
 

 

 
 

 

 

 

 
 

ΚΥΠΡΟΣ, Λεμεσός  31/10/2020                  ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» είναι συνδιοργανωτής του μεγάλου 

Συνεδρίου για τον Πολιτισμό του Ανθρώπου  
 

Την Δευτέρα  2 Νοεμβρίου 2020 ξεκινά το 8ο Διεθνές Συνέδριο 
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Κύπρο, μέσω 

Internet 
Δωρεάν η συμμετοχή επιστημόνων απ’ όλο τον κόσμο 

        
 

Η καρδιά του παγκόσμιου πολιτισμού θα χτυπήσει δυνατά  στην Κύπρο, για μια ακόμα φορά, αφού 
όλα  είναι έτοιμα για την έναρξη της παγκόσμιας συνάντησης, εκατοντάδων επιστημόνων υψηλής 
εξειδίκευσης , που έχουν ως επιστημονικό αντικείμενο την  Πολιτιστική Κληρονομιά του Ανθρώπου. 
 
Πρόκειται για το 8ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς –EuroMed 2020    
(8th International Conference on Digital Cultural Heritage), που διοργανώνει στην Κύπρο, με μεγάλη  
επιτυχία,  το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  (ΤΕΠΑΚ) - Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (Διευθυντής Dr Μαρίνος Ιωαννίδης)  και που φέτος, λόγω της πανδημίας, σε 



παγκόσμιο επίπεδο, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά  από 2 έως και 5 Νοεμβρίου 2020, με δωρεάν 
εγγραφή και συμμετοχή (Free of Charge) και  με επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου την Αγγλική. 
 

8ο Διεθνές Συνέδριο EuroMed 2020 -Ένα Συνέδριο Σταθμός   

 Το συνέδριο διοργανώνεται από το  Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  του ΤΕΠΑΚ 
, που το έχει θεσμοθετήσει από το 2006 και  που, εδώ και 2 χρόνια, του έχει ανατεθεί, η μοναδική σε 
όλο τον κόσμο,   Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά , όπως ,επίσης και η 
νεοσυσταθείσα Έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, ενώ 
είναι σε συνεργασία με την ΟΥΝΕΣΚΟ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ομάδα εμπειρογνωμόνων των 
κρατών μελών της ΕΕ για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά , το ICOMOS (www.icomos.org), την 
ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΕ Europeana (www.europeana.eu) , και τέλος από τους επιστημονικούς 
Φορείς της Ελλάδας που διοργανώνουν κάθε δύο χρόνια τα Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  και Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"). 

Σημειώνεται ότι το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», που πρόσφατα έγινε δεκτό στη μεγαλύτερη και πιο 
σημαντική Ευρωπαϊκή οικογένεια Φορέων, που συνδιαμορφώνουν την Ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά  
με τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον, τη Europa Nostra, συνεργάζεται στενά με το ΤΕΠΑΚ  (από το 
2013) και έχουν συνδιοργανώσει ,μέχρι σήμερα, παγκόσμια συνέδρια , πανελλήνια συνεδρία και 
στρογγυλές τράπεζες ,που προωθούν την ψηφιοποίηση , τη δημιουργία του ψηφιακού Ελληνικού 
Πολιτισμού ,τη διακρατική συνεργασία Ελλάδας –Κύπρου και την πρόοδο της επιστήμης σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Η Κύπρος ,παγκόσμιο σημείο αναφοράς μέσω του ΤΕΠΑΚ 
 

Τα Συνέδρια Ψηφιοποίησης Euromed  ( International Euro-Mediterranean Conferences), που τελούν 
υπό την Αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια ,να 
γίνουν παγκοσμίως γνωστά και να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον σημαντικών επιστημόνων από όλη 
την υφήλιο.  
 
Διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια στην Κύπρο και από το 2015 και  στην Ελλάδα (2015,2017,2019,..) , 
στο μεγάλο ραντεβού όλων των μελών της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας , η οποία μέσα από 
τα Συνέδρια αυτά ,παρουσιάζουν τις έρευνες ,τις εξελίξεις , τις νέες τεχνολογίες και τα αποτελέσματα 
μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών, πάνω στο τεράστιο θέμα της Ψηφιοποίησης της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου. 
 
Σημαντικοί επιστήμονες ,διεθνούς και εγνωσμένου κύρους  συμμετέχουν και  φέτος  ως Key-Note 
Speakers , μεταφέροντας  την τεχνογνωσία τους στους Συνέδρους  , που προέρχονται απ’ όλο τον 
κόσμο για να συμμετέχουν σε ένα γεγονός,  που τηρεί υψηλές προδιαγραφές και αυστηρά 
επιστημονικά κριτήρια.  

Κατά συνέπεια η Κύπρος πρωτοπορεί για μια ακόμα φορά και η καρδιά του παγκόσμιου 
πολιτισμού θα χτυπήσει δυνατά  στην Κύπρο , μεταφέροντας γνώσεις ,εμπειρίες, προτάσεις για 
τη διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς και θα δημιουργηθούν παγκόσμιες 
συνεργασίες μεταξύ φορέων, πανεπιστημίων και ερευνητικών εργαστηρίων . 

 

Δωρεάν εγγραφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου  
 
Για συμπληρωματικές πληροφορίες και  για τη ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ τους , μέχρι τις 1 Νοεμβρίου 2020, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη Ιστοσελίδα του Συνεδρίου: 
www.euromed2020.eu . 
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http://www.digitalheritagelab.eu/ 
https://www.youtube.com/watch?v=AaFJ0oe6yu4 

Like us: https://www.facebook.com/dhrlabcut 
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