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Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006

Α/Α Έργα Πρόγραμμα Επικεφαλής Εταίρος Εταιρικό Σχήμα
Προϋπολογισμός Δήμου 

Πάφου ( € )
Δράσεις

1 MedTour.Net INTERREG IIIB 

ARCHIMED 

2000-2006

Ένωση Κεντρικών 

Επιμελητηρίων 

Μακεδονίας

1) Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων Ελλάδος

2) Δήμος Πάφου 

3) Επιμελητήριο της 

πόλης Foggia – Ιταλία  

4)Αναπτυξιακό 

Οργανισμό “MedOro” της 

Σικελίας

  88.074,78 1)  ανάπτυξη του τουρισμού στις εν λόγω περιοχές μέσω της προβολής 

του τουριστικού πακέτου και της εξεύρεσης λύσεων για το πρόβλημα 

της εποχικότητας

2)Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την προβολή τουριστικών 

επιχειρήσεων και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ επιχειρηματιών, 

διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με την ανάπτυξη του τουρισμού, 

δημοσιότητα, διοργάνωση σεμιναρίων κ.α.  

2 Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

Προγραμματική

ς Περιόδου 

2000-2006

INTERREG IIIB 

ARCHIMED 

2000-2006

 Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση 

Δωδεκανήσου

1)Ιερά Μητρόπολη Ρόδου 

και Θεσσαλονίκης

2)Δήμος Πάφου, 

Δήμος Reggio 

Calabria Ιταλίας

3)  

Ίδρυμα TemiZammit της 

Μάλτας

 85.869,60 1)  Προβολή ιστορικών στοιχείων και μνημείων σε σχέση με τα βήματα 

του Αποστόλου Παύλου στις περιοχές αυτές με σκοπό την ανάπτυξη 

του θρησκευτικού τουρισμού

2) δημιουργία ιστοσελίδας, ιστορικές και θρησκευτικές μελέτες, 

διαφημιστικό υλικό, διοργάνωση διεθνούς Φεστιβάλ για τον Απ. Παύλο 

στην Ρόδο, ανέγερση ειδικού μνημείου μέσω του οποίου ο σύνδεσμος 

μεταξύ των πόλεων – εταίρων και του Αποστόλου των Εθνών 

προβάλλεται και αναδεικνύεται η ιστορική σημασία του τόπου.  

3) δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο από τον Δήμο Πάφου με θέμα τα 

βήματα του Αποστόλου στην ευρύτερη περιοχή και διανομή του στα 

σχολεία

3 MedCOAST.NET INTERREG IIIB 

ARCHIMED 

2000-2006

Δήμος Αγριάς 

Μαγνησίας

1) Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας

2) Δήμος Πάφου

3) Δήμος Sorrento Ιταλίας

4) Πανεπιστήμιο Νάπολης 

Ιταλία 

5) Ίδρυμα TemiZammit 

Μάλτα  

6) Δημοτικό Συμβούλιο 

Birgu Μάλτα

 112.408,20  1) Η ανάπτυξη του τουρισμού μέσω της αναβάθμισης και της 

ωραιοποίησης των παραλιών

2) Ο Δήμος Πάφου συμμετείχε με την παραλία του Φάρου όπου 

χρηματοδοτήθηκαν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και αισθητικές 

παρεμβάσεις όπως η δημιουργία πεζοδρόμου στην περιοχή



4 LitusGO LEONARDO 

DA VINCI

ISOTECH – CYPRUS 1) ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών 

και Έρευνας

2) Δήμος Πάφου

3) Δίκτυο Αιγαίου

4) εταιρεία Onisis 

(διαδικτυακές 

εφαρμογές) 

5) Δήμος Kirkop Μάλτα

6)Οργανισμός EUCC 

(Coastal and Marine 

Union) Ολλανδία

  -   1) Εκπαίδευση Τοπικών Αρχών  και παράκτιων κοινοτήτων, ιδιαίτερα 

σε τουριστικές περιοχές, σε θέματα αναφορικά με την διαχείριση των 

παραλιακών ζωνών και αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. 

