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O Γ. Απλαδάς 

Επικεφαλής του 

ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΛΜΕΠΑ 

Ο κ.Γιώργος 

Απλαδάς, 

Λέκτορας στο 

Τμήμα ΔΕ&Τ, 

ορίστηκε από τη 

Διοίκηση του 

Πανεπιστημίου ως 

επικεφαλής του Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΛΜΕΠΑ.  

Το Τμήμα ΔΕ&Τ του εύχεται κάθε 

επιτυχία στα νέα του καθήκοντα 

και το ΚΕΔΙΒΙΜ να γίνει αρωγός 

των τοπικών και όχι μόνο 

επιχειρήσεων. 

 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Το Τμήμα ΔΕ&Τ συμμετέχει στο 

έργο EduTourism 

Οι Φοιτητές μας στο Globe 

Simulation Game! 

Εκπαιδευτική Εκδρομή 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε 

Τοπικά Οινοποιεία 

Αποστολή Ουγκάντα στο πλαισιο 

του Erasmus Mobility! 

Ο κ.Φραγκουλάκης (Lyttos Mare) 

καλεσμένος στο ΠΜΣ 

Ο κ. Μεφσουτ (AbbVie) μιλάει 

στους Προπτυχιακούς μας 

Φοιτητές 

Παρουσίαση Καθηγητή ΟΠΑ 

Ο κ.Μωραίτακης (Europe Direct) 

στο Τμήμα ΔΕ&Τ 

 

 

 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2021 
      

 

Φοιτήτες του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων & Τουρισμού (ΔΕ&Τ) του 

ΕΛΜΕΠΑ συμμετείχαν στην οργανωτική 

ομάδα του ΑNOC General Assembly 

Crete 2021. Πρόκειται για τη 

συνάντηση των Εθνικών Ολυμπιακών 

Επιτροπών που διοργανώνει η 

Παγκόσμια Ολυμπιακή Επιτροπή και το 

2021 διεξήχθει στο Creta Maris στις 21-

27 Οκτωβρίου. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν Ολυμπιακές 

Επιτροπές 206 χωρών με 600 

εκπροσώπους, συμπεριλαμβανομένων 

Πρωθυπουργών, Υπουργών και  

 

Μελών Βασιλικών Οικογενειών. 

Τους συμμετέχοντες φοιτητές του Τμήματος  

επέλεξε, εμπιστεύτηκε, εκπαίδευσε και 

συντόνισε το Kosmos Travel που είχε 

αναλάβει την διοργάνωση του ANOC 

General Assembly Crete 2021.  

Συγχαίρουμε τους φοιτητές μας Χ. 

Βλαστού, Ε. Μακράκη, Μ. Μαρκουλάκη,   

Ε. Μπαλωμενάκη, Ρ. Ρωμανώφ, Θ. Τούνα, 

Ο. Χονδροκούκη και Χ. Ψαθάκη τόσο για 

την εμπειρία που αποκόμισαν, όσο και για 

το ήθος και την εργατικότητα που 

επέδειξαν. Άξιοι πρεσβευτές του Τμήματος 

ΔΕ&Τ! 

 

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕ&Τ θα μπορούν να 

διδάξουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Μετά από πρόσφατη απόφαση (21/10/2021) της Επιτροπής Ένταξης σε Κλάδους 

Εκπαιδευτικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, οι 

απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕ&Τ θα μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία ΠΕ80 

Οικονομολόγων. Με την απόφαση αυτή, οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν, 

αφού λάβουν πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας, να διδάξουν συναφή με το πτυχίο 

τους μαθήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα σε Γενικά 

Λύκεια αλλά και σε αρκετούς τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ.  

https://bat.hmu.gr/
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 Το Τμήμα ΔΕ&Τ συμμετέχει στο έργο EduTourism 
To Τμήμα ΔΕ&Τ συμμετέχει στο έργο EduTourism του Προγράμματος Interreg Ελλάδα-

Κύπρος, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 

Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την 

προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης και της Κύπρου, μέσα 

από την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο  

στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού για 

νέους 16-25 ετών που θα διασυνδέει ιστορικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά την Κρήτη και 

την Κύπρο. 

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε στο ΕΛΜΕΠΑ στις 23 

& 24 Νοεμβρίου 2021. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Εταιρικό Σχήμα του 

έργου και συγκεκριμένα την Ελλάδα εκπροσωπούν το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας, o μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός Four Elements, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο 

Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων, ενώ τα μέλη του εταιρικού σχήματος από την Κύπρο 

εκπροσωπούν η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία 

Επαρχιών Λάρνακας-Αμμοχώστου. 

