
 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  (Π.2.3.3) 

 

 

4ο Ενημερωτικό Δελτίο 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

 

 Πρώτη ημερίδα πληροφόρησης του Δήμου Πάφου 

 

Στις 10 Ιουλίου 2019 έχει πραγματοποιηθεί με επιτυχία η πρώτη ημερίδα πληροφόρησης του Δήμου Πάφου 

στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική», στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης 

σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου», γνωστό με το ακρώνυμο Smart Cities. Κύριος 

στόχος της συνάντησης αυτής είναι η ευρεία διάδοση των στόχων και των εφαρμογών που καθορίζονται από 

την πράξη Smart Cities προς το ευρύ κοινό καθώς και την μετατροπή της πόλης σε «έξυπνη πόλη».  

Μιλώντας στην Ημερίδα, ο κ. Φαίδωνος προέβη σε εκτενή ενημέρωση αναφορικά με τις δράσεις και ενέργειες 

του Δήμου, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης μέσω Διαγωνισμών και στρατηγικών συνεργασιών 

και ανέπτυξε το όραμα για την υλοποίησή του.  

Στο πλαίσιο της Ημερίδας, οι αρμόδιοι λειτουργοί και συνεργάτες του Δήμου παρουσίασαν επίσης τις βασικές 

παραμέτρους του συγκεκριμένου έργου, καθώς και τις εκροές που θα επιφέρει προς τον Δήμο Πάφου. Στο 

πλαίσιο της πράξης έχει ήδη εκπονηθεί το ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη μετατροπή της Πάφου 

σε «έξυπνη πόλη», ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία ενός πρωτοποριακού application με τεχνολογία 

“augmented reality” για την προβολή του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας της Πάφου, 

καθώς και η εκπόνηση μελέτης για το Branding της πόλης.  

 

 

Πρώτη Ημερίδα Πληροφόρησης Δήμου Πάφου 

 

 

 



                                                                                                                                                          

 

 

 Πρώτη Ημερίδα Πληροφόρησης Δήμου Πάφου 

 

 Διαβούλευση για την ολοκλήρωση της μελέτης Brading του Δήμου Πάφου 

 

Στα πλαίσια της πράξης Smart Cities και επ’ αφορμή της διοργάνωσης της 1
ης 

ημερίδας πληροφόρησης του 

Δήμου Πάφου (10/07/2019), έχει υλοποιηθεί επίσης και η διαβούλευση από την Ανάδοχο εταιρεία «Ανέλιξις 

Σύμβουλοι Ανάπτυξης» για την ολοκλήρωση της μελέτης Branding για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της 

Πάφου. 

Στα πλαίσια της διαβούλευσης αυτής, έχει γίνει παρουσίαση από την Ανάδοχο εταιρεία ως προς τις βασικές 

πτυχές της μελέτης αυτής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί κατά την διάρκεια μελέτης και σε συνεργασία με τον 

Δήμο Πάφου. Οι συμμετέχοντες της ημερίδας είχαν την ευκαιρία εκφράσουν την γνώμη τους έτσι ώστε να 

συμφωνηθούν από κοινού οι πτυχές της μελέτης αυτής. 

Καθώς η διαδικασία για την ανάδειξη της πόλης της Πάφου ως έξυπνη πόλη έχει σημειώσει αρκετή προόδου, η 

μελέτη Branding είναι σημαντική έτσι ώστε να διαμορφωθεί η ιδιαίτερη και μοναδική ταυτότητα της Πάφου 

μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών για ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της πόλης. 

 

 

Διαβούλευση στα πλαίσια της μελέτης Branding 



                                                                                                                                                          

 

Υπογραφή συμβολαίων για εγκατάσταση οθονών αφής και δωρεάν wifi στο Εμπορικό Κέντρο 

της Πάφου 

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2019 ο Δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος έχει προχωρήσει σε υπογραφή 

συμβολαίου με την ανάδοχο εταιρεία «M. Georgiou Training Center Ltd» με σκοπό την προμήθεια οθονών 

αφής και wifi hotspots όπως καθορίζεται από την πράξη «Smart Cities». Οι ψηφιακές οθόνες θα είναι 

συνδεδεμένες με την πλατφόρμα πολιτισμού, τουρισμού και  

 

επιχειρηματικότητας που ήδη ετοιμάζει ο Δήμος Πάφου, ώστε να προσφέρει στον κάθε δημότη ή επισκέπτη 

άμεση και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για οτιδήποτε μπορεί να τον ενδιαφέρει, από εστιατόρια και 

ξενοδοχεία μέχρι πολιτιστικές εκδηλώσεις, αξιοθέατα και επιχειρήσεις. 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε 

Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» γνωστό με το ακρώνυμο Smart Cities. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος έχει ήδη εκπονηθεί το ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη 

μετατροπή της Πάφου σε «έξυπνη πόλη», ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία ενός πρωτοποριακού 

application με τεχνολογία «augmented reality» καθώς και η εκπόνηση μελέτης για το Branding της πόλης. 