Υιοθετεί την στρατηγική της Λισαβώνας με στόχο την μετατροπή της 

Ευρώπης σε κοινωνίας γνώσης

2) Διοργάνωση σεμιναρίων/ημερίδας και διεξαγωγή στοχευμένης 

έρευνας  για την καταγραφή των απόψεων των εμπλεκομένων φορέων 

στην Πάφο

5 DIEGO CIP ICT – PSP IDI EIKON, VALENCIA 

– SPAIN

1)Δήμος Πάφου 

2)INTERFUSION SERVICES 

LIMITED

3)  Ayuntamiento de 

Paterna 

4) AYUNTAMIENTO DE 

QUART DE POBLET

5) DIPUTACION 

PROVINCIAL DE VALENCIA 

6) FUNDACION 

COMUNIDAD 

VALENCIANA REGION 

EUROPEA 

7) Δήμος Ζωγράφου 

8) ALTEC Software 

Development S.A 

9) Mid-West Regional 

Authority 

10) Associazione 

Regionale delle 

Autonomie Locali del 

Lazio 

11) Provincia di Bergamo 

12) CAMBRIDGESHIRE 

COUNTY COUNCIL

 235.159,00 1) Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με την συμμετοχή 

ανθρώπων όλων των ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων με ειδικές 

πρόνοιες για άτομα με αναπηρίες όπως προβλήματα ακοής, όρασης 

κτλ μέσω της χρήσης οπτικοακουστικού υλικού με πρόσβαση από το 

διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα και Info kiosks.

2)Ο Δήμος Πάφου προμηθεύτηκε ένα info point, και βιντεοκάμερα για 

ζωντανές μεταδόσεις πολιτικών γάμων



Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

Α/Α Έργα Πρόγραμμα Επικεφαλής Εταίρος Εταιρικό Σχήμα
Προϋπολογισμός 

Δήμου Πάφου ( € )
Δράσεις

1 GASTRONOMY NET πρόγραμμα 

διασυνοριακής 

συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-

ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

1) Εταιρεία Τουριστικής 

Ανάπτυξης και 

Προβολής Περιφέρειας 

Πάφου (ΕΤΑΠ)

2) Δήμος Πάφου

 €                 100.000,00 1) ανάδειξη και πιστοποίηση της ποιότητας της τοπικής κουζίνας κάτι που θα οδηγήσει στην 

ενίσχυση της ταυτότητας της

2) ιστοστελίδα για την γαστρονομία www.gastronomyofcyprus.com, το εδεσματολόγιο τοπικών 

συνταγών και καταγραφή τοπικών προιόντων, η αναβάθμιση των οινικών διαδρομών η δημιουργία 

γαστρονομικού κέντρου και η χρήση τεχνολογιών

3) έρευνα εξεύρεσης παραδοσιακών συνταγών, προϊόντων και εδεσμάτων της επαρχίας, δημιουργία 

και έκδοση γαστρονομικού εδεσματολογίου για χρήση από εστιάτορες, ξενοδόχους και άλλους

4) οινικές διαδρομές για δημιουργία αναβαθμισμένης τουριστικής οινο-εμπειρίας.

5) δημιουργία Κέντρου Τοπικής Γαστρονομίας ( για ΕΤΑΠ ο σχεδιασμός και η ετοιμασία των όρων 

κατασκευής και εξοπλισμού του κέντρου, για Δήμο Πάφου ολοκλήρωση των κατασκευαστικών 

έργων)

6) δημιουργία ιστοσελίδας και ντοκιμαντέρ για την ανάδειξη και προώθηση των Δωδεκανήσων και 

της Κύπρου/Πάφου ως προορισμών γαστρονομίας.

7) δημιουργία του Σήματος Κυπριακής Κουζίνας, στα πρότυπα του Aegean Cuisine, και πιλοτική 

εφαρμογή του στην Πάφο με τη συμμετοχή: ΚΟΤ, ξενοδόχοι, εστιάτορες, αρχιμάγειρες, ΑΞΙΚ κ.α

2 Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα 

Προγραμματικής 

Περιόδου 2000-2006

7th
 Framework 

Programme of the 

European 

Community for 

Research, 

Technological 

Development and 

Demonstration 

Activities 

–“Collaborative 

Project”

SP SVERIGES TEKNISKA 

FORSKNINGSINSTITUT 

AB

1Πανεπιστήμιο Νεάπολ

ις Πάφου

2) 

Δήμος Πάφου Paphos

3) ΟυγγαρίαPiedmont 

(IT)

4) Άμστερνταμ (NL)

5) Στοκχόλμη (SE) 

6) Λίβερπουλ (UK).