 Οι Φοιτητές μας στο Globe 

Simulation Game! 

 

Το Τμήμα ΔΕ&Τ συμμετείχε με επιτυχία για άλλη μια 

χρονιά στο Διεθνές Παιχνίδι Προσομοίωσης 

Διαχείρισης Κρίσεων, Globe Simulation Game στις 6-

7-8 Δεκεμβρίου 2021.  

Το Globe Simulation Game έχει ακαδημαικούς  

υπεύθυνους τον Δρ. Γεώργιο Ξανθό (Αναπληρωτή 

Καθηγητή ΕΛΜΕΠΑ) και τον Dr. Markus Bresinsky (OTH 

Regensburg).  

Οι φοιτητές του Τμήματος ΔΕ&Τ κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν κρίσεις που προκλήθηκαν λόγω της 

πανδημίας Covid-19 και φυσικών καταστροφών στο 

Μάλι της Αφρικής, έχοντας τον ρόλο των μελών του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, σε 

συνεργασία με φοιτητές από πέντε Πανεπιστήμια: το 

OTH Regensburg (Γερμανία), το University of Glasgow 

(Σκωτία), το Biznesa Augstskola Turiba (Λετονία), το 

Tampere University (Φινλανδία) και το Babes-Bolyai 

University (Ρουμανία).  

Συγχαίρουμε τους φοιτητές μας Κ. Πετροπούλου, Ο. 

Χονδροκούκη, Α. Μουστάκα, Γ. Γουρνή, Χ. Ζαμπετάκη, 

Δ. Καρκάνη, Γ. Ζάντε και Μ. Ταχματζίδου για τη 

συμμετοχή και την επιτυχή εκπροσώπηση του 

Τμήματος ΔΕ&Τ! 

 
Εκπαιδευτική Εκδρομή Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών σε Τοπικά Οινοποιεία 

Το ΠΜΣ “Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού” του 

Τμήματος ΔΕ&Τ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 

Οινοτουρισμού πραγματοποίησε το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 

εκπαιδευτική επίσκεψη στα οινοποιεία “Τιτάκης” και “Διγενάκης”.  

Στην εκπαιδευτική επίσκεψη συμμετείχαν μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του ΠΜΣ. Οι συμμετέχοντες είχαν 

την ευκαιρία να γνωρίσουν την έννοια του οινοτουρισμού ως ειδική 

μορφή τουρισμού, τη σημασία της δικτύωσης και των συνεργιών για 

την ανάπτυξη των οινοποιείων και του οινοτουρισμού, το ρόλο του 

μάρκετινγκ και του branding για την προώθηση των οινοποιείων, 

καθώς και τη διαχρονική ανάπτυξη και εξέλιξη του δικτύου Wines of 

Crete. 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής εκδρομής πραγματοποιήθηκαν  

ομιλίες για τον οινοτουρισμό από τις Δρ. Μαρία Αλεμπάκη 

(ΙΝΑΓΡΟΚ), Δρ. Στέλλα Κλάδου (ΕΛΜΕΠΑ) και την κα. Ηρώ 

Σταυρακάκη (Wines of Crete). Τις ομιλίες ακολούθησε ξενάγηση 

στους χώρους των οινοποιείων και γευσιγνωσία τοπικών οίνων. Το 

ΠΜΣ ευχαριστεί θερμά τόσο τις ομιλήτριες για τις  παρουσιάσεις 

τους, όσο και τα δύο οινοποιεία για τη φιλοξενία. 
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 Αποστολή Ουγκάντα στο πλαίσιο του Erasmus Mobility!  

Στο πλαίσιο του Erasmus International Mobility του ΕΛΜΕΠΑ, οι κ.κ. 

Γιώργος Κριτσωτάκης (Επ. Καθηγητής στο Τμήμα ΔΕ&Τ) και Σπύρος 

Αποστολάκης (Τμήμα Συντήρησης ΕΛΜΕΠΑ), επισκέφτηκαν το 

Mbarara University of Science and Technology στην Ουγκάντα. Ο 

σκοπός της κινητικότητας ήταν να προωθήσει τα προγράμματα 

ανταλλαγής μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων για φοιτητές, διοικητικούς 

υπαλλήλους και καθηγητές, καθώς και να ενισχύσει τη μελλοντική 

συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων-εταίρων. 

