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Τίτλος Πράξης * 

Title 

Ψηφιακές πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές στη Χίο: η 

περίπτωση του Κάμπου 

Φορέας 

Λειτουργίας/Δικαιούχος 

Project Operator/ 

Βeneficiary 

Δήμος Χίου  

  

Περιοχή Χωροθέτησης 

(π.χ.Δήμος)  * 

Region 

ΧΙΟΣ 

Προϋπολογισμός 

(Ένταξης) / Budget  * 
€ 182.900,00 

Ταμείο * 

Fund  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

European Regional Development Fund (ERDF) 

Περιγραφή * 

Project description 

Θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσωποποιημένης 

ξενάγησης και καθοδήγησης επισκεπτών με χρήση αφενός τεχνολογιών 

επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (augmented reality – ΑR) 

για εμπλουτισμό περιεχομένου και αφετέρου τεχνολογιών εγγύτητας 

για δημιουργία εξατομικευμένων προτάσεων διαδρομών ανά 

επισκέπτη για την περιοχή του Κάμπου.  

Στόχοι του προτεινόμενου έργου είναι: 

• η καταγραφή, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση του πλούσιου υλικού 

από ειδικούς και η διάθεσή του στην επιστημονική κοινότητα, κατά 

τρόπο άμεσο, έγκριτο και επιστημονικά ασφαλή, 

• η παρουσίαση της διαχρονικής αξίας της περιοχής του του κάμπου, 

της σημασίας του για την καθημερινή ζωή της Χίου ανά τους αιώνες και 

του τρόπου επανένταξης και επαναπροσδιορισμού του στον σύγχρονο 

κοινωνικό ιστό της πόλης. 

• η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διάχυσης ψηφιακού 

πολιτιστικού περιεχομένου στους πολίτες και η δημιουργία σύγχρονων 

υπηρεσιών εικονικής πραγματικότητας για τη γνωριμία και ανάδειξη 

των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς με επίκεντρο τον κάμπο, 

Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος, είναι σίγουρο ότι 

μπορούν να ωφεληθούν: 

• όλοι οι πολίτες και το ευρύ κοινό που θα έχει στη διάθεσή του 



 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και διάδρασης με το 

πολιτιστικό περιεχόμενο, 

• οι γεωπόνοι, περιβαλλοντολόγοι, ερευνητές που ασχολούνται με τη 

μελέτη της ιστορίας του κάμπου και των τοπικών προϊόντων,  

• οι νέοι που θα έρθουν σε επαφή με αυθεντικό και σπάνιο υλικό κατά 

τρόπο έγκριτο και επιστημονικά έγκυρο, 

• τα παιδιά που θα έρθουν σε επαφή με την γεωπονία, 

• ο Δήμος Χίου, εξαιτίας της εξωστρέφειας που απαιτείται να επιδείξει 

και της δραστηριοποίησης που είναι αναγκαία προκειμένου να 

δρομολογηθούν τέτοιου είδους δράσεις. 
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