 €                   58.000,00  Η ανάπτυξη/ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης στην διαχείριση στερεών 

αποβλήτων στην περιοχή της Πάφου μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων με εμπλεκόμενους φορείς

3 Establishment of an 

Intra-European 

Network for 

Municipalitie

European Solidarity 

Funds
CARDET 1) Δήμος Πάφου

2) Δήμος Έγκωμης

3)  EDEX-Educational 

Excellence Corporation 

Ltd (University of 

Nicosia) 

4)  INNOVADE LI LTD

 €                 155.491,46 Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου με την συμμετοχή Τοπικών Αρχών για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και καλών πρακτικών αναφορικά με τις οργανωτικές δομές σε σχέση με την ένταξη 

υπηκόων τρίτων χωρών (https://municipalitiesnet.eu/index.php/en)



Ευρωπαϊκά Προγράμματα Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

1

Δήμος Πάφου €306.850,00 €54.150,00 #########

Δήμος Χανίων €115.940,00 €20.460,00 #########

Δήμος Λέσβου €123.760,00 €21.840,00 #########

#########

2

1/11/2017 - 28/02/2020

Κύριος Δικαιούχος - Δήμος Πάφου

Δικαιούχος 2-  Δήμος Χανίων

Δικαιούχος 3 - Δήμος Λέσβου (Μυτιλήνης)

Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  Σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου

SmartCities

Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

1/11/2017 - 31/10/2019

6 μήνες

Α/Α

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης (ΕΤΠΑ):

Ποσοστό Συνεισφοράς (Δήμου Πάφου):

Συνολικός Προϋπολογισμός:

Κατανομή Προϋπολογισμού:

(ανά Δικαιούχο)

Σύντομη Περιγραφή Πράξης:

Ακρώνυμο:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα:

Αρχική Διάρκεια:

Τελική Διάρκεια:

Παράταση:

Εταιρικό Σχήμα:

Α/Α

Τίτλος Πράξης:

Ακρώνυμο:

€643.000,00

15%

85%

ECORouTs

Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία "Πράσινων" - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές 

Σε μια περίοδο που τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, η εύρεση και η διάθεση πόρων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος αποτελεί ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο, η ανάπτυξη της χρήσης των ΤΠΕ αποτελεί την ορθότερη 

απάντηση τόσο στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες όσο και στην γενικότερη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των δημοτών. Την πρόκληση των «έξυπνων πόλεων» που συνδυάζει την αλματώδη 

ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με την ανάγκη των σύγχρονων πόλεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της συμμετοχικότητας, της συνεργατικότητας και  εν γένει 

του του παρεχόμενου βιοτικού επιπέδου των δημοτών και των επισκεπτών της, καλείται να αντιμετωπίσει το εταιρικό σχήμα, αποτελούμενο από τον Δήμο Πάφου, τον Δήμο Χανίων και τον Δήμο Λέσβου. Η συνεργασία 

μεταξύ των Δήμων και ο διακρατικός χαρακτήρας του έργου θα συμβάλουν ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ τους. Το προτεινόμενο έργο επιδιώκει την  δημιουργία 

συνθηκών συνεργασίας «έξυπνων πόλεων» μεταξύ των εταίρων όπου με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών θα αναπτυχθούν συστήματα αλληλεπίδρασης πρωτίστως των Δήμων με τους δημότες, και έπειτα με τις 

επιχειρήσεις και τους επισκέπτες τους. Η ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης και η αύξηση της χρήσης ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, θα οδηγήσουν στην αποφόρτιση των υπηρεσιών των Δήμων, καθώς θα 

υπάρχει ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των δημοτών, θα συμβάλουν στην επίτευξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών των δήμων, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να γίνεται πιο αποτελεσματική 

και άμεση, θα μειώσουν την γραφειοκρατία, θα αυξήσουν την διαφάνειας και θα συμβάλλουν στην απλοποίηση των διαδικασιών μειώνοντας το χρόνο και το κόστος για τις υπηρεσίες και τους χρήστες, ενώ παράλληλα θα 

δημιουργήσουν συνθήκες για ενεργό συμμετοχή και επικοινωνία με τις αρχές αλλά και άμεση και έγκυρη ενημέρωσης σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Κύριες εκροές του έργου αφορούν την ανάπτυξη ηλεκτρονικής 

