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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 3 Μαρτίου 2021 

 

Σημαντική η συμμετοχή της ΕΥ στην υλοποίηση του έργου που μετατρέπει 

τη Λευκωσία την πρώτη έξυπνη πόλη στην Κύπρο 

Η Λευκωσία έχει κάνει επίσημα το πρώτο βήμα για να μετατραπεί στην πρώτη έξυπνη πόλη της 

Κύπρου. Την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021, υπογράφηκαν τα  δύο συμβόλαια για την έναρξη 

του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών και συστημάτων έξυπνης 

πόλης», προχωρώντας στην υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Έξυπνης Πόλης 

2018-2028, του Δήμου Λευκωσίας, που ήδη υλοποιείται την τελευταία πενταετία. 

O Δήμος Λευκωσίας, φιλοδοξεί το έργο αυτό να αποτελέσει έργο πρότυπο για τον σχεδιασμό 

και υλοποίηση ανάλογων έργων έξυπνης πόλης. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από τα 

Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο 

Λευκωσίας και χωρίζεται σε δύο τμήματα που θα υλοποιηθούν μέσω της στρατηγικής 

συνεργασίας οργανισμών, με επικεφαλής τις Logicom Solutions για το πρώτο τμήμα (Lot 1) και 

CYTA για το δεύτερο τμήμα (Lot 2). 

Η EY περήφανη που συμμετέχει στην υλοποίηση του Lot 2 ως στρατηγικός εταίρος της CYTA, 

μαζί με τις Newcytech, Nokia και Yodiwo. To δεύτερο τμήμα (Lot 2) αφορά στο σχεδιασμό και 

υλοποίηση συστημάτων έξυπνης πόλης και συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων την εγκατάσταση 

έξυπνου φωτισμού (smart lighting), σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(environmental sensors), σύστημα παρακολούθησης πλήρωσης κάδων απορριμμάτων (smart 

waste), την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος βιώσιμης κινητικότητας, την ανάπτυξη  

εφαρμογών για τον έλεγχο της κυκλοφορίας και λύσεις για έξυπνη διαχείριση και ενημέρωση για 

την εύρεση χώρων στάθμευσης (smart parking). 
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Η ΕΥ, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία που κατέχει σε έργα μετασχηματισμού δημόσιων φορέων 

και οργανισμών, θα συμβάλει αποτελεσματικά σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο παρέχοντας 

υπηρεσίες που αφορούν την διαχείριση του έργου, τον απαιτούμενο μετασχηματισμό των 

επιχειρησιακών λειτουργιών, τη διαχείριση της αλλαγής και την εκπαίδευση, την ασφάλεια των 

πληροφοριών και τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής των έξυπνων λύσεων.  

Η διάρκεια του έργου προβλέπεται να είναι 36 μήνες αλλά οι πρώτες υποδομές και συστήματα 

έξυπνης πόλης θα είναι διαθέσιμα εντός του 2021. 

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της 

ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας έχει κάνει πιο έντονη 

την ανάγκη για εξυπνότερες, πιο βιώσιμες πόλεις που θα μπορούν να ανταποκρίνονται στις 

αυξανόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών. Οι Έξυπνες Πόλεις ενσωματώνουν 

ψηφιακές και άλλες νέες τεχνολογίες στις δομές τους και αξιοποιούν τα δεδομένα που 

συλλέγουν προκειμένου να προφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες προσανατολισμένες στις ανάγκες 

των πολιτών. Η EY Κύπρου είναι περήφανη που συμμετέχει σε αυτό το έργο, το οποίο στοχεύει 

να μετατρέψει τη Λευκωσία στην πρώτη Έξυπνη Πόλη στην Κύπρο». 

Ο Σάκης Μωυσέως, Συνέταιρος και Επικεφαλής Έργων για Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα 

της EY Κύπρου, δήλωσε: «Οι ψηφιακές λύσεις παρέχουν τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να 

αντιμετωπίσουν τις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις ως προς τις προσδοκίες των πολιτών για 

τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Οι λύσεις που αφορούν τις έξυπνες πόλεις, οι οποίες 

βοηθούν τις κοινωνίες και τις οικονομίες να λειτουργούν καλύτερα είναι ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα. Στην EY, βοηθάμε τις κυβερνήσεις να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν έργα 

ψηφιακού μετασχηματισμού που στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται 

στους πολίτες και θα έχουν ως αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητας ζωής των πολιτών». 

- τέλος - 
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Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Στρατηγικές & Συναλλακτικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, στρατηγικών & συναλλακτικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις 
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  

 
 

-τέλος- 
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