγω της πρόσφατης ονομασίας μέρους του 

δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας σε  Λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια. Ως εκ τούτου 

κρίνεται σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία που ακολούθησε το 

Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας σε σχέση με την  πιο πάνω θέμα. 

 

Το 1992 ο παλαιός δρόμος που οδηγούσε στη Δεκέλεια, ο οποίος ονομαζόταν δρόμος 

Λάρνακας - Δεκέλειας ονομάστηκε Λεωφόρος Αμμοχώστου. Το 2006 όταν 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής της Λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια 

καθώς και η 1η φάση του νέου δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, στα πλαίσια των 

κατασκευαστικών έργων και της διαφοροποίησης που έγιναν στο οδικό δίκτυο, 

αφαιρέθηκαν οι πινακίδες οι οποίες δεν επανατοποθετήθηκαν ποτέ. 

 

Οι επίσημοι κτηματολογικοί χάρτες του 2005 υποδεικνύουν την Λεωφόρο 

Αμμοχώστου αρχόμενης από τον κυκλικό κόμβο Λιμανιού μέχρι τον κυκλικό κόμβο 

Λιβαδιών και το υπόλοιπο μέρος, από τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών μέχρι το τέλος 

των Δημοτικών Ορίων Λάρνακας, το υποδεικνύουν είτε ως κενό είτε ως δρόμος 

Δεκέλειας. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας το 2010 αποφάσισε όπως μετονομάσει μέρος του 

δρόμου σε Λεωφόρο Τάσσου Παπαδόπουλου η οποία αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο 

Λιμανιού μέχρι τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών. Από το 2010 και έπειτα, οι νέοι 

κτηματολογικοί χάρτες, αναφέρονται και στα δύο ονόματα δηλαδή το κομμάτι του 

δρόμου από τον κυκλικό Λιμανιού μέχρι τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών ως Λεωφόρου 

Τάσσου Παπαδόπουλου και Λεωφόρου Αμμοχώστου. Από τον κυκλικό κόμβο 

Λιβαδιών και έπειτα δεν υπήρχε καμία ονομασία. 



 

Το Δημοτικό Συμβούλιου ενόψει των πιο πάνω και σε συνεννόηση με τον Δήμο 

Λιβαδιών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης που εφάπτεται ο δρόμος, για 

επίλυση του πιο πάνω προβλήματος αποφάσισε τα εξής: 

 

1. Από τον κυκλικό κόμβο Λιμανιού μέχρι τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών με την 

απόφαση του 2010 όπως ονομάζεται Λεωφόρος Τάσσου Παπαδόπουλου. 

2. Ονομασία του δρόμου από τον κυκλικό κόμβο Λιβαδιών μέχρι τον κυκλικό 

κόμβο Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας σε Λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια (Απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου, ημερ. 18/09/2021, Αρ. Πρακτικού 1095 – η οποία και 

σας επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά).  

3. Από τον κυκλικό κόμβο Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας και μέχρι το τέρμα των 

δημοτικών ορίων Λάρνακας όπως ονομάζεται Λεωφόρος Αμμοχώστου. 

Παράλληλα, σε συνεννόηση με το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης, όπως η 

Λεωφόρος Αμμοχώστου συνεχιστεί έως και το ξενοδοχείο Palm Beach. Αυτό 

έγινε αποδεκτό και απόδειξη αποτελεί η επιστολή του Κοινοτικού Συμβουλίου 

προς το Κτηματολόγιο Λάρνακας, τον Έπαρχο και το Δήμο Λάρνακας (η 

επιστολή επισυνάπτεσαι για εύκολη αναφορά). 

 

Για τα πιο πάνω, έχουν τοποθετηθεί σχετικές πινακίδες και έχει αποσταλεί επιστολή 

από τον Δήμο Λάρνακας προς το Κτηματολόγιο με την οποία ενημερώνουμε ότι 

πρέπει να γίνει η επίσημη αλλαγή και οριοθέτηση των πιο πάνω. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και σεβόμενοι την μνήμη και τα κατεχόμενα μέρη 

μας, σε καμία περίπτωση ο Δήμος Λάρνακας δεν είχε πρόθεση να προσβάλει αλλά και 

να παραγνωρίσει την κατεχόμενη Αμμόχωστο και τους πρόσφυγες. Αντιθέτως από το 

2006, για πρώτη φορά έχουν εγκαταστήσει πινακίδα και έχουν γίνει ενέργειες προς το 

Κτηματολόγιο υποδεικνύοντας ξεκάθαρα το σημείο της κάθε Λεωφόρου και 

ειδικότερα της Λεωφόρου Αμμοχώστου. 

 

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι σε έκταση οι Λεωφόροι κατέχουν: 

• Λεωφόρος Τάσσου Παπαδόπουλου 1,495 μέτρα 

• Λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια 1,155 μέτρα 

• Λεωφόρος Αμμοχώστου 3,035 μέτρα 

 

Εκ παραδρομής στην πρόσκληση της Τελετής Ονομασίας της Λεωφόρου Δημήτρη 

Χριστόφια αναφέρθηκε ότι θα ονομαστεί μέρος της Λεωφόρου Αμμοχώστου αντί 

μέρος του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας. 

 



Πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρνακας και σας μεταβιβάζεται με την 

παρούσα επιστολή, είναι όπως πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Κοινοτικό 

Συμβούλιο Βορόκληνης, Τελετή αποκάλυψης της πινακίδας για την Λεωφόρο 

Αμμοχώστου, σε χρόνο που θα βολεύει το πρόγραμμα σας. 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

Ανδρέας Βύρας 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ          ΣΑ/761 


