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 Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα  

“Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας & 

Τουρισμού” 

Ξεκίνησε ο 3ος Κύκλος του 

μοναδικού μεταπτυχιακού 

προγράμματος για τον τουρισμό 

στην Κρήτη, με πάνω από 30 

νέους φοιτητές. 

W: https://master-in-tourism.hmu.gr 

 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Αφυπηρέτησαν: Δημήτρης 

Τερζάκης – Κλεάνθης Θωμαϊδης 

21ο Επιστημονικό Συνέδριο του 

Συνδέσμου Ελλήνων 

Περιφερειολόγων 

Η Πρόεδρος του Τμήματος στη 

Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνο-

Κινεζικού Επιμελητηρίου 

Οικονομικής Συνεργασίας 

Συνεργασία του Τμήματος με το 

York College of Pennsylvania 

Συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου 

για τον Γαστρονομικό Χάρτη 

Μνημόνιο Συνεργασίας με το 

Επιμελητήριο Λασιθίου 

Διάλεξη για την Τουριστική 

Συνεργασία στο Μεταπτυχιακό 

Tourism Management του Ningbo 

University της Κίνας 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
      

 

Το “Εργαστήριο Τουρισμού και 

Επιχειρηματικότητας” του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού 

του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστήμιου σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια  Κρήτης, δημιούργησαν το 

Παρατηρητήριο Τουρισμού Κρήτης. 

Το Παρατηρητήριο Τουρισμού Κρήτης 

φιλοδοξεί να συνεργαστεί με όλους 

τους ενδιαφερόμενους φορείς του 

τουρισμού στο νησί μας και να 

δημιουργήσει τους μηχανισμούς 

για τη διαχρονική συλλογή και την ανάλυση 

πολύτιμων στοιχείων που αφορούν στο 

τουριστικό προιόν της Κρήτης.  

Επιστημονικός υπεύθυνος στο 

Παρατηρητήριο Τουρισμού είναι ο Αν. 

Καθηγητής Αλέξανδρος Αποστολάκης, με 

αναπληρωτή τον Επικ. Καθηγητή Μάρκο 

Κουργιαντάκη, ενώ στην πρώτη φάση του 

έργου συμμετέχουν πολλά από τα μέλη ΔΕΠ 

του Τμήματος. 

Περισσότερα: 

www.tenlab.gr  
www.youtube.com/… 

 
 

Διαδικτυακή Υποδοχή Πρωτοετών λόγω Covid-19 

Το ακαδημαικό έτος 2020-2021 στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού 

εισήχθησαν 300 νέοι φοιτητές / -ριες. Η καθιερωμένη εκδήλωση καλωσορίσματος και 

ενημέρωσης των πρωτοετών πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των μέτρων κατά 

του Covid-19. Στην εκδήλωση οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος γνωρίστηκαν με 

τα μέλη ΔΕΠ και ενημερώθηκαν από την Πρόεδρο του Τμήματος, Αν. Καθηγήτρια 

Ειρήνη Δήμου, σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, τις υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματά τους, καθώς και τη φοιτητική ζωή στο ΕΛΜΕΠΑ.  

 

  

https://bat.hmu.gr/
https://master-in-tourism.hmu.gr/
https://www.tenlab.gr/
www.youtube.com/watch?v=60dmveQVJ2Y%20


 

Διάλεξη με θέμα “Tourism in Greece and Prospects 

for Cooperation between China and Greece”στο 

μεταπτυχιακό Tourism Management του Ningbo 

University της Κίνας 

H διαδικτυακή διάλεξη της Αν. Καθηγήτριας Δήμου Ειρήνης έλαβε 

χώρα στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος “Belt & Road” 

που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας 

της Κίνας και αφορούσε στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του 

Πανεπιστημίου του Ningbo και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στους 

τομείς της εκπαίδευσης και του τουρισμού. Το Τμήμα ΔΕ&Τ του 

ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί τον Ελληνικό εταίρο στο πρόγραμμα, στο οποίο, 

εκτός από την Ελλάδα, συμμετείχαν πανεπιστήμια από την Τσεχία, τη 

Σλοβενία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σερβία.  
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 Αφυπηρέτησαν από το Τμήμα 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ – ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ 
Δυο υπέροχοι άνθρωποι και ακαδημαϊκοί αφυπηρέτησαν από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού το 2020. Το 

Τμήμα τους ευχαριστεί θερμά για την συνεισφορά τους και προς τιμή τους παραθέτει το κείμενο του συναδέλφου 

