
«Λευκωσία, 
μια πόλη ένα 

όραμα για 
έξυπνη και 

βιώσιμη 
ανάπτυξη»



Το να γίνεις ΄΄έξυπνη πόλη’’ δεν είναι 
στόχος αλλά μέσο για ένα σκοπό.

  
Ο σκοπός αποτελεί την βελτίωση των 
υπηρεσιών προς τους κατοίκους, την 

ενεργή συμμετοχή τους για το 
΄΄σπίτι΄΄ τους.

Πως; Mέσω της τεχνολογίας και των 
δεδομένων που παράγονται, 

βελτιστοποιείς και αναπτύσσεις  σε 
πραγματικούς χρόνους τις αποφάσεις για 

την πόλη.
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Καλές πρακτικές 
από την 
υλοποίηση μέχρι 
σήμερα

üΕκπονήθηκε Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης 
Έξυπνης Πόλης του Δήμου Λευκωσίας.

üΟ Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, 
υιοθέτησαν το σχεδιασμό έξυπνης πόλης 
και ανέλαβαν πρωτοβουλίες για τη σωστή 

υλοποίηση των Έργων.
üΗ  Διεύθυνση του Δήμου για τις ανάγκες του 

ψηφιακού μετασχηματισμού, δημιούργησε 
μία νέα οργανωτική δομή 

μετασχηματίζοντας το Τμήμα Πληροφορικής 
σε Κλάδο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Έξυπνης Πόλης.
üΌρισε ρόλο Smart City Officer με 

αποκλειστική αρμοδιότητα την υλοποίηση 
του Έργου και τη λειτουργία της Έξυπνης 

Πόλης.
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Καλές πρακτικές 
από την 
υλοποίηση μέχρι 
σήμερα

ü Όλα τα νέα έργα, προμήθειες, 
επενδύσεις σχεδιάζονται με γνώμονα την 
έξυπνη πόλη και τις οικονομίες κλίμακας 

που δημιουργεί: «Smart by design».
üΗ Έξυπνη πόλη είναι υπόθεση όλου 

του οργανισμού. 
üΗ βιωσιμότητα των επενδύσεων 

αποτελεί βασική προϋπόθεση 
επιλεξιμότητας των δράσεων.

üΗ αρχιτεκτονική υλοποίησης δίνει 
έμφαση στην καινοτομία και τη 

νεοφυή επιχειρηματικότητα. 
üΗ «έξυπνη πόλη» είναι υπόθεση 

όλων των δημοτών και αποσκοπεί στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.



Η «Έξυπνη 
Λευκωσία» σε 

αριθμούς
• 20 Έργα ανάπλασης με ολοκληρωμένες υποδομές Έργα ανάπλασης με ολοκληρωμένες υποδομές 

(ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα)(ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα)

• 3  Δίκτυα (Οπτικά, Ασύρματα WIFI, IoT (LoRAWAN).Δίκτυα (Οπτικά, Ασύρματα WIFI, IoT (LoRAWAN).

• 10 συστήματα και εφαρμογές «Έξυπνης Πόλης» που συστήματα και εφαρμογές «Έξυπνης Πόλης» που 
αρχικά καλύπτουν: αρχικά καλύπτουν: 

• 40% της έκτασης του Δήμου με στόχο το 60% έως το της έκτασης του Δήμου με στόχο το 60% έως το 
2025 2025 

• 20.000αισθητήρες τουλάχιστον μέχρι το 2025.αισθητήρες τουλάχιστον μέχρι το 2025.

• 1.000 χρονοσειρές σε 10 διαφορετικές θεματικές  χρονοσειρές σε 10 διαφορετικές θεματικές 
ενότητες. ενότητες. 
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Το Τμήμα 1 της σύμβασης περιλαμβάνει: 
συνοπτικά:

üΔημοτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών
üΑσύρματο Δίκτυο WIFI
üLoRaWAN ΙοΤ Δίκτυο
üΚέντρο Δεδομένων 
üΣυστήματα Ψηφιακής Ασφάλειας

Ανάδοχος: 

Υπεργολάβοι: 

Βασικός 
προμηθευτής:



Nicosia Fiber 
Νetwork (NFN)

Σχεδιασμός και υλοποίηση του 
μοναδικού δημοτικού δικτύου 

οπτικών ινών στην Κύπρο

 Αρχικό μήκος 30Km που καλύπτει 
μεγάλος μέρος της Παλαιάς 

Πόλης και το σύγχρονο Εμπορικό 
Τρίγωνο

Μελλοντικά θα καλύψει όλους 
του πυρήνες των δήμων της 

μείζονος Λευκωσίας ενώνοντας 
παράλληλα και όλα τα δημοτικά 

κτίρια

Detailed design of Municipal 
Broadband Fiber Optics and Wi
-Fi Network (2017)

Deployment of Municipal 
Broadband Fibber Optics 
Network (2019)

Commercial District 
Renovation Master Plan (2016)

 
smart by design





•  

Nicosia Wireless 
Network (NWN) 

Λειτουργία 
Ασύρματου ευρυζωνικού 

δικτύου (Wi-Fi) 

Υψηλή ταχύτητα και 
διαθεσιμότητα, κατάλληλο για 

εφαρμογές  AR & VR

Ψηφιακή Ασφάλεια

Ευρύτατη κάλυψη σε μεγάλη 
περιοχή του Κέντρου της 

Λευκωσίας και σε σημαντικούς 
πυρήνες της πόλης

Πολλαπλά SSIDs για χρήση από 
τους δημοτικούς υπαλλήλους,  

τους φοιτητές (μέσω EDUROAM)  
και όσους επιθυμούν να 

δοκιμάσουν νέες καινοτόμες 
υπηρεσίες και εφαρμογές 

(community).

