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Μεταδιδακτορική
Έρευνα στο Τμήμα
Η Δρ. Στέλλα Κλάδου εκπονεί υπο
την επίβλεψη του Επ. Καθηγητή
Νίκου Τριχά μεταδιδακτορική
ερεύνα με θέμα:“Institutions,
Gastro-cultural identity and Place
Branding”.
H έρευνα χρηματοδοτείται από
πόρους του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Tο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου διοργανώνει
διαδικτυακό αναπτυξιακό συνέδριο με
τίτλο «Τουρισμός. Θεωρία & Πράξη»
στις 22 και 23 Απριλίου 2021.
Συνδιοργανωτής του συνεδρίου είναι η
Περιφέρεια Κρήτης.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να
συμβάλει στην ουσιαστική
συναντίληψη και συνεργασία
επιχειρήσεων, φορέων και
ακαδημαϊκών στην Κρήτη σε σύγχρονα
θέματα που αφορούν στην τουριστική
ανάπτυξη της περιφέρειάς μας.
Στο συνέδριο θα απευθύνουν
χαιρετισμό η ηγεσία του Υπουργείου
Τουρισμού, ο Περιφερειάρχης Κρήτης
και ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, ενώ
ομιλητές θα είναι διακεκριμένα στελέχη
φορέων, επιχειρήσεων και
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ενδεικτικά:
• Βίκυ Λοΐζου, Γενική Γραμματέας
Υπουργείου Τουρισμού
• Δημήτριος Φραγκάκης, Γενικός
Γραμματέας ΕΟΤ
• Κυριάκος Κώτσογλου, Εντεταλμένος
Σύμβουλος Τουρισμού
• Γιάννης Ρέτσος, Σύνδεσμος Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
• Μιχάλης Βλατάκης, Α΄ Αντιπρόεδρος
ΓΕΠΟΕΤ
• Ανδρέας Μεταξάς, Metaxa Group
• Παναγιώτης Αλμυράντης, Αντιπρόεδρος
European Hotel Managers Association
• Χρήστος Σαρμανιώτης, Διεθνές
Πανεπιστήμιο Ελλάδος
• Πάρις Τσάρτας, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο
• Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
Περισσότερα και Δωρεάν Εγγραφή:
https://ubc2021.org

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Νέα Συνεργασία με την
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
Γιώργος Κριτσωτάκης: Νέο Μέλος
ΔΕΠ στο Τμήμα στα αντικείμενα της
Δημόσιας Υγείας - Διοίκησης
Υπηρεσιών Υγείας
Πέρασες πρώτη / πρώτος στο
Τμήμα; Υποτροφία 2500€ κάθε έτος
Στο Τμήμα ΔΕ&Τ η πρώτη
μεταπτυχιακή φοιτήτρια του
ΕΛΜΕΠΑ από την Κίνα
Παρουσίαση Έρευνας στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ηρακλείου
Συμμετοχή του Τμήματος ΔΕ&Τ
στην Κοινωνική Σύμπραξη της
Περιφέρειας Κρήτης
Μεγάλο Ενδιαφέρον για το Master
“MBA για Μηχανικούς”
Πρώτοι Απόφοιτοι στο Master
“Διοίκηση Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας & Τουρισμού”
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Νέα Συνεργασία με την Χαλκιαδάκης ΑΕ
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και η Χαλκιαδάκης ΑΕ
συνεχίζουν τη συνεργασία τους που ξεκίνησε το 2017 με ένα νέο έργο. Η εταιρεία
ανέθεσε στο Τμήμα και το Εργαστήριο Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας τη
διεξαγωγή έρευνας για την ικανοποίηση του προσωπικού της. Με πάνω από
1400 εργαζομένους σήμερα, η Χαλκιαδάκης ΑΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο
εργοδότη της Κρήτης και συνεχίζει να εστιάζει το
ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της. Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας
είναι ο Επ. Καθηγητής Μάρκος Κουργιαντάκης.