δημοκρατίας και συμμετοχής και της τουριστικής προβολής των Δήμων. Προτείνονται επομένως ανάπτυξη α)κοινής ψηφιακής πλατφόρμας Τουρισμού/Πολιτισμού και Επιχειρηματικότητας που θα περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων υπηρεσίες διαδικτυακής πύλης, newsletter, Polls κ.α και θα υλοποιηθεί από τον Κ.Δ του έργου β)ψηφιακές εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής στο Δήμο Πάφου που περιλαμβάνουν: πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής συμμετοχής-ηλεκτρονικών υπογραφών, πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων, πλατφόρμα ηλεκτρονικών κοινοτήτων κ.α γ)ψηφιακές εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής στο Δήμο 

Λέσβου: όπου εκτός από τα παραπάνω περιλαμβάνεται επίσης διαδικτυακό σύστημα καταγραφής παραπόνων με δυνατότητα καταγραφής προβλημάτων και παραπόνων των πολιτών δ)υποστήριξη εφαρμογών E-

Goverment στο Δήμο Χανίων μέσω της προμήθειας εξοπλισμού που περιλαμβάνει 4 Infokiosk, 8 ειδικά μηχανήματα καταγραφής παραπόνων.

Σύνολο

Σύνολο
Εθνική 

Συνεισφορά
ΕΤΠΑΑρ. Δικαιούχου



1/10/2018 - 30/07/2021

Κύριος Δικαιούχος - Δήμος Ηρακλείου

Δικαιούχος 2 - Δήμος Πάφου

Δικαιούχος 3 - Δήμος Χανίων

Δικαιούχος 4 - Δήμος Αραδίππου

85%

15%

€1.262.200,00

Αρ. Δικαιούχου Συνεισφορά ΕΤΠΑ Εθνική Συνεισφορά Σύνολο

Δήμος Ηρακλείου €524.110,00 €92.490,00 #########

Δήμος Πάφου €285.600,00 €50.400,00 #########

Δήμος Χανίων €116.960,00 €20.640,00 #########

Δήμος Αραδίππου €146.200,00 €25.800,00 #########

#########

3

Smart INitiative of cities Fully cOmmitted to iNvest In Advanced large-scaled energy solutions

Sinfonia

FP7

1/6/2014

12

1/7/2020

Παράταση:

Τελική Διάρκεια:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα:

Αρχική Διάρκεια:

Τελική Διάρκεια:

Α/Α

Εταιρικό Σχήμα:

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης (ΕΤΠΑ):

Ποσοστό Συνεισφοράς (Δήμου Πάφου):

Συνολικός Προϋπολογισμός:

Κατανομή Προϋπολογισμού:

Σύντομη Περιγραφή Πράξης:

Τίτλος Πράξης:

Ακρώνυμο:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα:

Αρχική Διάρκεια:

Παράταση:

Rise research institutes of Sweden AB, Landeshauptstadt Innsbruck, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Neue Heimat Tirol Gemeinnutzige Wohnugsgmbh, Universitaet Innsbruck, 

Tiroler Zukunftsstiftung, Comune di Bolzano, Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale Bolzano (Accademia Europea Bolzano), Instituto per 

L'Edilizia Sociale Della Provincia Autonoma Di Bolzano, Alperia SpA, Agenzia Per L'Energia Alto Adige – Casaclima, Boras Kommun, Commune de la Rochelle, Corporacion De 

Empresas Municipales De Sevilla AIE, Greenovate! Europe, Zabala Innovation Consulting S.A., Technofi SA, Wolfgang Fiest, Stadt Rosenheim, Tigas-Erdgas Tirol GMBH, Innsbrucker 

Immobilien GMBH & CO KG , Centre Scientifique Et Technique Du Batiment, and IDM Suedtirol - ALTO Adige.

