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ΤΟ ΕΡΓΟ |γενικά στοιχεία 

 Το έργο με τίτλο «Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού 
Αποθέματος του Νομού Χανίων» αφορά το σχεδιασμό και τη 
δημιουργία μιας καινοτόμας διαδικτυακής πύλης για την 
ψηφιακή προβολή και ανάδειξη των εκκλησιαστικών 
θησαυρών, των συλλογών των μοναστηριών και γενικότερα 
της ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς του νομού Χανίων.  

 Το έργο – το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και 
παράδοσης - υλοποιείται από τον Δήμο Πλατανιά, ως 
δικαιούχο φορέα, σε συνεργασία με την  Ορθόδοξο 
Ακαδημία Κρήτης. 

 Προϋπολογισμός έργου: 642.000 ευρώ   

 Πηγή Χρηματοδότησης: Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" - Άξονας 
Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής” 
(με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης). 
 



ΤΟ ΕΡΓΟ | βασικός σκοπός 

 Μέσα από το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος Πλατανιά και η 
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης - σε συνεργασία με τις Ιερές 
Μητροπόλεις Κισάμου & Σελίνου και Κυδωνίας & 
Αποκορώνου -  έχουν ως βασικό σκοπό να βελτιώσουν τη 
δυνατότητα προσέγγισης πολιτών και τουριστών στα 
εκκλησιαστικά κειμήλια και μοναστήρια που βρίσκονται 
στα διοικητικά όρια του - και όχι μόνο - αναδεικνύοντας με 
σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία το περιεχόμενο των 
συλλογών του και προωθώντας περαιτέρω με τον τρόπο 
αυτό τον θρησκευτικό και προσκυνηματικό Τουρισμό στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου.  

 



ΤΟ ΕΡΓΟ | επιμέρους στόχοι 

 Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού κόμβου και  
καινοτόμου συστήματος υπηρεσιών για το ευρύ αλλά 
και το εκπαιδευτικό κοινό καθώς και για του 
επισκέπτες που έλκονται από τον πολιτιστικό-
εκκλησιαστικό  τουρισμό.   

 Η παρουσία και προβολή  εκκλησιαστικών κειμηλίων 
στο Διαδίκτυο με την ανάπτυξη της σχετικής 
Πολιτιστικής-Εκκλησιαστικής Πύλης. Η δικτυακή αυτή 
πύλη θα  εξασφαλίζει την προβολή εκκλησιαστικών 
εκθεμάτων στο χώρο του διαδικτύου, δημιουργώντας 
ένα ισχυρό ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας και 
πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση. 



ΤΟ ΕΡΓΟ | επιμέρους στόχοι (συνεχ.)  

 Η ανάπτυξη ποικίλων εφαρμογών 3-D view, Quick 
Response τεχνολογίες, mobile εφαρμογών και web 2 
υπηρεσιών που θα προωθήσουν  την επικοινωνία της 
εκκλησίας  με τους επισκέπτες (διαδικτυακούς και μη) 
και τους ερευνητές μέσα από τη διαδικτυακή πύλη και 
την χρήση κινητών συσκευών. 

  Η αύξηση της επισκεψιμότητας στους 
εκκλησιαστικούς χώρους. 

  Η κάλυψη του κενού της ενημέρωσης κοινού και 
τουριστών για πολιτιστικές-θρησκευτικές εκθέσεις και 
την λειτουργία τους στο  Νομό Χανίων.  



ΤΟ ΕΡΓΟ | επιμέρους στόχοι (συνεχ.)  

 Η βελτίωση της διαχείρισης του πολιτιστικού-
εκκλησιαστικού αποθέματος του Ν. Χανίων με τη 
χρήση των υπηρεσιών ψηφιοποίησης / τεκμηρίωσης. 

 Η διάχυση των πολιτισμικών πληροφοριών που διαθέτει 
η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, Μοναστήρια και 
εκκλησίες και αφορούν παρουσίαση Μοναστηριών, 
ψηφιοποίηση συλλογών και καλυτέρευση του τρόπου 
επίσκεψης με στόχο την  προώθηση και παρουσίαση της 
πολιτισμικής πληροφορίας προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα, η προσβασιμότητα και η αξιοποίηση του 
ψηφιακού πολιτισμικού-εκκλησιαστικού  
περιεχομένου.  



ΤΟ ΕΡΓΟ | οφέλη (συνεχ.)  

Οι ενέργειες ανάπτυξης του πληροφοριακού πολιτιστικού κόμβου 
και των καινοτόμων υπηρεσιών που εμπεριέχονται στο έργο, θα 
λειτουργήσουν προς όφελος: 

 του Δήμου Πλατανιά, της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, των 
εμπλεκόμενων μοναστηριών και της εικόνας αυτών προς τους 
επισκέπτες τους καθώς θα προσφέρει μία ολοκληρωμένη 
εμπειρία επίσκεψης, με την αναγκαία διευκόλυνση των 
επισκεπτών και την γνωστική υποστήριξη της γνωριμίας τους με 
τα εκθέματα των  Συλλογών τους. 

 της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών,  στους οποίους θα 
προσφέρεται η δυνατότητα βαθύτερης γνωριμίας με την 
πολιτιστική-εκκλησιαστική και ιστορική κληρονομιά των 
Χανίων. 



ΤΟ ΕΡΓΟ | οφέλη (συνεχ.)  

 των φορέων πολιτισμού και τουρισμού των Χανίων, από άποψη 
προβολής και οικονομικής τόνωσης της περιοχής, μέσω της 
προσέλκυσης εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού. 

 των επισκεπτών του κόμβου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
στους οποίους δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας με την τοπική 
πολιτιστική-εκκλησιαστική δράση. 

 ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος, όπως μελετητές και λοιπούς 
ερευνητές, δεδομένου ότι η γνώση που αποκρυσταλλώνεται μπορεί 
να αποτελέσει το έρεισμα που θα δώσει το έναυσμα για περαιτέρω 
έρευνα (π.χ. ημερίδες, οργάνωση συνεδρίων, κλπ.). 

 της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Πλατανιά και 
του Νομού Χανιών, αφού ο θρησκευτικός Τουρισμός είναι αποτελεί 
μία ειδική μορφή τουρισμού που ανθεί διεθνώς και προσελκύει 
εκατομμύρια επισκεπτών και περιηγητών. 

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής λειτουργικές υπηρεσίες: 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης.  

 3-D View Μοναστηριών και εκκλησιών. 

 Ψηφιοποίηση & 

ηλεκτρονική 
τεκμηρίωση υλικού 
Μοναστηριών και 
Eκκλησιών. 
 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (συνεχ.) 

 Περιήγηση στις εκθέσεις με χρήση κινητών συσκευών. 

 Υποσύστημα Παιδική Γωνιά – εκπαιδευτικές/ 
παιδαγωγικές εφαρμογές. 

 Υποσύστημα Χρονολόγιο Θρησκευτικού Πολιτισμού και 
Ιστορίας. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ! 


