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 Έρευνα: Πρόθεση για 

Διακοπές το 2021 

Για 2η χρονιά το Τμήμα ΔΕ&Τ 

διενήργησε πανελλαδική έρευνα 

για την πρόθεση των Ελλήνων να 

πραγματοποιήσουν διακοπές 

εντός του 2021, εν μέσω 

πανδημίας. 

Κύριοι ερευνητές τα μέλη ΔΕΠ του 

Τμήματος, Μάρκος 

Κουργιαντάκης, Αλέξανδρος 

Αποστολάκης και Ειρήνη Δήμου. 

Δείτε τα Αποτελέσματα της Έρευνας  

 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ 

Softone και Τμήματος ΔΕ&Τ 

Συνεργασία με τον Οργανισμό 

Λιμένα Hρακλείου (ΟΛΗ) 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Mirum 

Παρουσίαση Τμήματος στους 

Υποψήφιους Φοιτητές & 

Ανταποδοτική Υποτροφία 

Παρουσίαση Έρευνας φοιτητών 

του Τμήματος σε Διεθνές Συνέδριο 

για τον Τουρισμό 

Οι Καθηγητές του Τμήματος πάλι 

στα θρανία! 

Συμμετοχή του Τμήματος στο 9ο 

Παγκρήτιο Forum  

Καλεσμένος Ομιλητής στην 

Κοινωνική Ευθύνη 

Επιχειρήσεων 

Διαλέξεις διδασκόντων του 

Τμήματος ΔΕ&Τ στο York 

College Pennsylvania, ΗΠΑ 

 

 

 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
      

 

Oλοκληρώθηκε η μελέτη που αφορά 

στις προοπτικές της απασχόλησης την 

επόμενη πενταετία στην Περιφέρεια 

Κρήτης. Η μελέτη ανατέθηκε από το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Ηράκλειου στο Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Τουρισμού του 

Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστήμιου.  

Η μελέτη αποτελείται από τρία διακριτά 

μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά στην 

παράθεση και αξιολόγηση δεδομένων 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και 

απασχόλησης των κλάδων  

οικονομικής δραστηριότητας της Κρήτης.  

Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται πρόβλεψη 

του ύψους της απασχόλησης ανά κλαδο 

οικονομικής δραστηριότητας στην Κρήτη 

για την επόμενη πενταετία και στο τρίτο 

μέρος γίνεται μια χαρτογράφηση  των 

πιθανών αλλαγών στα  επαγγέλματα, που 

μπορεί να αποδοθεί στις τεχνολογικές 

αλλαγές. 

Η ομάδα εργασίας της μελέτης αποτελείται 

από τους Γιώργο Ξανθό (Επιστημονικός 

Υπεύθυνος), Ειρήνη Δήμου, Αλέξανδρο 

Γαρεφαλάκη και Ειρήνη Πατσιαλή. 

 

  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Master 

«Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» 

Το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

για τον τουρισμό στην Κρήτη, συνεχίζει 

την επιτυχημένη πορεία του και 

ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον 4ο κύκλο.  

Πλεονεκτήματά του αποτελούν τα 3 εξάμηνα σπουδών, η δυνατότητα πλήρους και 

μερικής φοίτησης, οι δυνατότητες online παρακολούθησης, τα χαμηλά δίδακτρα και 

η διεξαγωγή των μαθημάτων κάθε εξαμήνου από Νοέμβριο έως Μάρτιο. 

Αιτήσεις συμμετοχής υποψηφίων φοιτητών: Έως 17 / 9 / 2021.  

Πληροφορίες και αιτήσεις στο https://master-in-tourism.hmu.gr .  

https://bat.hmu.gr/
https://www.zarpanews.gr/oi-ellines-theloyn-epeigontos-diakopes-ti-edeixe-ereyna-toy-elmepa/
https://master-in-tourism.hmu.gr/


 

Παρουσίαση έρευνας φοιτητών του Τμήματος σε 

Διεθνές Συνέδριο για τον Τουρισμό 

Οι φοιτήτριες του Τμήματος Ναταλία Φαρσάρη-Νύκταρη και Μαρία-

Ευτυχία Αποστολάκη, υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα 

καθηγητή της πτυχιακής τους εργασίας Δρ. Γεώργιου 

Τριανταφύλλου, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους 

στο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Tourman 2021, που έλαβε χώρα 

στις 21-23 Μαΐου 2021. Η έρευνα που διεξήγαγαν είχε αντικείμενο την 

τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Μαλεβιζίου, μέσω της προώθησης 

