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Χαιρετισμός του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Α. Βύρα στην 
ημερίδα «Έξυπνες Πόλεις»  

 
30 Νοεμβρίου, 2021 -  Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα 

 
  

Κυρίες και Κύριοι, 

 
Είναι με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση που χαιρετίζω τη σημερινή ημερίδα με 

τίτλο «Έξυπνες Πόλεις», που έχει σαν στόχο την αλληλοενημέρωση και την 

ανταλλαγή ιδεών για το πως μπορούν οι πόλεις και οι δημότες μας να 

επωφεληθούν των σύγχρονων τεχνολογιών.     

 

Η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών για την περαιτέρω 

αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών των πόλεων αποτελεί μονόδρομο εάν 

θέλουμε να μειώσουμε το κόστος και την κατανάλωση πόρων, να βελτιώσουμε 

την επικοινωνία μας με τους δημότες, την εξυπηρέτηση και την ποιότητα ζωής 

των πολιτών.  

 

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα επιλογών, 

υπηρεσιών και εφαρμογών που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 

εγκατάσταση έξυπνων λύσεων στάθμευσης, οδικού φωτισμού, ρύθμισης 

κυκλοφοριακής κίνησης, διαχείρισης αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, 

αλλά και ανάπτυξης και προβολής του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος 

της κάθε πόλης. 

 

Θεωρώ ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τα οφέλη, τις συνέργειες και τις νέες 

προκλήσεις που θα προκύψουν για τις πόλεις μας από την υιοθέτηση 

καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών.  

 

Ταυτόχρονα όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το μερίδιο ευθύνης μας, ως 

δημόσιοι φορείς, για τη διασφάλιση της προσωπικής ζωής των πολιτών, αλλά 

και της ασφάλειας των δεδομένων και των εφαρμογών.     

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), 
κατόπιν συνεννόησης με την Ένωση Δήμων, έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο 



2 

 

για τα θέματα που αφορούν τις «Έξυπνες Πόλεις», και προχώρησε σε 
διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης ετοιμασίας της Εθνικής Στρατηγικής για 
τη δημιουργία «Έξυπνων Πόλεων», ο οποίος έχει ήδη κατακυρωθεί στον 
ανάδοχο. Η μελέτη υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2021. 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης, θα ακολουθήσει δεύτερος 
διαγωνισμός για την υλοποίηση της «CY Smart City Platform»: Έξυπνος χώρος 
στάθμευσης, έξυπνος φωτισμός και έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων.  

 

Βρισκόμενος στο βήμα αυτό δράττομαι της ευκαιρίας να σας πληροφορήσω για 

τη εξέλιξη του έργου  «Ευαγόρας» - που η Ένωση Δήμων ανέλαβε, με στόχο 

το ψηφιακό μετασχηματισμό του περιβάλλοντος εργασίας των Δήμων.  

 

Το έργο «Ευαγόρας», όπως γνωρίζετε και θα σας ενημερώσει σε λίγο ο κ. Χρ. 

Ρουσιά, αποσκοπεί στη δημιουργία και εφαρμογή ενός ενιαίου 

μηχανογραφικού συστήματος στους Δήμους της Κύπρου. Πρόκειται για ένα 

σύστημα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης όλων των υπηρεσιών των 

Δήμων. Επί της ουσίας, το νέο σύστημα θα αναδιοργανώσει τις εσωτερικές 

διαδικασίες των Δήμων με στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και τη 

βέλτιστη χρήση των πόρων, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε 

επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού. 

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης υλοποίησης και το σχεδιασμό του 

Συστήματος τον περασμένο Ιούλιο, ακολούθησε η προετοιμασία για την 

πιλοτική λειτουργία (Φάση Α), η οποία περιλαμβάνει ανάπτυξη συγκεκριμένων 

λειτουργιών του συστήματος, μεταφορά δεδομένων, έλεγχο συστήματος και 

εκπαίδευση προσωπικού. Υπολογίζεται ότι η πιλοτική λειτουργία (Φάση Α) θα 

ξεκινήσει αρχές του 2022 σε μικρό αριθμό Δήμων και θα διαρκέσει 6 μήνες. 

        

Καταλήγοντας, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Λευκωσίας και τους υπόλοιπους συντελεστές για τη συμβολή τους στη 

διοργάνωση της σημερινής ημερίδας και να ευχηθώ καλή συνέχεια στις 

εργασίες σας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα της ημερίδας 

θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στις προσπάθειες των Δήμων για τη 

δημιουργία έξυπνων πόλεων. 