Γιώργος Κριτσωτάκης: Νέο Μέλος
ΔΕΠ στο Τμήμα στα αντικείμενα της
Δημόσιας Υγείας - Διοίκησης
Υπηρεσιών Υγείας
Το Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων & Τουρισμού
υποδέχθηκε τον Ιανουάριο του
2021 το νέο μέλος ΔΕΠ, τον
Επ. Καθηγητή Γιώργο
Κριτσωτάκη.
O Δρ Γιώργος Κριτσωτάκης
επιπλέον της θέσης στο Τμήμα
ΔΕ&Τ του ΕΛΜΕΠΑ είναι μέλος
ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο
μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ‘Διοίκηση
Μονάδων Υγείας’. Ολοκλήρωσε τις Διδακτορικές του
σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου
Κρήτης και τις μεταπτυχιακές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Οι βασικές του σπουδές
ήταν στη Νοσηλευτική. Έχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση
στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου
Harvard στο αντικείμενο Κοινωνία και Υγεία.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τις
υπηρεσίες υγείας, τη Δημόσια Υγεία, αλλά και το
αντικείμενο του Ιατρικού Τουρισμού που προσδοκά να
αναπτύξει στο Τμήμα. H ερευνητική του εμπειρία ως
επιστημονικός υπεύθυνος και μέλος της κύριας
ερευνητικής ομάδας αφορά τόσο Εθνικά όσο και
Ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι Επισκέπτης
Καθηγητής σε Πανεπιστήμια εντός και εκτός Ευρώπης
και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 35
επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα
επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πέρασες πρώτη / πρώτος στο Τμήμα;
Υποτροφία 2500€ κάθε έτος
Οι επιτυχόντες από τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2021
πρωτοετείς φοιτητές στα Τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) των οποίων τα μόρια εισαγωγής στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις ξεπερνούν τα 10.000 μπορούν να λάβουν
ανταποδοτική υποτροφία και να σπουδάσουν καθόλη τη διάρκεια
των σπουδών τους με μοναδικό κριτήριο επιλογής την επίδοσή
τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο λ.χ.
οικονομική κατάσταση, εντοπιότητα κτλ.
Η κάθε υποτροφία θα είναι ύψους 2.500 € το έτος με δυνατότητα
τετραετούς διάρκειας και περιλαμβάνει επιπλέον του ποσού και
την πλήρη κάλυψη του κόστους σίτισης στα φοιτητικά εστιατόρια
του Πανεπιστημίου.
Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά
κατάταξης εισαγωγής των επιτυχόντων πρωτοετών φοιτητών για
το 2021 σε κάθε Τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ, από τα μόρια εισαγωγής
που θα συγκεντρώσουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Το Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού έχει μια (1) υποτροφία για
την / τον πρωτοετή που θα εισαχθεί στο Τμήμα με τα περισσότερα
μόρια στις πανελλαδικές εξετάξεις του 2021.
Περισσότερα: https://career.hmu.gr/…

Στο Τμήμα ΔΕ&Τ η πρώτη μεταπτυχιακή φοιτήτρια του
ΕΛΜΕΠΑ από την Κίνα
Στα πλαίσια των ανταλλαγών φοιτητών μέσω του προγράμματος
Erasmus+ ξεκίνησε τις σπουδές της στο Τμήμα ΔΕ&Τ η πρώτη
μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΕΛΜΕΠΑ από την Κίνα. Πρόκειται για
φοιτήτρια από το Πανεπιστήμιο του Ningbo, η οποία εκπονεί μέρος
της διπλωματικής της εργασίας στην Κρήτη υπό την επίβλεψη του
Επίκ. Καθηγητή του τμήματος Δρ. Γιώργου Ξανθού. Το τμήμα ΔΕ&Τ
είναι το πρώτο τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ που υλοποίησε ανταλλαγές
φοιτητών και καθηγητών από πανεπιστήμιο της Κίνας μέσω του
προγράμματος Erasmus+.

