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Ένα βήμα πιο μπροστά στη χρήση 
ευφυών συστημάτων μεταφορών, που 
διευκολύνουν τις μετακινήσεις του κοινού 
στις πόλεις, μειώνουν τον κυκλοφοριακό 
φόρτο και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και ελαχιστοποιούν τους κινδύνους 
ατυχημάτων, επιχειρούν τέσσερις 

νησιώτικές πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, μέσω της 
πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ. Η Ρόδος, η Σύρος-Ερμούπολη, η 
Θήρα (Σαντορίνη) και η Λεμεσός (Κύπρος), ακολουθούν 
το παράδειγμα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες έχουν 
προχωρήσει ιδιαίτερα στον τομέα αυτό, εφαρμόζοντας ευρέως 
τεχνολογίες ευφυών συστημάτων μεταφορών. 
Πρόκειται για ένα σύστημα τηλεματικής μέσω του οποίου θα 
εγκατασταθούν μέχρι το Φθινόπωρο του 2019 ηλεκτρονικές 

πινακίδες πληροφόρησης του κοινού σε στάσεις για τα 
δρομολόγια των λεωφορείων και τον χρόνο αναμονής τους και 
οθόνες εντός λεωφορείων που θα παρέχουν πληροφόρηση 
σχετικά με την διαδρομή. Παράλληλα, θα παρέχονται μέσω 
του ίδιου συστήματος τουριστικές πληροφορίες όπως σημεία 
αναφοράς στην περιοχή και εκδηλώσεις. Αναμένεται ότι 
το σύστημα αυτό θα βελτιώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι δημόσιες συγκοινωνίες, 
διευκολύνοντας τις μετακινήσεις με την επιλογή καλύτερης 
διαδρομής, καλύτερο προγραμματισμό της διαδρομής 
αυτής, διασφαλίζοντας ψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και 
εξοικονόμηση χρόνου των χρηστών, μειώνοντας έτσι σταδιακά 
τον κυκλοφοριακό φόρτο και διασφαλίζοντας χαμηλότερους 

ρύπους. Η αύξηση του αριθμού των πολιτών αλλά και 
επισκεπτών που χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες 
και η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας, είναι άλλωστε μια 
από τις βασικές προτεραιότητες που καλούνται όλες οι αστικές 
και υπεραστικές περιοχές να ακολουθήσουν σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Κινητικότητα και τις Μεταφορές 
καθώς και τους στόχους που όρισε η Ευρωπαϊκή πολιτική για 
την Ευρώπη 2020. 
Πέραν από την εφαρμογή συστημάτων και τεχνολογιών, 
μέσω της πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ οι συμμετέχοντες καλούνται 
να διασφαλίσουν τον συντονισμό επιμέρους συστημάτων 
καθώς και τη μακροχρόνια διατήρηση των τεχνολογιών αυτών 

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ «ΕΞΥΠΝΑ» 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
σε λειτουργία για εξυπηρέτηση του στόχου της «μαζικής 
μεταφοράς» και συγχρόνως την εξασφάλιση «ποιότητας» 
μετακίνησης και τους χαμηλότερους δυνατό ρύπους.

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η παρουσίαση νέων καινοτόμων τεχνολογιών που συνδυάζουν 
πληροφορίες διακίνησης και τουριστικού ενδιαφέροντος σε 
πραγματικό χρόνο, είναι το νεότερο επίτευγμα της Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, 
στις προσπάθειες της να αλλάξει τα δεδομένα στους τομείς 
των μεταφορών και του τουρισμού προς μια πιο αειφόρο 
κατεύθυνση, με την συμμετοχή της στην πράξη EYKINHΣH 

στα πλαίσια του προγράμματος Συνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 (Interreg V-A).
Ως επιτυχημένος και δημοφιλής τουριστικός προορισμός, η 
Λεμεσός πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση  
του εκλεκτικού επισκέπτη και επιδιώκει πάντοτε να προσφέρει 
μια αναβαθμισμένη εμπειρία μέσω συνεχούς ανάπτυξης 
σε υποδομές, υπηρεσίες και θέλγητρα, δημιουργώντας μια 
κοσμοπολίτικη ταυτότητα που συνεχίζει να εξελίσσεται και να 
εντυπωσιάζει.
Στην καρδιά αυτού του δυναμικού τοπίου είναι η Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, η 
οποία ακολουθεί τους ρυθμούς σύμφωνα με τις προτιμήσεις και 
απαιτήσεις των επισκεπτών, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες 
τους, συμπεριλαμβανομένης της τάσης για προτίμηση σε 
προορισμούς που ευνοούν την αειφόρο ανάπτυξη.
Συμμετέχοντας στην πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ, που δημιουργεί ένα 
δίκτυο τεσσάρων νησιώτικων πόλεων σε Ελλάδα και Κύπρο, 
έχοντας στο επίκεντρο βελτιωμένες και πιο περιβαλλοντικά 
φιλικές  μεταφορές, η Λεμεσός σχεδιάζει να υλοποιήσει 
δράσεις που στοχεύουν στην εφαρμογή έξυπνων, αειφόρων 
και οικονομικά αποτελεσματικών λύσεων στον τομέα των 
δημόσιων μεταφορών που αναμένεται να βελτιώσουν 
σημαντικά την αστική προσβασιμότητα και να μειώσουν τους 
ρύπους και την κατανάλωση ενέργειας.
Μαζί με τη Ρόδο, τη Σύρο-Ερμούπολη, τη Θήρα (Σαντορίνη) 
και το Ερευνητικό Κέντρο Frederick, η Λεμεσός ξεκίνησε την 
πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ την 1η Μαϊου 2017, με ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα 30 μηνών για αναβάθμιση των δημοσίων 
συγκοινωνιών με την προσθήκη ηλεκτρονικών πυλώνων 
πληροφόρησης σε στάσεις λεωφορείων και οθονών εντός 
των λεωφορείων, που θα παρέχουν ενημέρωση τόσο για τις 
μεταφορές όσο και για τα τουριστικά δρώμενα στους επιβάτες. 
Η πόλη με γνώμονα την πρόοδο και την ανάπτυξη υλοποιεί 
επίσης το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CIVITAS DESTINATIONS 
(Horizon2020) καθώς και δικές της πρωτοβουλίες στον τομέα 
της αειφόρου διακίνησης μαζί με την πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ και 
δεν έχει καμιά πρόθεση να μειώσει τους ρυθμούς της.

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας 
Λεμεσού είναι αποφασισμένη να παραμείνει ενεργή σύμφωνα 
με τις διεθνείς τάσεις, ενθαρρύνοντας την αειφόρο διακίνηση, 
και εξασφαλίζοντας ένα καθαρότερο, φιλικότερο και πιο 
ελκυστικό περιβάλλον που συμβάλλει σε μια αναβαθμισμένη 
τουριστική εμπειρία.

Ε

«Η πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους 
Ελλάδας και Κύπρου».