Εταιρικό Σχήμα:

Σκοπός του έργου "ECORouTs"είναι η ελάττωση των εκπομπών CO2 & άλλων αερίων επιβλαβών, τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο & για το φυσικό περιβάλλον & η προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην 

μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων προερχόμενοι απο τις αστικές μεταφορές. Επιμέρους στόχοι αποτελούν η δημιουργία κινήτρων για τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μέσων μεταφοράς, η 

ενίσχυση της πρόσβασης. σε φιλικότερες για τον χρήστη υπηρεσίες πληροφοριών με σκοπό την αύξηση της προσβασιμότητας & της ελκυστικότητας των περιοχών & η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών 

για υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης τόσο στην περιοχή του έργου όσο & πέρα απο εκείνη.Λόγω του ότι τόσο στην πόλη του Ηρακλείου όσο & σε εκείνη της Πάφου είναι χαρακτηριστικό το πρόβλημα της 

εναέριας ρύπανσης, οι αντίστοιχοι φορείς που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, για την ανάπτυξη της ιδέας του έργου, η οποία συνδέεται. με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

που προέρχονται απο τις δημόσιες μεταφορές στο φυσικό περιβάλλον. Η προστιθέμενη αξία του έργου απορρέι μέσα  απο την εμπλοκή φορέων που συνδέονται με τον τομέα των  Σχετικά με το Δήμο Χανίων 

και Αραδίππου, έχει εκφραστεί η επιθυμία για σταδιακή αντικατάσταση των οχημάτων με άλλα φιλικότερα, με τα οποία κινείται το προσωπικό τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προστασία του 

περιβάλλοντος.Κύριες εκροές του έργου σε συνάρτηση με τα παραδοτέα είναι: 3 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία μικρού μεγέθους, 3 σταθμοί φόρτισης τους, 6 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα (για πορσωπικό 

Δήμων&ΑμΕΑ), Χάραξη διαδρομών σε ιστορικές τοποθεσίες – διαμόρφωση στάσεων. Διαδικτυακή εφαρμογή για τη λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, Σύστημα τηλεματικής, Προμήθεια Λογισμικού & 

Εξοπλισμού για Τηλεματική Διοίκηση & Δορυφορική Εποπτεία του Δημοτικού Στόλου, Δημιουργία έντυπου & ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού. δημόσιων μεταφορών και που αντιμετωπίζουν τις ίδιες 

προκλήσεις σχετικά με ανάγκη για μείωση των ρύπων που προέρχονται απο αυτές.Για να σχεδιαστούν με τρόπο αποτελεσματικότερο δράσεις & πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ζωτικής σημασίας η 

υλοποίηση να γίνει σε διασυνοριακο επίπεδο, ενδυναμώνοντας έτσι την επίδραση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ιδεών & καλών πρακτικών μεταξύ των 2 χωρών είναι 

αναγκαία, έτσι ώστε να βελτιωθεί το μέσο ετήσιο επίπεδο αέριων ρύπων. Πρωτοποριακό στοιχείο αποτελεί η εισαγωγή οχημάτων μηδενικών ρύπων, που θα χρησιμοποιούνται τόσο απο τον τοπικό πληθυσμό 

& τους επισκέπτες όσο & απο ΑμΕΑ. Η δημιουργία ενός συστήματος μέσα σε αστικές περιοχές με αξιοσημείωτη τουριστική κίνηση, οι οποίες χαρακτηρίζονται για τα υψηλά επίπεδα αέριας ρύπανσης όπως 

είναι η περιοχή του έργου, θα έχει ως ουσιαστικό αποτέλεσμα την ανοικοδόμηση ενός ποιοτικού επιπέδου ζωής των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, μέσα σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον.

Σύνολο:

1/10/2018 - 31/03/2021

4 μήνες

Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020



75%

25%

30.096.340,95€   

136.908,00€        

Η Πάφος, συμμετέχει στο πρόγραμμα ως ‘early adopter city’ μαζί με τις πόλεις Rosenheim, Σεβίλλη, La Rochelle και Boras. Οι πόλεις αυτές θα επωφεληθούν της 

τεχνογνωσία που θα μεταφερθεί μέσω των μοντέλων και τυπολογιών που προκύπτουν από την εμπειρία των πόλεων Μπολζάνο και Ινσμπουργκ (‘pilot cities’) με 

σκοπό την στοχευμένη εφαρμογή των συστημάτων αυτών, βάση των αναγκών της, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για την ενεργειακή αναβάθμιση 

υφιστάμενων κτιριακών υποδομών της πόλης. Ο Δήμος Πάφου καλείται να συμμετάσχει στην ετοιμασία μιας μελέτης που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση 

