
 

  
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το CapsuleT, τον επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων στον 
τουρισμό, που αποτελεί πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σας προσκαλούν 
την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, μεταξύ 16.00 - 17.30 μ.μ., σε ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση 
ενημέρωσης, με θέμα: «Τα νέα προγράμματα τεχνολογικής επιχειρηματικότητας στον τουρισμό» 
 
 

 
 
 
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για το νεανικό διαγωνισμό Idea Platform του CapsuleT 
(περίοδος αιτήσεων έως 21/3) καθώς και το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης Space For Tourism 
από το European Space Agency. 
 
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εργαστούν σε νέες 
ιδέες/προτάσεις/λύσεις στον τομέα του τουρισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών με έμφαση σε 
τομείς ενδεικτικά όπως: ενέργεια, αειφόρες πρακτικές/εφαρμογές, διαχείριση μεγάλων δεδομένων, 
εφαρμογές με χρήση διαστημικών τεχνολογιών και δικτύων (δίκτυα 5G, δορυφορικές επικοινωνίες, 
διασύνδεση, προσβασιμότητα, ασφάλεια μετακινήσεων κ.α.) καθώς και λύσεις για τον τουριστικό 
κλάδο ξενοδοχίας και εστίασης (hotel management, revenue management, channel management, 
HR management, guest products & services κ.λπ.), για μηχανές αναζήτησης κρατήσεων και 
ηλεκτρονικών τουριστικών γραφείων, για τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες κ.ά. 

https://www.capsuletaccelerator.gr/el/idea-platform/
https://business.esa.int/funding/intended-tender/space-for-tourism
https://www.esa.int/


 

  
 

 

 
 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης 
 
16.00-16.30: 
Παρουσίαση διαγωνισμού Idea Platform, CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator - Κατερίνα 
Σαριδάκη, Director 
▪ Ευκαιρίες και προκλήσεις στον τουρισμό - Ανάγκη για νέες τεχνολογικές λύσεις για τον τουρισμό 

από startups/spinoffs - Τομείς ενδιαφέροντος/εστίασης νέων επιχειρηματικών ιδεών 
▪ Διαγωνισμός Idea Platform - Περιεχόμενο και παροχές προγράμματος / Αιτήσεις έως 21/3 
▪ Συζήτηση - Ερωτήσεις 

 
16.30-17.00: 
Παρουσίαση χρηματοδοτικού προγράμματος "Space for Tourism" - Ασημίνα Σύριου, CGeog (GI) 
FRGS, Partner-led & Thematic Initiatives | Downstream Business Applications, ESA - European 
Space Agency 
▪ Περιεχόμενο / τομείς εστίασης πρόσκλησης "Space For Tourism" 
▪ Διαδικασία αιτήσεων / προαπαιτούμενα 
▪ Πως μπορεί να προετοιμαστεί/δοκιμάσει κανείς την ιδέα/πρότασή του μέσα από τη 

συνεργασία του ESA με τον CapsuleT - διαγωνισμός Idea Platform 
▪ Συζήτηση - Ερωτήσεις 

 
17.00-17.30: 
Παρουσίαση του Προγράμματος Επιτάχυνσης του Κέντρου «Αρχιμήδης» - Βασίλης Σιέμος, 
Υπεύθυνος Προγράμματος 
▪ Σκοπός & Στόχοι του προγράμματος 
▪ Ωφελούμενοι 
▪ Παρεχόμενες υπηρεσίες 
▪ Διαδικασία Ένταξης 
▪ Συζήτηση - Ερωτήσεις 

 

Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ. 

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πατήστε εδώ. 

 
Από το  
Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 (Πλατεία Κλαυθμώνος), 105 61, Αθήνα 
Τηλ.: 210 368 9549-52 
Email: archimedes@uoa.gr 
URL: http://archimedes.uoa.gr/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_CXl5Z3i6venIEFvOa4fl8-5yFd67LeJjz9LKcbRv8CDbuw/viewform?usp=sf_link
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mf25ab4cf2c3463e4778226cdb1c6623e