 Ο κ.Φραγκουλάκη (Lyttos Mare) 

καλεσμένος στο ΠΜΣ 

 

Στις 14/12/2021, στο μάθημα Μάρκετινγκ του ΠΜΣ 

«Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», 

πραγματοποιήθηκε ομιλία στους φοιτητές με 

προσκλεκλημένο ομιλητή τον κ.Φραγκουλάκη 

Βασίλειο, General Manager του Lyttos Mare-Exclusive 

Beach Resort, με θέμα: "Τουριστικό Μαρκετινγκ. Η 

σύνδεση του παλιού με το νέο. Τι ζητάει ο πελάτης;". 

 
Ο κ. Μεφσουτ (AbbVie) μιλάει στους 

Προπτυχιακούς μας Φοιτητές 

Στο μάθημα “Διοίκηση και 

Mάρκετινγκ Διεθνών 

Επιχειρήσεων” συμμετείχε ως 

καλεσμένος ομιλητής ο κ. 

Κωσταντίνος Μεφσουτ, 

Regional Government Affairs, 

Senior Manager in Western 

Europe and Canada στην 

AbbVie. Το θέμα της ενημέρωσης και της συζήτησης αφορούσε στις 

σύγχρονες προκλήσεις σε ζητήματα διοίκησης και επενδύσεων, με 

έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο των επενδύσεων και το κανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει την είσοδο σε μια διεθνή αγορά. Επιπλέον 

παρουσιάστηκε η περίπτωση της εταιρείας AbbVie και η στρατηγική 

διεθνοποίησής της. 

 Παρουσίαση Καθηγητή ΟΠΑ 

Στις 19/11/2021, ο Δρ. Νικόλαος Καραμπίνης, 

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήσε 

παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας 

“Asymmetric cost behavior and earnings quality in 

the European context”. Η παρουσίαση έγινε στα 

πλαίσια σειράς σεμιναρίων που θα διεξαχθούν στο 

μάθημα Διοικητικής Λογιστικής για Τουριστικές 

Επιχειρήσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

«Διοίκηση Επιχειρήσεων φιλοξενίας και Τουρισμού».  

Ο κ.Μωραίτακης (Europe Direct) στο Τμήμα 

ΔΕ&Τ  

Στις 12/11/2021 στο μάθημα "Παγκοσμιοποίη-

ση, Επιχειρήσεις, Εμπόριο" έγινε συζήτηση και 

ενημέρωση των φοιτητών από τον κ. Νίκο 

Μωραιτάκη (Senior Advisor/Manager EU 

Programmes του Europe Direct), για τα πεδία 

Invest in EU και Next Generation EU, που 

εντάσσονται σε ένα σχέδιο ανάκαμψης και 

μετασχηματισμού της οικονομίας και της 

κοινωνίας στην ΕΕ ύψους 806,9 δισ. ευρώ.  

 Από το Ημερολόγιο…. 
  

 
23/10/2021: Ημερίδα Έργου TRACCE. Το Εργαστήριο 

Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας του Τμήματος ΔΕ&Τ 

υλοποιησε επιστημονική – ενημερωτική ημερίδα στο 

πλαίσιο διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

του έργου “TRACCE- Στα Ίχνη των Περιηγητών”, με 

θέμα: “Ψηφιακές Πολιτισμικές Διαδρομές: To 

Ερευνητικό Έργο TRACCE”. Η ημερίδα είχε τεράστια 

επιτυχία και το Τμήμα ΔΕ&Τ ευχαριστεί θερμά τους 

εταίτους του έργου, τους φορείς που συμμετείχαν 

στην ημερίδα, καθώς και όλους του συμμετέχοντες. 

Το έργο TRACCE συγχρηματοδοτήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. 

Ο Δρ. Δημήτρης Μπελιάς εκπονεί υπό την επίβλεψη του Επ. 

Καθ. Νίκου Τριχά μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα 

«Προάγοντας την εφαρμογή της Διοίκησης Αλλαγών στον 

Ξενοδοχειακό Κλάδο, μέσα από τη σύγχρονη θεώρηση της 

Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων». 

Στα πλαίσια του Erasmus+, η Tinatin Dumbadze, από το 

Batumi Shota Rustaveli State University της Γεωργίας, εκπονεί 

τη μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία στο Τμήμα ΔΕ&Τ. Η 

διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στις προοπτικές 

ανάπτυξης του οινοτουρισμού στη Γεωργία. 

    

 
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/
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