των τοπικών προϊόντων στα ξενοδοχεία. Ένα καίριο θέμα που 

αναδεικνύει η έρευνα είναι η σημασία της συνεργασίας του 

ξενοδοχειακού κλάδου με τον πρωτογενή τομέα, για την ανάδειξη 

των τοπικών προϊόντων.  
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 Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Softone και Τμήματος ΔΕ&Τ 
Σύμφωνο συνεργασίας συνυπέγραψαν η εταιρεία «Softone Technologies A.E.» και το Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ, για τη λειτουργεία του μοναδικού Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου της Softone στην Περιφέρεια 

Κρήτης, παρέχοντας  τις πιστοποιήσεις: 

Α) Soft1 ERP User Level 1  
Β) Soft1 Λογιστικές Εφαρμογές User Level 1 

Γ) Soft1 Μισθοδοσία User Level 1 

Oι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες και μη του χώρου όπως και φοιτητές του Ιδρύματος που 

θέλουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να πιστοποιηθούν. Επιπλέον, για τους φοιτητές του ΕΛΜΕΠΑ προβλέφθηκε 

ειδική έκπτωση 50% στο κόστος εξέτασης.  

Η στρατηγική αυτή συνεργασία θα συμβάλει στην υλοποίηση και νέων έργων μεγάλου εύρους καθώς και την παροχή υψηλής 

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών προς τα στελέχη επιχειρήσεων, τους φοιτητές του Ιδρύματος και τους ανέργους της 

Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δράσεις που θα ακολουθήσουν.  

Επιστημονικός Υπεύθυνος εκ μέρους του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ο Επίκ. Καθηγητής Αλέξανδρος 

Γαρεφαλάκης. 

 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Mirum  

H εταιρία MIRUM εμπιστεύτηκε το μέλος ΔΕΠ του 

Τμήματος Γιώργο Απλαδά για το σχεδιασμό και τη 

διεξαγωγή του ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου 

“Customer service!” στο πλαίσιο του «The Island 

Concept - Mirum».  

Το Elounda Hills της 

Mirum είναι ένα 

πολυτελές 

ολοκληρωμένο έργο 

ανάπτυξης θέρετρου 

στην Κρήτη.  

 
Συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένα 

Hρακλείου (ΟΛΗ) 

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του 

Τμήματος ΔΕ&Τ και του Οργανισμού 

Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) για την 

εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σχέδιο 

Ψηφιακού Μάρκετινγκ Περιφερειακής 

Ενότητας Ηρακλείου για τους επισκέπτες 

κρουαζιέρας», με Επιστημονική Υπεύθυνη 

του έργου την Αναπλ. Καθηγήτρια Ειρήνη 

Δήμου.  

Σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία 

ενός πλάνου ψηφιακού μάρκετινγκ, που 

θα θέτει τους μελλοντικούς στόχους και 

θα προσδιορίζει με ακρίβεια τις ενέργειες 

που θα πρέπει να υλοποιηθούν από τον ΟΛΗ, ώστε μέσω της 

αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ να 

επιτευχθεί η ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος της 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, η ενίσχυση της εμπειρίας των 

επισκεπτών κρουαζιέρας στο Ηράκλειο, η αύξηση του βαθμού 

ικανοποίησής τους, και ακολούθως η απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος του Ηρακλείου ως προορισμού κρουαζιέρας 

έναντι άλλων προορισμών, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό 

της χώρας. 

 

   

 

Παρουσίαση Τμήματος στους 

Υποψήφιους Φοιτητές & 

Ανταποδοτική Υποτροφία 

 

 

 

 

Παρουσιάστηκε το Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο πλαίσιο της 

διαιδκτυακής εκδήλωσης “Maθαίνω για το 

ΕΛΜΕΠΑ- Επιλέγω ΕΛΜΕΠΑ” 

Δείτε την παρουσίαση από την Πρόεδρο του 

Τμήματος, Αν. Καθηγήτρια Ειρήνη Δήμου στο 

Youtube. 

Επίσης, βρείτε πληροφορίες για την υποτροφία 

που θα δοθεί στον πρώτο επιτυχόντα του 

Τμήματος εδώ.  

https://www.youtube.com/watch?v=PxxR7DIZMI4
https://bat.hmu.gr/spoydazo-me-ypotrofia-sta-tmimata-toy-elmepa/
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 Οι Καθηγητές του Τμήματος πάλι στα θρανία! 

Το Τμήμα ΔΕ&Τ διοργάνωσε στις 31 Μαίου και 1 Ιουνίου 2021 διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Βασικά 

χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων: αρχές, μέθοδοι, τεχνικές και μέσα» και εισηγητή 

τον εξωτερικό συνεργάτη του τμήματος, διδάσκοντα ΠΔ/407, Δρ. Μιχαλη Καθαράκη. 

