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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Το έργο με τίτλο «Διαδικτυακό σύστημα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την 

προσεισμική πόλη της Ζακύνθου και διασύνδεση με την τοπική επιχειρηματικότητα»  

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

«Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της 

καινοτομίας και των ΤΠΕ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και εθνικούς πόρους.  

Υποδιαιρείται σε 3 υποέργα (Ε1, Ε2 και Ε3). Το υποέργο 1 υποδιαιρείται περαιτέρω σε 2 Τμήματα με 

τίτλους αντίστοιχα: 

Ε1. Μελέτη, συλλογή και επεξεργασία πληροφοριακού υλικού 

Ε.1.1  Μελέτη και συλλογή πληροφοριακού  υλικού 

Ε.1.2.  Επεξεργασία πληροφοριακού υλικού και προσαρμογή στις ανάγκες των 

ψηφιακών  εφαρμογών 

Ε2. Υλοποίηση Κόσμων Επαυξημένης πραγματικότητας και φωτορεαλιστικών μοντέλων 

Ε3. Ψηφιακές Εφαρμογές 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε1 

Στο πρώτο υποέργο (Ε1) θα συλλεγεί το πληροφοριακό υλικό, το οποίο στη συνέχεια θα 

προσαρμοστεί ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις των ψηφιακών εφαρμογών. 

Η συγκέντρωση του υλικού θα γίνει εστιάζοντας, σε 2 άξονες: 

● Μελέτη και καταγραφή ιστορικών στοιχείων που  συσχετίζονται αφενός με την ιστορία της 

Ζακύνθου και αφετέρου την ιδιαίτερη Ενετική αρχιτεκτονική ιστορία της Ζακύνθου. 

● Συλλογή και ψηφιοποίηση υλικού που αφορά την προσεισμική χώρα της Ζακύνθου.  

Από την πρόσκληση προκύπτουν οι κατευθύνσεις  και ο προσανατολισμό της έρευνας, ώστε να 

προσεγγιστεί το υλικό το οποίο θα προέρχεται από:   

● Φωτογραφίες της  προσεισμικής Ζακύνθου 

● Γκραβούρες  της προσεισμικής Ζακύνθου  



● Παλαιά κτήρια της πόλης της Κέρκυρας που έχουν παρόμοια  αρχιτεκτονικά γνωρίσματα με 

τα κτήρια της προσεισμικής Ζακύνθου 

● Την μακέτα που αναπαριστά με ακρίβεια την προσεισμική πόλη της Ζακύνθου (η οποία 

βρίσκεται στο Βυζαντινό Μουσείο της Ζακύνθου).  

Το συγκεντρωμένο ψηφιακό υλικό (αφού όλο το υλικό θα ψηφιοποιηθεί-κείμενα, φωτογραφίες, 

γκραβούρες, τοπογραφικά, εικόνες-) στη συνέχεια θα αξιολογηθεί, θα κατηγοριοποιηθεί και θα 

προσαρμοστεί κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ψηφιακών εφαρμογών.  

Από το υλικό που θα συγκεντρωθεί, θα πρέπει να τροφοδοτηθούν:   

 14+3  τουλάχιστον Σενάρια  ξενάγησης, ουσιαστικά 17 τουλάχιστον διαδρομές, από τα οποία 

(σενάρια) 

 3 σενάρια ξενάγησης σχετικά με τον πολιτισμό (π.χ. γενική πολιτιστική ξενάγηση, ιστορική 

ξενάγηση, θρησκευτική ξενάγηση) 

 5 σενάρια περιβαλλοντικών διαδρομών και διαδρομών περιήγησης (π.χ. διαδρομή στα 

ορεινά, περιήγηση στην πόλη της Ζακύνθου) 

 2 σενάρια ξενάγησης σχετικά με τα τοπικά προϊόντα 

 4 γενικά σενάρια ξενάγησης σε διαφορετικά γεωγραφικά τμήματα της Ζακύνθου (π.χ. 

ξενάγηση στην Βόρεια Ζάκυνθο) 

+3 ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, τα οποία δεν έχουν προσδιοριστεί ακριβώς, και μπορούν να 

διαμορφωθούν μετά και τη σημερινή συνάντηση 

 390 + 40 τουλάχιστον εγγραφές  σημείων ενδιαφέροντος (όλες με σύστημα γεωαναφοράς) 

Οι ελάχιστες εγγραφές οι οποίες θα βρίσκονται καταχωρημένες στο σύστημα είναι οι εξής: 

→ Εγγραφές θεματικής πολιτισμού: 

 50 εγγραφές σχετικές με μνημεία ιστορικής σημασίας οι οποίες θα συσχετίζονται με 

γεωγραφικές τοποθεσίες 

 20 εγγραφές σχετικές με μνημεία θρησκευτικής σημασίας οι οποίες θα συσχετίζονται με 

γεωγραφικές τοποθεσίες 

 40 εγγραφές σχετικές με την προσεισμική Ζάκυνθος οι οποίες θα συσχετίζονται με τον 

εικονικό κόσμο 



 50 εγγραφές σχετικές με ιστορικά πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα) που συσχετίζονται με τα 

