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Ανάπτυξη Ψηφιακής Πλατφόρμας Τουρισμού/ Πολιτισμού και Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της πράξης “Smart 

Cities” 
 
 

Στα πλαίσια των ενεργειών που καθορίζονται από την πράξη «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης Σε Δήμους της 
Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» γνωστή με το ακρώνυμο “Smart Cities” στην οποία συμμετέχει ο Δήμος 
Πάφου ως Κύριος Δικαιούχος, έχει ολοκληρωθεί και δημιουργηθεί η Ψηφιακή Πλατφόρμα Τουρισμού/Πολιτισμού και 
Επιχειρηματικότητας με την ονομασία “Explore Pafos”. Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί μία κοινή δικτυακή πύλη μεταξύ 
όλων των εταίρων της πράξης μέσω της οποίας γίνεται προβολή των σημείων ενδιαφέροντος κάθε πόλης καθώς και 
προσφορά διαφόρων υπηρεσιών για τους χρήστες. Πληροφορίες όπως εύρεση ιστορικών σημείων , περιγραφή της 
ιστορίας κάποιου σημείου ενδιαφέροντος, πλατφόρμα ηλεκτρονικής συμμετοχής του Δήμου Πάφου καθώς και αρκετό 
φωτογραφικό υλικό είναι μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας αυτής.  Η πλατφόρμα 
αυτή είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου https://www.explorepafos.org/. Επιπρόσθετα, οι χρήστες του Δήμου 
Πάφου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω των 
οθονών αφής που έχουν εγκατασταθεί στα πλαίσια της πράξης σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος στην Πάφο.  
 
Στην πράξη “Smart Cities”, με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του 
Βορείου Αιγαίου», συμμετέχουν ο Δήμος Πάφου ως Κύριος Δικαιούχος, ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Μυτιλήνης. 
Πρωταρχικός στόχος της πράξης είναι η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας «έξυπνων πόλεων» μεταξύ των εταίρων 
του έργου μέσω της ανάπτυξης συστημάτων αλληλεπίδρασης για αύξηση της διαφάνειας και ενημέρωσης προς τους 
δημότες και άλλους άμεσα ενδιαφερόμενους των εταίρων της πράξης.  
 
Άλλες δράσεις που αφορούν τον Δήμο Πάφο περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων σετ Wi Fi Hot 
Spots και τριών οθονών αφής εσωτερικού χώρου οι οποίες έχουν εγκατασταθεί σε σημεία ενδιαφέροντος για χρήση 
προς τους δημότες, εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της "έξυπνης πόλης" 
στην πόλη της Πάφου καθώς και εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της 
Πάφου (City Marketing, City Branding).  
 
Η πράξης Smart Cities υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-
2020» και ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο 2020. Το έργο έχει 
συνολικό προϋπολογισμό €643,000.00 εκ των οποίων το ποσό των 361.000,00 € αντιστοιχεί τον Δήμο Πάφου.  
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