
 
 

 

 

Κοζάνη, 31 Ιανουαρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Πρώτη εταιρικθ ςυνάντηςη (kick-off meeting) ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ 

προγράμματοσ Erasmus+ με τίτλο “Cooperation project on innovation on Augmented 

Reality (AR) in public works ”»  

Τθ Δευτζρα και Τρίτθ 24 και 25 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιικθκε διαδικτυακά θ πρϊτθ εταιρικι 

ςυνάντθςθ (kick-off meeting) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ (κωδικόσ προγράμματοσ: 

2021-1-FR01-KA220-VET-000024874) με τίτλο “Cooperation project on innovation on Augmented 

Reality (AR) in public works (CPIARPW)” (Πρόγραμμα Συνεργαςίασ για καινοτομία ςτθν 

Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα ςτα δθμόςια ζργα). Η Περιφερειακθ Διεφιυνςη Εκπαίδευςησ 

Δυτικθσ Μακεδονίασ ςυνεργάηεται με πζντε οργανιςμοφσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ από τθν Ιταλία, τθν Τουρκία και τθ Γαλλία, που είναι και θ ςυντονίςτρια χϊρα.  Η 

διάρκεια του προγράμματοσ είναι 22 μινεσ (από 01 Νοεμβρίου 2021 ζωσ 01 Αυγοφςτου 2023).  

Στόχοσ του προγράμματοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ εφαρμογισ για 

κινθτά τθλζφωνα που κα δθμιουργθκεί ωσ αποτζλεςμα τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ μακθτϊν. Η εφαρμογι, βαςιςμζνθ ςτθ 

κεωρία τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ (Augmented Reality 

– AR), κα αποςκοπεί ςτθν απεικόνιςθ των υπόγειων δικτφων 

(παροχι νεροφ, θλεκτρικό ρεφμα, τθλεπικοινωνίεσ), ζτςι ϊςτε 

οι χειριςτζσ να είναι ενθμερωμζνοι πριν τθν καταςκευι τάφρων 

ι εκτζλεςθ χωματουργικϊν και άλλων εργαςιϊν. Με τον τρόπο 

αυτόν, κα αποφεφγονται εργατικά ατυχιματα και κα ολοκλθρϊνονται οι εργαςίεσ πιο άμεςα και 

αποτελεςματικά. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ o ςυντονιςτισ παρουςίαςε τα γενικά ςθμεία του προγράμματοσ, 

τον ςτόχο του και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του. Στθ ςυνζχεια, ςυηθτικθκαν αναλυτικά οι 

αρμοδιότθτεσ των εταίρων και ο τρόποσ με τον οποίο αυτζσ μποροφν να επιτευχκοφν. 

Συγκεκριμζνα, τζκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

τθσ εφαρμογισ, ςυηθτικθκαν ηθτιματα ςχετικά 

με τθ δθμιουργία βιβλιοκικθσ 3D, τθν 

ιςτοςελίδα του προγράμματοσ, τισ νομικζσ 

προδιαγραφζσ για τθ δθμιουργία και διάκεςθ τθσ 

εφαρμογισ, τθ διάδοςθ και βιωςιμότθτα των 

αποτελεςμάτων του. Τζλοσ, ςυηθτικθκαν κζματα 

που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ του 

προγράμματοσ και τισ  προκεςμίεσ των 

επιμζρουσ δραςτθριοτιτων.  

Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ θ Περιφερειακθ Διεφιυνςη Εκπαίδευςησ Δυτικθσ 

Μακεδονίασ ςυνεργάηεται με το 1ο Επαγγελματικό Λφκειο Φλϊρινασ. Οι εκπαιδευτικοί και οι 

μακθτζσ του Τμιματοσ Πλθροφορικισ του 1ου ΕΠΑΛ Φλϊρινασ είναι υπεφκυνοι για τθν ψθφιακι 
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παρουςία του προγράμματοσ (ονοματοδοςία, λογότυποσ, ενθμερωτικά ζντυπα). Και οι δυο φορείσ 

κα ςυνεργάηονται επίςθσ για τθ δθμοςιοποίθςι του και των αποτελεςμάτων του κακϊσ και για τθν 

υλοποίθςθ Πολλαπλαςιαςτικθσ Δράςησ (Multiplier Event) μζχρι τθ λιξθ του ζργου. Κατά τθ δράςθ 

αυτι κα γίνει παρουςίαςθ του ζργου και των εργαςιϊν των μακθτϊν, τθσ τθλεφωνικισ εφαρμογισ 

και τθσ ιςτοςελίδασ του προγράμματοσ ςε επαγγελματίεσ του καταςκευαςτικοφ κλάδου, 

εκπαιδευτικοφσ ςτον τομζα των καταςκευϊν, επικεφαλισ εταιρειϊν δθμοςίων ζργων και 

επικεφαλισ τεχνικϊν υπθρεςιϊν τθσ Ελλάδασ, τθσ Αλβανίασ, τθσ Βουλγαρίασ και τθσ Βόρειασ 

Μακεδονίασ.      

 

 


