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Tο Έργο 
Στόχος του έργου DIGI-ORCH είναι να αναπτύξει και να 
λειτουργήσει σε πραγµατικές συνθήκες ένα καινοτόµο σύστηµα, 
που θα επιτρέπει την οπτικοποιήση πληροφοριών τόσο των 
έντυπων προγραµµάτων που αφορούν τις συναυλίες, όσο και 
των εντύπων των προγραµµάτων του ΚΩΘ µε την βοήθεια 
έξυπνων κινητών συσκευών. Μέσα από την οθόνη της συσκευής 
ο ενδιαφερόµενος θα µπορεί  να οπτικοποιήσει περισσότερες 
πληροφορίες από αυτές που περιλαµβάνει το κείµενο των εντύπων 
‘’υπερθέτοντας’’ φωτογραφίες, στατικές/κινούµενες εικόνες, 
video και αρχεία ήχου πάνω στο έντυπο. Το έργο δοµείται από επτά 
ενότητες εργασίας µε εικοσιένα παραδοτέα.   

Οι Συναντήσεις 
Το έργο DIGI-ORCH έχει πραγµατοποιήσει ήδη τρεις διαδικτυακές 
συναντήσεις. Η εναρκτήρια συνάντηση του DIGI-ORCH 
πραγµατοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2020. Όλοι οι εταίροι της 
σύµπραξης ήταν παρόντες.  Στη συνάντηση αυτή δόθηκε η 
δυνατότητα στους εταίρους να παρουσιάσουν τους φορείς τους, 
να γνωριστούν και να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά µε την ανάπτυξη 
του έργου. Στις επόµενες δύο συναντήσεις τα κύρια θέµατα 
σχετίζονταν µε την διαχείριση του έργου, την οργάνωση των 
δραστηριοτήτων και καθηκόντων σε κάθε πακέτο εργασίας,  τα 
πρώτα παραδοτέα  καθώς και την οργάνωση των επόµενων 
δραστηριοτήτων του έργου.  

Προσεχώς  
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           Ιστοσελίδα µε αναλυτική περιγραφή στόχων, 
δραστηριοτήτων και παραδοτέων του έργου, καθώς και 
δηµιουργία σελίδων στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
          
                
      

Οι Εταίροι 
Η οµάδα έργου αποτελείται από ένα Οργανισµό έρευνας 

και διάδοσης γνώσης (ΑΠΘ), ένα φορέα πολιτισµού (ΚΩΘ) 

και από δύο αξιόλογες επιχειρήσεις στο χώρο της οπτικής 

επικοινωνίας (BEETROOT) kai της συµβουλευτικής (VBC). Το 

σχέδιο υλοποίησης του έργου εξασφαλίζει τη βέλτιστη 

ερευνητική προσφορά των εταίρων σε κάθε ενότητα 

εργασίας του έργου και συµβάλει στην επίτευξη των στόχων 

του έργου.   Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

Εργαστήριο Φωτογραµµετρίας και Τηλεσκόπησης 

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 

Beetroot 

Vision Business Consultants  

Ο Συντονιστής Φορέας είναι το ΑΠΘ- Εργαστήριο 

Φωτογραµµετρίας και Τηλεσκόπησης, µε επιστηµονικά 

υπεύθυνο τον κ. Πέτρο Πατιά Καθηγητή ΑΠΘ, ΤΑΤΜ. 


