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Το Ευρωπαϊκό έργο «Δίκτυο Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό» (Quality Network for
Sustainable Tourism) QNeST παρουσιάστηκε στο 11ο Συνέδριο Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας του Φόρουμ των Επιμελητηρίων της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής
και Ιονίου στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2019 που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, από το
Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) του Τμήματος Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το έργο QNeST «Δίκτυο Ποιότητας για τον Αειφόρο Τουρισμό» (Quality Network for
Sustainable Tourism) ανήκει στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα INTERREG Πολυμερούς
Εδαφικής Συνεργασίας Αδριατικής – Ιονίου, στο οποίο συμμετέχουν εταίροι, ειδικοί σε
θέματα τουρισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς, Μεσογειακής διατροφής και αξιοποίησης
τεχνολογιών πληροφορικής, από 5 χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία και
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Μαυροβούνιο.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, παρουσίασε τις προοπτικές
συμμετοχής ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων σε ένα διεθνές και
πολυμερές δίκτυο όπου θα πιστοποιηθούν με το «Σήμα Ποιότητας» αναφορικά με τη
βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο αφορά την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά σε
συνδυασμό με τη Μεσογειακή διατροφή. Ο καθηγητής Χ. Στύλιος ανέλυσε πως οι
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες
επιχειρηματίες να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
χρονικών περιορισμών (λόγω των πολλαπλών ρόλων και των ευθυνών των γυναικών), του
κοινωνικού στιγματισμού, και της περιορισμένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, στην
εκπαίδευση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, και στις υπάρχουσες αγορές.

Η ομάδα του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, του τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών σχεδίασε και δημιούργησε μια πληροφοριακή και συνδημιουργική
διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή τουριστικών διαδρομών, αξιοποιώντας ειδικά
ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την προσβασιμότητα και αυξάνουν την
επισκεψιμότητα.

Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση και
πιστοποίηση των προτεινόμενων καινοτόμων θεματικών διαδρομών που έχουν σχεδιαστεί
μέσω του έργου για την ανάδειξη και προώθηση του αειφόρου τουρισμού σε τοπικό και
διακρατικό επίπεδο. Επιχειρήσεις και φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο
δίκτυο και να προβάλλουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους, μπορούν να
επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής (contact@kic.uoi.gr
και 2681050234) για περισσότερες πληροφορίες.
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