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Στη δημιουργία μια σειράς ολοκληρωμένων ψηφιακών ξεναγήσεων και ενός ψηφιακού
περιβάλλοντος τουριστικής προβολής, στοχεύει η πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες στα
Μνημεία» που με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη εντάχθηκε στο
Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Η πράξη – συνολικής δημόσιας δαπάνης 355.550 ευρώ – αφορά τόσο τα πέντε θέατρα
(Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία, Γίτανα) της «Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία
Θέατρα της Ηπείρου», όσο και άλλα σημεία ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής Διαδρομής,
για τους επιτόπιους και τους διαδικτυακούς επισκέπτες της.

Η πράξη περιλαμβάνει:

 Παραγωγή διαδικτυακών και επιτόπιων ψηφιακών ξεναγήσεων επαυξημένης
πραγματικότητας για τα 5 Αρχαία Θέατρα της Πολιτιστικής Διαδρομής, για χρήση από
έξυπνες φορητές συσκευές που θα εκμεταλλεύονται τα προηγμένα τεχνολογικά
χαρακτηριστικά τους. Η λειτουργία των επιτόπιων ξεναγήσεων θα προϋποθέτει τη φυσική
παρουσία του χρήστη στο χώρο των μνημείων. Η ξενάγηση θα μπορεί να είναι
καθοδηγούμενη ή ελεύθερη και η ροή της θα εξαρτάται από την θέση του επισκέπτη και το
σημείο ενδιαφέροντος που αναγνωρίζεται από την εικόνα της κάμερας της συσκευής. Οι
διαδικτυακές ξεναγήσεις θα λειτουργούν χωρίς να προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία του
χρήστη στο χώρο του μνημείου και ενσωματώνοντας περιορισμένο περιεχόμενο, θα
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αποτελούν μια πρώτη ελκυστική παρουσίαση των μνημείων με περιορισμένο περιεχόμενο.

 Παραγωγή ψηφιακής ξενάγησης για το σύνολο της διαδρομής, βάση της θέσης του
χρήστη, με παράλληλη προσαρμοσμένη απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος στο χάρτη.

 Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας διάθεσης περιεχομένου ψηφιακής προβολής της
Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου και λοιπών Σημείων
Ενδιαφέροντος πέριξ της διαδρομής αυτής.

 Ανάπτυξη περιορισμένου πρόσθετου ψηφιακού πολυμεσικού περιεχομένου για τις ανάγκες
των ψηφιακών ξεναγήσεων (ηχητικές αφηγήσεις, φωτογραφήσεις, εναέριες
βιντεοσκοπήσεις, πανοράματα 360, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις κτλ).

Το έργο πλαισιώνεται από υποστηρικτικές υπηρεσίες για την επιμέλεια του υλικού των
ξεναγήσεων και τον έλεγχο του παραγόμενου ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσίες
τεκμηρίωσης, παραγωγής και μετάφρασης κειμένων σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος
της Πολιτιστικής Διαδρομής. Οι ψηφιακές εφαρμογές θα φιλοξενηθούν στις δημόσιες
υποδομές νέφους του G-Cloud.

Δικαιούχοι της πράξης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Άρτας,
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
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