Στο σεμινάριο συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕ&Τ, αλλά και καθηγητές από άλλα Τμήματα του 

ΕΛΜΕΠΑ. Ο κ. Μιχάλης Καθαράκης παρουσίασε μεταξύ άλλων θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τεχνικές 

αλληλεπίδρασης και συνδιαμόρφωσης εκπαιδευτικού περιεχομένου, μεθόδους για αποτελεσματική 

σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση, θέματα για την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτή, 

εκπαιδευτικές τεχνικές (π.χ. εμπλουτισμένη εισήγηση), κ.ά.  

 Συμμετοχή του Τμήματος στο 9ο 

Παγκρήτιο Forum 

 

Το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Τουρισμού Γιώργος Απλαδάς συμμετείχε κατόπιν 

πρόσκλησης στην ημερίδα του 9ου Παγκρήτιου Forum 

που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου. 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του κ.Απλαδά στο 

λεπτό 2:19:15 του video: 

www.youtube.com/watch?v=oQ1dk3R7nds  

 
Καλεσμένος Ομιλητής για την Κοινωνική 

Ευθύνη των Επιχειρήσεων  

 

Καλεσμένος ομιλητής στο μάθημα «Κοινωνική Ευθύνη των 

Επιχειρήσεων» στις 19 Απρίλιου 2021 ήταν ο Δρ. Τριαντάφυλλος 

Παπαφλωράτος, διδάσκων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 

στα πεδία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Αειφορίας. Ο 

διδάσκων του μαθήματος Δρ. Ευάγγελος Ταλιούρης και οι 

φοιτητές του συζήτησαν, ενημερώθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις 

με τον κ. Παπαφλωράτο για καλές πρακτικές ΕΚΕ, τις πολιτικές των 

κρατών της ΕΕ στο πεδίο αυτό αλλά και τις τάσεις στην υπεύθυνη 

επιχειρηματικότητα που διαπιστώνονται και στην Ελλάδα, όπως τις 

μη οικονομικές αναφορές (π.χ. Global Reporting Initiative), τα 

ESG Criteria (Enviromental Social Governance), κ.ά. 

 Διαλέξεις διδασκόντων του Τμήματος ΔΕ&Τ στο York College Pennsylvania, ΗΠΑ 

Στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας του ΕΛΜΕΠΑ με το York College Pennsylvania (YCP) των Η.Π.Α. πραγματοποιήθηκαν 

οι πρώτες ομιλίες συνεργατών του Τμήματος ΔΕ&Τ στους φοιτητές του YCP στις 21 και 22 Απριλίου 2021. Πιο συγκεκριμένα, η 

μεταδιδικτορική ερευνήτρια του τμήματος Δρ. Στέλλα Κλάδου παρουσίασε στους προπτυχιακούς φοιτητές του School of Arts, 

Communications and Global Studies διάλεξη με τίτλο "Event Management and Gastronomy", ενώ η εξωτερική συνεργάτης 

του τμήματος κα. Εύη Κόττη, παρουσίασε διάλεξη με τίτλο "Intercultural Communications".  

 
Από το Ημερολόγιο…. 

  

 
25/6/2021: Συμμετοχή σε Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή και τον Τουρισμό. Ο Γιώργος 

Ξανθός, Επ. Καθηγητής του Τμήματος, συμμετείχε ως προσκεκλημένος εισηγητής στην 

εκδήλωση του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή Climpact με θέμα "Κλιματική Αλλαγή και 

Τουρισμός" στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Με την εισήγησή του ο κ. Ξανθός ανέδειξε το θέμα 

της ανθεκτικότητας των προορισμών και αιτιολόγησε γιατί θα πρέπει να εστιάζουμε στην έννοια 

του ανθεκτικού Τουριστικού Προορισμού. 

Απρίλιος – Ιούνιος 2021: Αρθρογραφία 

στον Ηλεκτρονικό Τύπο. Ενδεικτικά: 

Άρθρο Δρ. Ειρήνης Δήμου  

Άρθρο Δρ. Αποστολάκη  

Άρθρο Δρ. Αποστολάκη 

    

 
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/ 

 

https://bat.hmu.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=oQ1dk3R7nds
https://climpact.gr/main/
https://emea.gr/epicheiriseis/toyrismos/630404/ellinikos-tourismos-krisimi-kathoristiki-alla-me-prooptikes-i-fetini-sezon/2/
https://www.newshub.gr/el/apopseis/i-prosarmogi-ton-ekpaideytikon-idrymaton-stis-nees-synthikes-poy-diamorfonontai
https://emea.gr/epicheiriseis/toyrismos/630404/ellinikos-tourismos-krisimi-kathoristiki-alla-me-prooptikes-i-fetini-sezon/4/
http://eepurl.com/hnCa6j
https://www.facebook.com/bat.hmu
https://bat.hmu.gr/