120 Access Points 
σε πρώτη φάση 

που θα καλύπτουν μεγάλο 
μέρος του εμπορικού 

κέντρου και των 
πεζοδρόμων στην παλαιά 

πόλη της Λευκωσίας
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Nicosia ΙοΤ 
Network (NΙοΤN) 

Λειτουργία 
IoT δικτύου
LoRaWAN 

Καλύπτει το σύνολο του 
Δήμου, ενώ έχει 

σχεδιαστεί με όρους 
υψηλής διαθεσιμότητας 

και επεκτασιμότητας 
προκειμένου να καλύψει 
όλους τους Δήμους της 

μείζονος Λευκωσίας



 

SMART CITY 
DATA CENTER

 Δύο Data Centers με 
διπλή οπτική διασύνδεση 
σε αρχιτεκτονική υψηλής 

διαθεσιμότητας



Το Τμήμα 2 της σύμβασης περιλαμβάνει συνοπτικά:

1. Smart Parking
2. Smart Street Lights 
3. Smart Waste
4. Περιβαλλοντικοί αισθητήρες
5. Real Time Video Analytics
6. Smart City Platform
7. Command & Control Room
8. Infopoints
9. Drone & 3DScanner
10. Mobility monitoring

Ανάδοχος: 

Υπεργολάβοι: 

 Προμηθευτές:



Έξυπνος 
οδοφωτισμός

πάνω από 7,500 
αισθητήρες έξυπνου 

φωτισμού για την 
διαχείριση του φωτισμού 
της πόλης και την μείωση 

του ενεργειακού 
αποτυπώματος σε 

συνεργασία με την ΑΗΚ & 
τη CYTA

 



Έξυπνη 
στάθμευση 

 Τοποθέτηση 
αισθητήρων 

ελέγχου  
στάθμευσης με 

δυναμική 
ενημέρωση των 
τροχονόμων του 

Δήμου.



Έξυπνες κάμερες 

πάνω από 80 κάμερες 
τεχνολογίας Real Time Video 

Analytics με αλγόριθμους για:
- την καταμέτρηση πεζών 

/οχημάτων
- τον έλεγχο ταχύτητας
- τη φυσική ασφάλεια

- την αναγνώριση πινακίδων 
κυκλοφορίας για την είσοδο σε 
ζώνες ειδικού χαρακτήρα (LPR)

με την εφαρμογή αυστηρών 
πολιτικών για το σεβασμό στην 

ιδιωτικότητας των πολιτών

 



Έξυπνη διαχείριση 
απορριμμάτων για 

δυναμική ενημέρωση 
πλήρωσης κάδου

 πάνω από 410 αισθητήρες 
απορριμμάτων σε πρώτη 

φάση, σε 3 κατηγορίες κάδων: 

α. υπογοιοποιημένους, β. 
καμπάνες ανακύκλωσης 

γυαλιού
γ.sulo γενικής χρήσεως

επέκταση του συστήματος 
παράλληλα με την υιοθέτηση 

μεθόδων PAYT 
(Pay as you throw)

 



Παρακολούθηση 
περιβαλλοντικών 

δεδομένων

μετρήσεις σε ωριαία 
βάση με έξι 

περιβαλλοντικούς 
αισθητήρες και 

δυναμική ενημέρωση 
των δημοτών σε όλη 

την έκταση του 
Δήμου.

 
 



Ενημέρωση και 
πληροφόρηση 
δημοτών και 
επισκεπτών

 
20 info-points νέας 

τεχνολογίας για 
ενημέρωση 
πολιτών και 

επισκεπτών και 
διάδραση στην 

πόλη



Drone 
για θέματα 

σχεδιασμού της 
πόλης

3D laser scanner  
για τρισδιάστατες 
αποτυπώσεις σε 

συνεργασία με τις 
τεχνικές υπηρεσίες 

του Δήμου.

 



Smart City Platform 

Πρώτη Παγκύπρια 
πλατφόρμα 

έξυπνης πόλης με 
ενσωμάτωση σε 
αυτήν όλων των 

συστημάτων 
έξυπνη πόλης



Smart City 
Command & 

Control Center

Κέντρο διαχείρισης 
και 

παρακολούθησης 
έξυπνης πόλης

σε συνεργασία με 
όλα τα τμήματα 

του Δήμου
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Κωνσταντίνα Λορτζιέ
Smart City Officer Δήμου Λευκωσίας
konstantina.lortzie@nicosiamunicipality.org.cy


