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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ενίσχυση ερευνητικών υποδοµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε 
πόρους του Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020, για την υποστήριξη της 

έξυπνης εξειδίκευσης  
 

Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης, που στο 
επίκεντρο έχει την καινοτοµία στον τουρισµό εµπειρίας, τον πολιτισµό, τη 

γαστρονοµία και την τοπική επιχειρηµατικότητα 
 

Με σκοπό την ενίσχυση των ερευνητικών υποδοµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 
προκειµένου να υποστηρίξει καινοτόµες εφαρµογές και δράσεις σε πεδία όπως ο 
τουρισµός εµπειρίας, ο πολιτισµός και η τοπική επιχειρηµατικότητα, ο 
Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζηµάρκος, µε απόφασή του, ενέταξε την Πράξη 
«Ενίσχυση ερευνητικών υποδοµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την 
υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νοµό 
∆ωδεκανήσου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», µε το 
ύψος της επιλέξιµης δηµόσιας δαπάνης να ανέρχεται σε 215.401,50 ευρώ.  
 
Η Πράξη περιλαµβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω ερευνητικών υποδοµών: 
 

(1) Ανάπτυξη Προηγµένων Τεχνολογικών Υποδοµών VR/AR για την Υποστήριξη 
Ερευνητικών Έργων Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου – 
Αφορά στον σχεδιασµό, στην εγκατάσταση και λειτουργία καινοτόµου πλατφόρµας 
ανάπτυξης εφαρµογών εικονικής (VR) και επαυξηµένης (AR) πραγµατικότητας, η 
οποία θα είναι προσβάσιµη σε φορείς της τοπικής κοινωνίας και αξιοποιήσιµη για 
µοντελοποίηση σεναρίων µε στόχο την υποστήριξη εφαρµογών τουρισµού 
εµπειρίας, ιστορικής αναβίωσης, κ.λπ. καθώς και την παροχή εξειδικευµένης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναµικού πάνω στη χρήση και 
αξιοποίηση τεχνολογιών αιχµής σε διάφορους τοµείς ενδιαφέροντος των φορέων 
και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 
(2) Ηλεκτρονική Ερευνητική e Υποδοµή (research e-infrustructure) για την 
αναζήτηση, υποστήριξη και διαχείριση πόρων Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας στο 
Νότιο Αιγαίο [Aegean e-innobusiness] - Αφορά στην δηµιουργία µιας ηλεκτρονική 



ερευνητικής υποδοµής που θα βασίζεται σε έξυπνα συστήµατα τα οποία θα έχουν 
την δυνατότητα να παράγουν τις εξής υπηρεσίες:  

(α) Υπηρεσίες αξιοποίησης δεδοµένων (π.χ. κρίσεις / επιθυµίες / τάσεις του 
τουριστικού πληθυσµού και του καταναλωτικού κοινού) ανακτηµένων από Μέσα 
Κοινωνικής ∆ικτύωσης (ΜΚ∆) µε στόχο την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας 
Τουρισµού Εµπειρίας, και  

(β) Υπηρεσίες Καινοτοµικής Επιχειρηµατικότητας (µε έµφαση στην Νεανική) µε 
στόχο την δηµιουργία και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, την προώθηση 
σηµαντικών πρωτοβουλιών συνεργατικών σχηµάτων (π.χ. του Aegean Cuisine), 
την ανάπτυξη επιχειρηµατικών ιδεών για την ανάπτυξη του τουρισµού εµπειρίας, 
την σύνδεση της Αγροδιατροφής µε τον Τουρισµό και τον Πολιτισµό, και 
γενικότερα την δηµιουργία ενός µηχανισµού στήριξης της τοπικής 
επιχειρηµατικότητας µε νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία και επιχειρηµατική 
πληροφόρηση, µέσω του οποίου επιπλέον θα µεταφέρεται και η καινοτοµία, η 
γνώση και η τεχνολογία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο επιχειρηµατικό, 
παραγωγικό και κοινωνικό περιβάλλον του Νοτίου Αιγαίου. 

Επίσης, στην πράξη περιλαµβάνεται και η προµήθεια του αναγκαίου για την 
ανάπτυξη των ερευνητικών υποδοµών εξοπλισµού. 

 

Η νέα ερευνητική υποδοµή θα δηµιουργηθεί και θα αξιοποιηθεί από ικανό αριθµό 
υφιστάµενων και νέων ερευνητών (µέλη ∆ΕΠ, Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες, 
µεταπτυχιακοί, µεταδιδάκτορες κτλ), καθώς και επιπλέον ερευνητές για την 
αξιοποίηση της ερευνητικής υποδοµής σε χρονική περίοδο µιας πενταετίας.  

 
Η Πράξη «Ενίσχυση ερευνητικών υποδοµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την 
υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νοµό ∆ωδεκανήσου», 
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
καινοτοµίας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Νότιο Αιγαίο» και 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
 
Ως ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/01/2018 και λήξης η 31/12/2020. 
 