 

Υπογραφή συμβολαίων για αγορά οθονών αφής και δωρεάν wif 

 

 

 

 3η τεχνική συνάντηση της πράξης 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η 3
η
 τεχνική συνάντηση της πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης 

πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» με ακρωνύμιο «Smart Cities», 

στη Μυτιλήνη στις 17/02/2020. 

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Ευστράτιος Κύτελης, αφού καλωσόρισε τους  εκπροσώπους των Δήμων 

Πάφου, και Χανίων, τόνισε τη σημασία αλληλεπίδρασης του Δήμου με τους Δημότες, και στη συνέχεια 

προχώρησε σε ανταλλαγή δώρων. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης,  τα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου 

Μυτιλήνης, Ζωή Ανατολίτη, Όλγα Πανσεληνά, Μιχάλης Χτενέλλης και οι εκπρόσωποι των Δήμων 

Πάφου Διαμάντω Γιανναρά  και  Κρήτης, Σεβαστή Πολυχρονάκη, Αθηνά Σαλάπα και Γιώργος 

Φραγκιαδάκης, που συμμετέχουν στο έργο, προχώρησαν στην παρουσίαση της προόδου των 



                                                                                                                                                          

 

δράσεων που έχει αναλάβει ο κάθε εταίρος και έγινε και ο προγραμματισμός των ενεργειών που 

πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τη λήξη της πράξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 3η  Τεχνική Συνάντηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2
η
 Ημερίδα Πληροφόρησης και  WORKSHOP 

 

Ολοκληρώθηκαν, η 2
η
 Ημερίδα Πληροφόρησης και το WORKSHOP με τίτλο “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ, ΠΩΣ Η 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ’’της πράξης, που 

διοργάνωσε ο Δήμος Μυτιλήνης, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής  Γραμματείας  Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής στις 18/02/2020.  

Τις εργασίες άνοιξε ο Α/Δήμαρχος κ.Ευστράτιος Τζιμής, καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους και στη 

συνέχεια αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τους Δήμους, με αυτές τις συνεργασίες στα 

πλαίσια των διασυνοριακών προγραμμάτων.  

Εκπρόσωποι των Δικαιούχων της Πράξης, για τον Δήμο Πάφου η κ.Διαμάντω Γιανναρά, για το Δήμο Χανίων η 

κ.Σεβαστή Πολυχρονάκη, και για τον Δήμο Μυτιλήνης, η κ.Ζωή Ανατολίτη, υπάλληλος της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης , Οργάνωσης & Πληροφορικής, παρουσίασαν το περιεχόμενο, το σκοπό, τους 



                                                                                                                                                          

 

επιμέρους στόχους σε τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, τις δράσεις  που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο κάθε 

εταίρος, καθώς και τα αποτελέσματα της πράξης και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την υλοποίησή της.  

Ακολούθησε παρουσίαση  παραδοτέων της πράξης για την ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικής προβολής και την 

ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής στο Δήμο, από τον κ.Αλέξανδρο 

Τζωρτζακάκη, εκ μέρους του αναδόχου υλοποίησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε θέματα Smart Cities, με στόχο την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών, εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των τοπικών αυτοδιοικήσεων της Ελλάδας και 

της Κύπρου στην εφαρμογή δράσεων «έξυπνης πόλης», από τον κ. Κωνσταντίνο Μοχιανάκη, Προϊστάμενο 

Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου και  τον κ. Χρήστο Καλλονιάτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από τον Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου 

Μυτιλήνης κ.Τάσο Μπαλή, από τον κ.Δημήτρη   Καβρουδάκη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας 



                                                                                                                                                          

 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου , από την κ.Μητσιάδη Βασιλική – Ελένη , Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Τρικκαίων. 

 
 

  

 2η Ημερίδα Πληροφόρησης του Δήμου Χανίων, 24 Φεβρουαρίου 2020 
 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η Ημερίδα Πληροφόρησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών 

έξυπνης πόλης σε δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και ακρωνύμιο «Smart 

Cities», που διοργάνωσε ο Δήμος Χανίων, τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής 

Μεσογείου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. 
 

Τις εργασίες άνοιξε ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ. Γιαννακάκης καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους 

και αναφερόμενος στα αποτελέσματα της Πράξης τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης της 

συμμετοχικότητας των πολιτών αλλά και της διαμόρφωσης της ταυτότητας του Δήμου Χανίων. 
 

Εκπρόσωπος των Δικαιούχων Δήμου Πάφου και Δήμου Λέσβου παρουσίασε την Πλατφόρμα 

Τουριστικού και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης για την Πάφο 

καθώς και τη συλλογή και τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

για το Δήμο Λέσβου. 
 

