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Iioxos η ορθολογιστική διαχείριση του στόλου οχημάτων του Δημοσίου
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του 

Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων είναι π ορθολογιστική διαχείρισπ του 
στόλου οχπμάτων τπς Δπμόσιας Υππρεσί- 
ας μέσω των δεδομένων και των αναφορών 
που θα παράγει το σύστπμα διαχείρισπς στό
λου οχπμάτων, τόνισε π Υπουργός Βασιλική 
Αναστασιάδου.

Σε χαιρετισμό τπς σε πμερίδα για τπ βέλ- 
τιστπ διαχείρισπ του στόλου τπς Δπμόσιας

Υππρεσίας, στο πλαίσιο τπς συνεργασίας με
ταξύ του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και 
Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστπμίου Κύ
πρου και του Τμήματος Ηλεκτρομπχανολογι- 
κών Υππρεσιών, π κ. Αναστασιάδου είπε ότι 
π συνεργασία του Τμήματος Ηλεκτρομπχα- 
νολογικών Υππρεσιών και του Κέντρου Αρι- 
στείας για'Ερευνα και Καινοτομία «Κοίος» του 
Πανεπιστπμίου Κύπρου θα αφορά στπν ανά- 
λυσπ δεδομένων που θα συλλέγονται από

το σύστπμα διαχείρισπς στόλου τπς Δπμόσι
ας Υππρεσίας και τπν ανάπτυξπ ευφυών αλ
γορίθμων, οι οποίοι θα συμβάλουν στπ βελ- 
τίωσπ τπς διαχείρισπς του στόλου οχπμάτων 
τπς Δπμόσιας Υππρεσίας. «Στο Υπουργείο θε
ωρούμε πολύ σπμαντική τπν προμήθεια και 
εγκατάστασπ του συστήματος διαχείρισπς 
του στόλου οχπμάτων τπς Δπμόσιας Υππρε
σίας, αφού αυτό παρέχει τπν πλπροφόρπσπ 
που απαιτείται για να λαμβάνονται διορθω

τικά μέτρα για τπν επίτευξπ εξοικονομήσεων 
στο λειτουργικό κόστος του στόλου, τπν αύ- 
ξπσπ τπς ασφάλειας τόσο των οχπμάτων όσο 
και των οδπγών τους και τπ μείωσπ των εκ
πομπών ρύπων», πρόσθεσε. Η Υπ. Μεταφο
ρών είπε ότι π τεχνογνωσία των ερευνπτών 
του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» σε θέματα Τε
χνολογιών τπς Πλπροφορίας και Επικοινω
νιών θα μπορεί να αξιοποιπθεί τελικά από το 
Τμήμα Ηλεκτρομπχανολογικών Υππρεσιών.
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