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Θήρα, Δευτζρα 05/03/2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ: 

ΠΡΩΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΤ-ΚΙΝΗΗ» 

 

Ο Δήμοσ Θήρασ ςυμμετζχει ςτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: «Ολοκληρωμζνο Σηλεματικό 

φςτημα Δημοτικών υγκοινωνιών για Βιώςιμη Αςτική Κινητικότητα» με την κωδική ονομαςία ΕΤ-

ΚΙΝΗΗ, η οποία υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Διαςυνοριακοφ Προγράμματοσ (Interreg) Ελλάδα – 

Κφπροσ 2014 – 2020. 

Σην Παραςκευή 23.02.2018 πραγματοποιήθηκε ςτη Ρόδο η εναρκτήρια ςυνεδρίαςη μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων του προγράμματοσ. 

το ζργο ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1,3 εκ. ευρώ, ςυμμετζχουν ο Δήμοσ Ρόδου (επικεφαλήσ 

δικαιοφχοσ), ο Δήμος Θήρας, ο Δήμοσ φρου - Ερμοφπολησ, η Εταιρεία Σουριςτικήσ Ανάπτυξησ 

και Προβολήσ Περιφζρειασ Λεμεςοφ και το Ερευνητικό Κζντρο του Πανεπιςτημίου Frederick, 

εκπρόςωποι των οποίων παρευρζθηκαν ςτην ςυνάντηςη τησ Ρόδου.      

Σο ζργο αφορά την ανάπτυξη ενόσ πρότυπου οργανωτικοφ και λειτουργικοφ πλαιςίου για την 

ενίςχυςη και περιβαλλοντική αναβάθμιςη των αςτικών ςυγκοινωνιών. Σο ζργο περιλαμβάνει την 

ζνταξη ολοκληρωμζνου τηλεματικοφ ςυςτήματοσ για τισ αςτικζσ μεταφορζσ με ςυςτήματα 

δυναμικήσ πληροφόρηςησ του κοινοφ, αντικατάςταςη οχημάτων δημοςίων ςυγκοινωνιών με 

οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρφπων, την ανάπτυξη του μεθοδολογικοφ πλαιςίου των 

Ολοκληρωμζνων χεδίων Βιώςιμησ Αςτικήσ Κινητικότητασ, ενώ ςυμπληρώνεται από δράςεισ 

δημοςιότητασ και ευαιςθητοποίηςησ.  

Οι περιοχζσ αναφοράσ (Ρόδοσ, φροσ, Θήρα και Λεμεςόσ) αποτελοφν ςημαντικοφσ τουριςτικοφσ 

πόλουσ με ιδιαίτερα αυξημζνη κίνηςη τουσ καλοκαιρινοφσ μήνεσ και με διαρκζσ το αίτημα τησ 

τουριςτικήσ βιομηχανίασ για ςυνεχή βελτίωςη των δημόςιων μεταφορικών υποδομών. 



ΔΗΜΟ ΘΗΡΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

email: press@thira.gov.gr 
tel: 22863 60129, fax: 22860  22118 

ΔΗΜΟ ΘΗΡΑ- Γραφείο Σφπου και Επικοινωνίασ, τηλ: 22863 60129, email: press@thira.gov.gr 

 

 

Σο ζργο αναμζνεται παράλληλα να ενιςχφςει τουσ δεςμοφσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των φορζων που 

ςυμμετζχουν, προςβλζποντασ ςε περαιτζρω δράςεισ ανάδειξησ τησ διαςυνοριακήσ ςυνεργαςίασ 

με ςτόχο την αντιμετώπιςη των κοινών προκλήςεων τόςο ςτον τομζα των μεταφορών, όςο και 

ςτον τομζα των υποδομών και τησ περιφερειακήσ ανάπτυξησ γενικότερα. 

Από το Δήμο Θήρασ ςυμμετείχε ςτη ςυνεδρίαςη ο ειδικόσ ςφμβουλοσ του Δημάρχου κ. Λουκάσ 

Μπελλώνιασ. 

 

 

 

 