υφιστάμενων κτιρίων στο κέντρο της πόλης σε συνεργασία με την Atlantis SYMVOULEYTIKI KYPROU LTD. Με άλλα λόγια, ο Δήμος Πάφου θα πρέπει να 

χωροθετήσει την περιοχή όπου γίνεται να εκπονηθεί η μελέτη και έπειτα να καταγράψει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των κτιρίων της περιοχής (π.χ. ύψος), τα 

οποία πρόκειται να παράσχουν από τον αρμόδιο φορέα του έργου. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα εισαχθούν στο ειδικό εργαλείο που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του έργου το οποία θα αποδώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ο Δήμος Πάφου, στα πλαίσια των παραπάνω ενεργειών, καλείται να προτείνει και μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (π.χ. χρήση 

φωτοβολταϊκών).

Sinfonia utilizes EU funds to bolster public/private resources and provide European added value to already committed district refurbishment master plans of two 

middle sized European cities (Bolzano, Italy and Innsbruck, Austria), the targeted performances of which combine three key features thanks to industry involvement: 

i) unique cooperation between the cities belonging to the same climate zone in Europe, but working under different regulatory regimes (Austria, Italy), ii) single 

collective ambition in reducing energy needs to meet human activity requirements, and the related CO2 emissions (40 to 50 % primary energy savings per district, 

20 % increase of the share of renewable energy uses), iii) several innovations in network infrastructures and technology interfaces that enable smarter use of 

energy at district level, a stepping stone to guarantee a reliable and progressive transition toward low carbon cities. Moreover, SINFONIA aims at validating a 

comprehensive, interdisciplinary, refurbished city district model where the potential for scalability and replication by middle-sized European cities is built and 

validated during demonstration, based on energy technologies deployed by the two pioneer cities. This model emphasizes the role of an innovative integrated 

energy system approach, linking energy efficiency and CO2 abatement. The model robustness is reinforced by five “early adopter” cities which are full project 

partners in Cyprus (Pafos), France (La Rochelle), Germany (Rosenheim), Spain (Sevilla) and Sweden (Borås). They use the tested scalability and replication rules to 

reinforce their impacts on the five future city district refurbishment processes, thus showing that district renovation can be prepared under different sizes, climate 

and regulatory conditions (Scandinavia, Central Europe, Atlantic, and Mediterranean). A robust exploitation plan with a complete European perspective is then 

designed involving replication cluster cities and industry.

Rise research institutes of Sweden AB, Landeshauptstadt Innsbruck, Innsbrucker Kommunalbetriebe AG, Neue Heimat Tirol Gemeinnutzige Wohnugsgmbh, Universitaet Innsbruck, 

Tiroler Zukunftsstiftung, Comune di Bolzano, Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale Bolzano (Accademia Europea Bolzano), Instituto per 

L'Edilizia Sociale Della Provincia Autonoma Di Bolzano, Alperia SpA, Agenzia Per L'Energia Alto Adige – Casaclima, Boras Kommun, Commune de la Rochelle, Corporacion De 

Empresas Municipales De Sevilla AIE, Greenovate! Europe, Zabala Innovation Consulting S.A., Technofi SA, Wolfgang Fiest, Stadt Rosenheim, Tigas-Erdgas Tirol GMBH, Innsbrucker 

Immobilien GMBH & CO KG , Centre Scientifique Et Technique Du Batiment, and IDM Suedtirol - ALTO Adige.

Ποσοστό Συγχρηματοδότησης (ΕΤΠΑ):

Ποσοστό Συνεισφοράς (Δήμου Πάφου):

Συνολικός Προϋπολογισμός:

Κατανομή Προϋπολογισμού Δήμου 

Σύντομη Περιγραφή Πράξης:



Αντικείμενο Μελέτης Εργο Ανάδοχος Χρονολογία

1
Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή 

των δράσεων της "έξυπνης πόλης" στην πόλη της Πάφου
SmartCities

Israel Smart Cities 

Institute
2018

2

Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Marketing για τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας της Πάφου (City Marketing, City 

Branding)

SmartCities Ανέλιξις 2019

3 Energy Assessment of Paphos’ Municipal Buildings Sinfonia 

Ενεργειακό 

Γραφείο Κυπρίων 

Πολιτών 

2019

Μελέτες που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Έργων