Η κ. Πολυχρονάκη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του 

Δήμου Χανίων και Υπεύθυνη Πράξης παρουσίασε το ψηφιακό υλικό πολιτιστικού και τουριστικού 

ενδιαφέροντος που συλλέχθηκε για 90 σημεία της ενδοχώρας του Δήμου Χανίων καθώς και το 

διαφημιστικό video spot που δημιουργήθηκε για τα Χανιά. Το παραπάνω υλικό θα αξιοποιηθεί για την 

ευρύτερη τουριστική προβολή όχι μόνο των Χανίων αλλά και όλου του Νομού. Ο κ. Φραγκιαδάκης 

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Χανίων 

παρουσίασε το ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής παραπόνων – αιτημάτων πολιτών τρίτης ηλικίας 

που έχει εγκατασταθεί σε 8 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και στο Κέντρο 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Χανίων. 
 

Ακολούθησε η παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων 

"Έξυπνης πόλης" και του Στρατηγικού Σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των 

Χανίων (City Marketing, City Branding), που θα εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης. 
 

 



                                                                                                                                                          

 

 

 
 

 2η Ημερίδα Πληροφόρησης του Δήμου Πάφου, 27 Φεβρουαρίου 2020 

Ακόμα ένα βήμα για την μετατροπή της Πάφου σε ψηφιακή και «έξυπνη» πόλη έκανε σήμερα ο 

Δήμος Πάφου. Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος «Smart Cities» παρουσιάστηκαν η διαδικτυακή πλατφόρμα και η ψηφιακή 



                                                                                                                                                          

 

εφαρμογή «Explore Pafos» η οποία λειτουργεί με την πρωτοποριακή τεχνολογία επαυξημένης 

πραγματικότητας (Augmented reality). Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω του 

συνδέσμου www.explorepafos.org, ενώ η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από τα Apple Store και Google 

Play. 

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα ψηφιακό τουριστικό οδηγό της Πάφου ο οποίος διαθέτει πολυμεσικές 

πληροφορίες (κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, 360) για τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος της 

επαρχίας ταξινομημένα ανά κατηγορία: Πολιτισμός, Περιβάλλον, Τουρισμός, Υπηρεσίες. Διαθέτει 

επίσης διαδραστικό χάρτη με σημεία ενδιαφέροντος, ημερολόγιο εκδηλώσεων και πολύγλωσσο 

περιεχόμενο στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά, Εβραϊκά και Γερμανικά. 

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος ανέπτυξε τις δράσεις του 

Δήμου για την υλοποίηση του στόχου της μετατροπής της πόλης σε Smart City και την σημασία 

που έχει η πρωτοβουλία αυτή για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Ο κ. Φαίδωνος 

αναφέρθηκε επίσης στα έργα που προωθούνται προς την κατεύθυνση αυτή, εκ των οποίων τα 6 

βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης. 

Την ημερίδα παρακολούθησαν μεγάλος αριθμός μαθητών των λυκείων της Πάφου οι οποίοι 

επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία της Τοπικής Αρχής. 

  

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.explorepafos.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1w66HYLFNIlWJkWI3CAVYYPLyLBb5DEYiZw_0q24c_o-opZDShCPoxfqQ&h=AT0wdq9FQaD1ahmItSSC547pN5bRxNiFAt82tnReiHGP-X_9p-FyR7xLxHuCUiuudYc1Xhevh4-12eMTV0Lge6Xv0Peq0DssW94J5hFwNu4z-O6vExZ1a4UhYarLpEV5m8xX_bzUdmsxAmaQfwgBPuNdqPEauH_mM_Y5VbzaaxckP8zzfn5gsFJ7lc1MHPkU5iAandT6P0jsq1Ten5WdXDMdU1WH7MoH0hjCXk8dy2ebyUSVvJT9zjIuky0vgnYEA5VRaY1MseyGgDZhZrVmnzIScp6q0rzep4wdCsg2V9kNfWks29DE9y-REoCHMHzrEKgtyusDy05yYUX3IjZhY1ANfCPbw_ODg3SU_jinua5zTQY6sij9_CGEVa3cvhNUAcWY4Ce2ieyj-oT0v3LSQ2RUQXP_zNPzE9F_Tv2jQSxGQbjZwyvp1P6QnfXS0Fk6qUlGa-z7sWg3jbFEPrSQcwj8nI8wJynGlYXnqCs00pJmIu_l19gKejNW5eeZCCd3tsstzV7YyKF-qOZ_OIEKlm6tWk6eMA5kdNTHDjcGvt0mOL8lMsMQuNw4E4RE9rwFSgrVsYCGhfwfoAKZZQucMZ2wY_CgfFwlcsepItd8a-4yL2viKODvLzjM0qsa5EcqcxvMmqpk