Γεώργιου Ξανθού: 

“Πολλές φορές είναι δύσκολο να συμπυκνωθούν σε λίγες γραμμές οι χαραγμένες εντυπώσεις μια πολύχρονης 

γνωριμίας. Τι να κρατήσω και τι να αφήσω, από την πολύχρονη και μεστή προσφορά δυο ανθρώπων, ακαδημαϊκών 

συναδέλφων, του Δημήτρη Τερζάκη και του Κλεάνθη Θωμαΐδη. Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 

διετέλεσε ο Δημήτρης Τερζάκης, Προέδρος στο Τμήμα Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ο Κλεάνθης 

Θωμαΐδης. Για να αναφέρουμε δυο κομβικές θέσεις που καθόρισαν την πορεία Σχολής και Τμήματος. Επίμονος λόγω 

γνώσεων στο να ενημερώνει έγκυρα τους φοιτητές ο Κλεάνθης Θωμαΐδης για τα Οικονομικά της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Ένωσης, επίμονος για την αξία της Στατιστικής και των Μαθηματικών ο Δημήτρης Τερζάκης. Κάθε έπαινος 

για την προσφορά και την συνεισφορά τους στο να εξελιχθεί σε Πανεπιστήμιο το ΤΕΙ Κρήτης είναι δίκαιος. Αλλά ο 

κορυφαίος έπαινος έρχεται από τους παλαιούς φοιτητές τους, που μετά λόγου γνώσεως, όταν τους συναντούμε, η 

συζήτηση ολοκληρώνεται με την παραίνεση να μη ξεχάσουμε να δώσουμε χαιρετίσματα στον Δάσκαλο Θωμαΐδη και στο 

Δάσκαλο Τερζάκη.” 

 

 

Συνεργασία με το York College of 

Pennsylvania 

O καθηγητής του York College of Pennsylvania (YCP) 

Prof. Frederick Becker δίνει την πρώτη διαδικτυακή 

ομιλία στα πλαίσια της συνεργασίας του τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού με το Dept of 

Hospitality Management του YCP.  

H διάλεξή του με τίτλο “Quality management and 

customer service in Hospitality and Tourism” 

απευθύνθηκε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ 

“Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού” και 

αφορά στην πρώτη από μια σειρά διαλέξεων που θα 

δοθούν από καθηγητές του YCP στους φοιτητές του 

μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού αλλά και από 

καθηγητές του τμήματος ΔΕ&Τ στους φοιτητές του 

YCP μέσα στο ερχόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η 

συνεργασία αυτή αποτελεί έμπρακτη δέσμεση για το 

ενδιαφέρον τόσο του τμήματος ΔΕ&Τ όσο και του 

ΕΛΜΕΠΑ για ενίσχυση της διεθνοποίησής του και της 

συνεργασίας με πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ενώ 

απότερος στόχος είναι να ακολουθήσουν και 

περαιτέρω δράσεις συνεργασίας τόσο εκπαιδευτικές 

όσο και ερευνητικές; 

 
21ο Επιστημονικό Συνέδριο του 

Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στις 

16 και 17 Οκτωβρίου 2020 οι 

εργασίες του 21ου 

Επιστημονικού Συνεδρίου του 

Συνδέσμου Ελλήνων 

Περιφερειολόγων με θέμα «Η 

περιφερειακή επιστήμη, το 

μέλλον της και οι προκλήσεις 

στα πεδία της έρευνας και της 

εφαρμογής».  

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε 

από τον Σύνδεσμο Ελλήνων 

Περιφερειολόγων, το Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Τουρισμού του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου, και 

την Περιφέρεια Κρήτης. 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυκά και παρουσιάστηκαν 

περισσότερες από 35 επιστημονικές εργασίες. 

Περισσότερα: https://sepgov.wordpress.com/… 

   

 

https://sepgov.wordpress.com/21o-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF/
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 Η Πρόεδρος του Τμήματος στη Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνο-Κινεζικού 

Επιμελητηρίου Οικονομικής Συνεργασίας – Παράρτημα Κρήτης 

Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος Κρήτης του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής 

Οικονομικής Συνεργασίας, με την παρουσία του Προέδρου του κ. Φώτη Προβατά και του 

Αντιπροέδρου του κ. Γιώργου Βερνίκου πραγματοποιήθηκε λόγω των συνθηκών 

διαδικτυακά, και εξέλεξε την πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος για την τριετία 

2021 – 2023. Στη Διοικούσα Επιτροπή εξελέγην ως μέλος η Πρόεδρος του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, Αν. Καθηγήτρια Ειρήνη Δήμου. 