NEO: Το Τμήμα ΔΕ&Τ σε Youtube & LinkedIn.
Ακολουθήστε μας
Youtube: www.youtube.com/channel/UCrCOZ_2yW1BgetXVdsuojGg
LinkedIn: www.linkedin.com/company/business-administration-tourism-hmu
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Παρουσίαση Έρευνας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Την Παρασκευή 26.03.2021 και κατόπιν πρόσκλησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
Αρχανών-Ρούβα-Γουβών στο σεμινάριο «Φυσικοί Κίνδυνοι και Τουρισμός. Αντιμετώπιση και
Προστασία», ο Δρ Αλέξανδρος Αποστολάκης παρουσίασε τα αποτελέσματα της ερευνητικής
εργασίας τρίων μελών ΔΕΠ του τμήματος μας (Αποστολάκης, Κουργιαντάκης, Δήμου), σε εισήγηση με
τίτλο «Η Κρίση της Πανδημίας στην Τουριστική Βιομηχανία και ο Δρόμος για μια Εναλλακτική
Προσέγγιση στον Τουρισμό. Εμπειρικά Αποτελέσματα και Προτεινόμενες Λύσεις». Η εισήγηση εστίασε
στους τρόπους με τους οποίους οι τουριστικοί προορισμοί μπορούν να διαχειριστούν την κρίση της
πανδημίας. Παρουσιάστηκαν επίσης τα εμπειρικά αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας, με αντικείμενο
τους τουριστικούς προορισμούς κατά της διάρκεια της κρίσης της πανδημίας στην Ελλάδα.

Συμμετοχή του Τμήματος ΔΕ&Τ στην
Κοινωνική Σύμπραξη της
Περιφέρειας Κρήτης

Μεγάλο Ενδιαφέρον για το Master
“MBA για Μηχανικούς”
Με πάνω από 80 αιτήσεις
ενδιαφερομένων, συνεχίζει τον 6ο Κύκλο
του το επιτυχημένο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα «ΜΒΑ για Μηχανικούς»
που συνδιοργανώνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Τουρισμού με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Mηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ.
Περισσότερα: www.hmu.gr/mba-eng

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων
Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης, το
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού συμμετέχει
με το μέλος ΔΕΠ κ. Γιώργο Απλάδα στην υλοποίηση της
δράσης «Εκμάθηση συνταγών μαγειρικής, αρτοποιίας,
τρόποι Κρητικής διατροφής για ορθή χρήση των
προϊόντων του προγράμματος».
Στο πλαίσιο της δράσης το πρώτο τρίμηνο του 2021
προγραμματίστηκαν και υλοποιούνται αυτήν την
περίοδο συνεδρίες ομαδικής και ατομικής
συμβουλευτικής, καθώς και τα ομαδικά σεμινάρια για
τους οφελούμενους ΤΕΒΑ σε όλους τους Δήμους της
Κρήτης. Ενδεικτικά η φωτογραφία από τη συνεργασία
με το Δήμο Μινώα Πεδιάδος.

Πρώτοι Απόφοιτοι στο Master “Διοίκηση
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας & Τουρισμού”
Ολοκληρώνεται με επιτυχία
ο 1ος κύκλος του ΠΜΣ
"Διοίκηση Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας και
Τουρισμού", καθώς περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές
ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο πρόγραμμα, με
παρουσίαση των διπλωματικών τους εργασιών. Μέχρι το τέλος
του ακαδ. εξαμήνου αναμένουμε την αποφοίτηση όλων των
μεταπτυχιακών φοιτητών του 1ου κύκλου. Συγχαρητήρια σε όλους
και καλή σταδιοδρομία!
Περισσότερα: https://master-in-tourism.hmu.gr

Από το Ημερολόγιο….
10/02/2021: Διεξαγωγή online σεμιναρίου από τον
Γιώργο Απλαδά στο «ΗΕRAKLION FLAVORS
TRAINING». Το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος κ.Απλαδάς
ήταν βασικός εισηγητής στο σεμινάριο “Ηeraklion
Flavors. Επανεκκίνηση!” που διοργάνωσε με επιτυχία
το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου.
Ενημερωτικό Δελτίο Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων & Τουρισμού, ΕΛΜΕΠΑ
Περιοδική Έκδοση
Επιμέλεια: Επιτροπή Εξωστρέφειας Τμήματος

11/02/2021: Συνεργασία με το York College of Pennsylvania. Στo πλαίσιo της
συνεργασίας του τμήματος με το York College of Pennsylvania των ΗΠΑ
πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου η δεύτερη διάλεξη των καθηγητών του YCP,
Prof. Becker & Dr. Scarcelli στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος του
τμήματος "Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού”. Θέμα της διάλεξης:
"Frachising and Management contracts in the Tourism and Hospitality Industry".

Εγγραφείτε

Περισσότερα για το Τμήμα ΔΕ&Τ

στο Ηλεκτρονικό Newsletter
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