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ETOIMH H ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «EXPLORE PAFOS» 
ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ TOΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ 
 

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. 

Το έργο Smart Cities υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 και 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
Κύπρου. Ο Δήμος Πάφου συμμετέχει σε αυτό ως επικεφαλής εταίρος, ενώ ως εταίροι συμμετέχουν οι αδελφοποιημένοι με την 
Πάφο Δήμοι των Χανίων και της Μυτιλήνης. 
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