Στόχος του Παραρτήματος Κρήτης του Επιμελητηρίου Ελληνο-Κινεζικής Οικονομικής 

Συνεργασίας είναι η ανάδειξη της Κρήτης ως κορυφαίου παράγοντα του ανοίγματος των 

Ελληνο-Κινεζικών σχέσεων κατά την μετά την πανδημία εποχή, στα πλαίσια των επίσημων Κινεζικών επενδυτικών στρατηγικών 

των Νέων Δρόμων του Μεταξιού, που επιφυλάσσουν στην Ελλάδα, στον Πειραιά και στην Κρήτη, το ρόλο του περιφερειακού 

κέντρου (hub) των Κινεζικών οικονομικών συμφερόντων στην ευρύτερη Μεσογειακή λεκάνη. 

Περισσότερα: http://gcec.gr/ξεκίνησε-τη-λειτουργία-του-το-παράρτη/ 

 Συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου 

για το Γαστρονομικό Χάρτη 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού 

συνεργάζονται με το Δήμο Ηρακλείου στο έργο 

«Καταγραφή γαστρονομικών πόρων Δήμου 

Ηρακλείου και σχεδιασμός γαστρονομικού 

τουριστικού προϊόντος για το Ηράκλειο».  

Το έργο θα υλοποιηθεί σε διάστημα 8 μηνών και έχει 

σκοπό την καταγραφή των διαχρονικών πόρων που 

διαμορφώνουν την μοναδική Γαστρονομική ταυτότητα 

του Δήμου Ηρακλείου. 

Στο έργο συμμετέχουν τρια μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οι 

κ.κ. Γεώργιος Απλαδάς (Επιστημονικός υπεύθυνος του 

έργου), Νικόλαος Τριχάς και Μάρκος Κουργιαντάκης.  

 
Μνημόνιο Συνεργασίας με το 

Επιμελητήριο Λασιθίου 

 

Υπογράφηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, Μνημόνιο 

Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & 

Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ και του Επιμελητηρίου Λασιθίου, από την 

Πρόεδρο του Τμήματος, Αν. Καθηγήτρια Ειρήνη Δήμου, τον 

Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη και τον 

Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Θωμά Χαριτάκη, με γνώμονα το 

αμοιβαίο όφελος και την συμπληρωματική συνέργεια των δύο 

φορέων στην προώθηση και υποστήριξη της επιχειρηματικής 

γνώσης. 

Περισσότερα: www.epimlas.gr/… 

 
Από το Ημερολόγιο…. 

  

 
24/11/2020: Ραδιοφωνική συνέντευξη του 

Αλέξανδρου Αποστολάκη στην εκπομπή 

«Προεκτάσεις» της ΕΡΑ-Κρήτης. Παρουσίαση 

της ερευνητικής και συμβουλευτικής δράσης 

του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Τουρισμού και του Εργαστηρίου Τουρισμού & 

Επιχειρηματικότητας. 

27/11/2020: Συμμετοχή Τμήματος στη Βραδιά 

Ερευνητή 2020. Παρουσιάστηκε το ερευνητικό 

έργο “TRACCE: Στα ίχνη των περιηγητών”, το 

οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας 

πλατφόρμας επαυξημένης πραγματικότητας 

για τον περιηγητικό τουρισμό. Περισσότερα: 

www.youtube.com/watch?v=RDKrOQK3ClY 

22/12/2020: Εκδήλωση Career Planning 

Marathon. Καταξιωμένοι ενεργοί 

επαγγελματίες από τον ξενοδοχειακό χώρο, 

συμβούλευσαν και καθοδήγησαν τους 

φοιτητές μας για τα πρώτα τους βήματα 

στον επαγγελματικό στίβο. Διοργάνωση – 

Συντονισμός: Γεώργιος Τριανταφύλλου. 

    

 
Ενημερωτικό Δελτίο Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων & Τουρισμού, ΕΛΜΕΠΑ 

Περιοδική Έκδοση 

Επιμέλεια: Επιτροπή Εξωστρέφειας Τμήματος 

Εγγραφείτε  

στο Ηλεκτρονικό Newsletter 

http://eepurl.com/hnCa6j  

Περισσότερα για το Τμήμα ΔΕ&Τ 

FB: facebook.com/bat.hmu 

W: https://bat.hmu.gr/ 
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