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Ίδρυση Εθνικής Επιτροπής Ψηφιοποίησης  
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου 

 
Την ίδρυση της «Εθνικής Επιτροπής Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου» 
ανακοίνωσαν σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής και ο Ψηφιακός 
Πρωταθλητής της Κύπρου, κ. Στέλιος Χειμώνας, σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  Στην αυγή του «Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2018», η Επιτροπή καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 
ανάδειξη, την προώθηση και διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας μας μέσα από 
τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου. Οι 
φορείς αυτοί, σημείωσε ο κ. Καδής,  έχουν στην κατοχή τους αξιόλογο υλικό, τόσο σε ψηφιακή 
όσο και αναλογική μορφή, το οποίο στο σύνολό του συνθέτει την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας. 
 
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, «η Επιτροπή στοχεύει στη 
χάραξη ενιαίας Ψηφιακής Στρατηγικής μεταξύ των Φορέων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
Κύπρου, ώστε όλοι, ανεξαρτήτως μεγέθους και εμβέλειας, να επωφελούνται ισότιμα από τους 
διαθέσιμους πόρους, ενώ ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου 
συνεργασίας, που θα επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών από ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών με τα αντίστοιχα οφέλη».   
 
Αναγνωρίζοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης 
ενός τόπου, ο Ψηφιακός Πρωταθλητής της Κύπρου ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που καλείται 
να διαδραματίσει η Επιτροπή στην αξιοποίηση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Κύπρου για ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, προώθηση του τουρισμού και αναβάθμιση 
των ψηφιακών υπηρεσιών που σχετίζονται με τον πολιτισμό.  Σημείωσε, παράλληλα, ότι η 
Επιτροπή θα προωθήσει την εφαρμογή διεθνών προτύπων στην Κύπρο, θα παρέχει βοήθεια σε 
όλους τους φορείς, έτσι ώστε να αποκτήσουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και τεχνογνωσία που 
χρειάζεται, και θα συντονίσει προτάσεις για χρηματοδότηση σε συνεργασία με την Ελλάδα. 
 
Η ίδρυση της Επιτροπής έρχεται, επίσης, να καλύψει ένα σημαντικό κενό όσον αφορά την 
αξιοποίηση των ολοένα αυξημένων τεχνολογικών δυνατοτήτων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη 
το γεγονός ότι η Επιτροπή είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης, συνεργασίας και άοκνων 
προσπαθειών μεταξύ οργανισμών που ειδικεύονται σε θέματα ψηφιακής ανάπτυξης στον τόπο 
μας.   
 
Μέσα από ένα ευρύ φάσμα συνέργειας και συντονισμού με τον Ψηφιακό Πρωταθλητή της 
Κύπρου, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και άλλους 
αξιόλογους Φορείς Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που στελεχώνουν την Επιτροπή, δημιουργείται 
μια σταθερή δυναμική, η οποία θα ανταποκριθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στην ανάγκη για 
μια ενιαία Ψηφιακή Στρατηγική για την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.  



 
 

 



 


