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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, η Κάλυμνος αποκτά 

ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή του καταδυτικού τουρισμού και των 

μνημείων της 
 

Την απόφαση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 

υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος 
 

Καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή του καταδυτικού τουρισμού  των πολιτιστικών 

χώρων και μνημείων της Καλύμνου, καθώς και εκδηλώσεων και δρώμενων πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, αποκτά ο Δήμος Καλύμνου, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.   

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, το έργο «Εφαρμογές  εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της 

Καλύμνου», προϋπολογισμού 170.000 €. 

 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη: 

(α) Εφαρμογής Εικονικής Κατάδυσης, η οποία θα είναι προσβάσιμη τόσο μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (3D), όσο και μέσω tablets και smartphones με διάθεση και εγκατάστασης εικονικής 

πραγματικότητας, μέσω των οποίων ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει ευρήματα 

μέσα σε φανταστικά ναυάγια, τα οποία θα σχετίζονται με τις σημαντικές ιστορικές περιόδους του 

νησιού (Νεολιθική εποχή, Αρχαιότητα, Βυζαντινή εποχή, κ.α.), με απώτερο στόχο την ανάδειξη της 

καταδυτικής παράδοσης και της σύγχρονης κατάδυσης στο νησί της Καλύμνου, και 

(β) Εφαρμογής ψηφιακού διαδραστικού χάρτη επαυξημένης πραγματικότητας με 

οπτικοακουστικό περιεχόμενο για την κατάδυση (θα περιλαμβάνεται και ντοκιμαντέρ για την 

ανάδειξη της ζωής των σφουγγαράδων και των οικογενειών τους), αλλά και γενικότερα για μνημεία, 

πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους και πολιτιστικά δρώμενα (έθιμα, πανηγύρια, κ.α.), η 

οποία θα είναι διαθέσιμη τόσο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όσο και από κινητές συσκευές 

(smartphones και tablets), με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ενημερώνεται για 

σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικές εκδηλώσεις της Καλύμνου. 

Στοιχεία για τη συγγραφή και η τεκμηρίωση των κειμένων για τα μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους 

και μουσεία, καθώς και ο έλεγχος του απαραίτητου έγγραφου, έντυπου, οπτικοακουστικού και 

ψηφιακού υλικού, απαραίτητου για την υλοποίηση του έργου γίνεται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Δωδεκανήσου.  

Ως  ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02
α
/09/2019 και λήξης  η 31

η
/12/2021.  

 

Το έργο,  επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 170.000 €, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»  του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και  

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014-2020.  