διάφορα πολιτιστικά μνημεία οι οποίες θα συσχετίζονται με τον εικονικό κόσμο (στα πλαίσια 

του δυνατού) 

 20 εγγραφές σχετικές με τις παραδόσεις 

→ Εγγραφές σχετικές με το περιβάλλον 

 10 εγγραφές σχετικές με τους περιβαλλοντικούς πόρους του νησιού οι οποίες θα 

συσχετίζονται με γεωγραφικές τοποθεσίες 

 10 εγγραφές σχετικές με την χλωρίδα οι οποίες θα συσχετίζονται με γεωγραφικές τοποθεσίες 

 10 εγγραφές σχετικές με την πανίδα οι οποίες θα συσχετίζονται με γεωγραφικές τοποθεσίες 

→ Εγγραφές σχετικές με τον τουρισμό (όλες οι εγγραφές θα πρέπει να συσχετίζονται με 

γεωγραφικές τοποθεσίες) 

 100 εγγραφές σχετικές με καταλύματα 

 30 εγγραφές σχετικές επιχειρήσεις εστίασης 

 20 εγγραφές σχετικές με επιχειρήσεις εμπορίας τοπικών προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση 

πρέπει να δοθεί στα οινοποιεία . 

 20 εγγραφές σχετικές με δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού (π.χ. ιππασία, ιστιοπλοΐα, 

καταδύσεις, ποδηλασία κ.α.) 

 10 εγγραφές σχετικές με ταξιδιωτικά γραφεία  

→ Εγγραφές που συσχετίζονται με τα σενάρια ξενάγησης. Οι συγκεκριμένες εγγραφές μπορεί 

να συμπίπτουν με κάποιες από τις εγγραφές που προαναφέρθηκαν.   

→ Εγγραφές που σχετίζονται με πακέτα δικτύωσης πόρων. Πρέπει να δημιουργηθούν τα 

σχήματα τουλάχιστον 2 πακέτων δικτύωσης. Η δικτύωση μπορεί να γίνεται  π.χ. μεταξύ 

επιχειρήσεων διαφορετικών κατηγοριών, όπως π.χ. επιχειρήσεις διαμονής με επιχειρήσεις 

εστίασης ή τοπικών προϊόντων ή τοπικές επιλογές π.χ. ενδιαφέροντα σημεία περιοχής Τσιλιβί 

+40  τουλάχιστον τα οποία δεν  έχουν προσδιοριστεί ακριβώς,  και μπορούν να διαμορφωθούν 

μετά και τη σημερινή συνάντηση 

 

Από την προηγούμενη περιγραφή προκύπτει ότι διευρύνεται η χωρική προσέγγιση των εγγραφών 

αναφοράς, αφού τόσο οι σχετικές με το περιβάλλον  εγγραφές, όσο και οι σχετικές με τον τουρισμό 



έχουν ως χωρική αναφορά  ολόκληρη τη Ζάκυνθο, και όχι μόνο την αστική περιοχή της πόλης της 

Ζακύνθου, την προσεισμική εικόνα της οποίας εικονικά θα αναπαραστήσουν οι ψηφιακές 

εφαρμογές. 

Τα εντός πλαισίου περιεχόμενα θα θέλαμε να αποτελέσουν αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, 

αφού είναι προφανές ότι χρειάζεται να γίνουν κάποιες επιλογές. 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε2 

Στο πλαίσιο του δεύτερου υποέργου (Ε2) θα αναπτυχθεί ένας τρισδιάστατος κόσμος ο οποίος θα 

αναβιώνει την προσεισμική Ζάκυνθο, με βάση και τα ευρήματα του 1ου υποέργου. Ο κόσμος θα 

δημιουργηθεί με την χρήση τρισδιάστατων μοντέλων κτιρίων, εξωτερικών χώρων και άλλων 

στοιχείων τα οποία θα βρίσκονται τοποθετημένα πάνω σε εικονικό χάρτη ο οποίος θα ακολουθεί την 

ρυμοτομία της προσεισμικής πόλης της Ζακύνθου. 

Για να παραχθούν αυτά απαιτείται μεταξύ των άλλων η περιγραφή κτιρίων και χώρων ως εξής:  

o 60 κτίρια στην Αλ. Ρώμα 

o 30 κτίρια στο λιμάνι 

o 20 κτίρια στην πλατεία Σολωμού –Αγίου Μάρκου 

o 20 παραθαλάσσια κτίσματα 

o 15 εκκλησίες 

 

 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ε3 

 Στο πλαίσιο του 3ου υποέργου θα δημιουργηθούν οι εξής ψηφιακές εφαρμογές: 

 Εφαρμογή Επαυξημένης/Εικονικής πραγματικότητας σε μορφή πακέτου εγκατάστασης για 

τουλάχιστον μια πλατφόρμα λειτουργικού φορητών συσκευών 

 Εφαρμογή διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

 Εξειδικευμένη εφαρμογή για ΑΜΕΑ 

 Διαδικτυακή εφαρμογή προβολής της Ζακύνθου 

 Διαδικτυακή εφαρμογή προβολής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς Ζακύνθου 

 Σύστημα υποστήριξης εφαρμογών 
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