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Πρωτοβουλία για την 

προώθηση του 

τουρισμού υπαίθρου 

στην Κρήτη 

 

 

 

 

Σε σύσκεψη για την προώθηση του 

τουρισμού υπαίθρου με τον 

Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σ.  

Αρναουτάκη και τον  

Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κ. 

Κώτσογλου, συμμετείχε η 

Πρόεδρος του Τμήματος, Αν. 

Καθηγήτρια Ειρήνη Δήμου.  

Η σύσκεψη – συνάντηση των 

αρμοδίων φορέων, 

πραγματοποιήθηκε με 

πρωτοβουλία του Συνδέσμου 

«Αγροξένια» και συμμετείχαν το 

Τμήμα ΔΕ&Τ και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Περισσότερα: https://bat.hmu.gr/ 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Τελετή ορκωμοσίας και απονομής 

μεταπτυχιακών διπλωμάτων του 

ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας και Τουρισμού» 

Σεμινάριο από την SAS σε Φοιτητές 

και Καθηγητές του Τμήματος 

Πρωτοβουλία «Ίσες Ευκαιρίες για 

Όλους» από τη Χαλκιαδάκης ΑΕ με 

τη συνεργασία του Τμήματος ΔΕ&Τ 

Από το Ημερολόγιο 

 

 

 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η 

ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
      

 

Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών 

Εξετάσεων 2022 επιβεβαίωσαν εκ νέου 

τη δυναμική του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Τουρισμού (ΔΕ&Τ) του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

(ΕΛΜΕΠΑ).  

Παρά το γεγονός ότι το Τμήμα είχε 

συντελεστή 0,9 για την Ελάχιστη Βάση 

Εισαγωγής, η βάση εισαγωγής του 

ανέβηκε κατά 400 μόρια και υποδέχεται 

φέτος στο προπτυχιακό του 

πρόγραμμα πάνω από 200 νέους 

φοιτητές. 

Είναι πολύ τιμητικό για το Τμήμα ότι:  

α) Πάνω από 2600 μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 

από όλη την Ελλάδα, επέλεξαν το Τμήμα 

στο μηχανογραφικό τους και το 15% από 

αυτούς στις 3 πρώτες θέσεις προτίμησης 

β) Το 87% των επιτυχόντων, νέων 

φοιτητών από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ το 

επέλεξαν στο μηχανογραφικό τους στις 

πρώτες 3 θέσεις προτίμησης.  

Συγχαίρουμε τους νέους μας φοιτητές για 

την επιτυχία τους και τους υποδεχόμαστε 

με αίσθημα ευθύνης. Πρωταρχικός στόχος 

μας η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης 

προκειμένου να ανταποκριθούμε στις 

προσδοκίες των φοιτητών για 

επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη. 

 

 

5 Νέα Μέλη ΔΕΠ στο Τμήμα! 

Με χαρά το Τμήμα ΔΕ&Τ υποδέχεται πέντε (5) νέα μέλη ΔΕΠ. Πρόκειται για τις κυρίες 

Κωνσταντίνα Γεωργίου, Στυλιανή Κλάδου, Ειρήνη Παπαδάκη, και τους κυρίους 

Μιχάλη Ροβίθη και Ιωάννη Σιτζίμη. Oι νέες/ νέοι συνάδελφοι θεραπεύουν σύγχρονα 

αντικείμενα και καλύπτουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές προτεραιτότητες του 

Τμήματος. Συνοπτικά βιογραφικά τους θα παρουσιάζονται σταδιακά στο newsletter. 

https://bat.hmu.gr/
https://bat.hmu.gr/syskepsi-gia-tin-proothisi-toy-toyrismoy-ypaithroy-stin-kriti/
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 Τελετή ορκωμοσίας και απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων 
Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 28 και την 

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Υγείας, οι 

τελετές ορκωμοσίας και απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων στους απόφοιτους των δύο 

πρώτων κύκλων σπουδών του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», του Τμήματος ΔΕ&Τ του ΕΛΜΕΠΑ. 

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ κ. Νικόλαος Κατσαράκης και ο Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Εμμανουήλ Δρακάκης. Οι απόφοιτοι ορκίστηκαν ενώπιον της 

Διευθύντριας του ΠΜΣ και Προέδρου του Τμήματος Δρ. Ειρήνης Δήμου, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του ΠΜΣ, 

καθώς και πλήθους συγγενών και φίλων. 

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους αποφοίτους μας κι ευχόμαστε πολλές ακόμα επιτυχίες στην επαγγελματική και 

προσωπική τους ζωή! 

    

 Πρωτοβουλία «Ίσες Ευκαιρίες για 

Όλους» από τη Χαλκιαδάκης ΑΕ 

Ο Επ. Καθηγητής του Τμήματος 

ΔΕ&Τ Γιώργος Κριτσωτάκης 

συμμετέχει στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της δράσης «Ίσες 

Ευκαιρίες για Όλους» της εταιρείας 

Χαλκιαδάκης ΑΕ.  

Τον Ιούνιο 2022 ολοκληρώθηκε η 

πρώτη σειρά σεμιναρίων για το  

προσωπικό της εταιρείας που 

αφορά στη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των Ατόμων με 

Ιδιαίτερες Ικανότητες (ΑΜΕΑ). 

Περισσότερα: https://www.xalkiadakis.gr/…  

 
Σεμινάριο από την SAS σε Φοιτητές και 

Καθηγητές του Τμήματος 

Στις 13 και 14 Ιουλίου 

2022 διοργανώθηκε με 

επιτυχία από το Τμήμα 

ΔΕ&Τ και την SAS, 

workshop το οποίο 

παρακολουθήσαν 

φοιτητές, υποψήφιοι 

διδάκτορες αλλά και 

μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.  

Το workshop 

πραγματοποιήθηκε από τον υπεύθυνο 

Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων της SAS και 

μέλος του Αdvisory Βoard του Τμήματος Δρ. Στέφανο Κεχαγιά. 

Σκοπός του ήταν να παρουσιαστούν οι δυνατότητες σύγχρονης 

ανάλυσης δεδομένων μέσω του περιβάλλοντος SAS Viya.  
   

 Από το Ημερολόγιο….   

 
15/06/2022: Συμμετοχή στο Εργαστήριο 

Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης. Ο 

Αν. Καθηγητής Γ. Ξανθός συμμετέχει σε 

ομάδα ειδικών που συστάθηκε από τον 

Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και το 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας για την εκπόνηση 

στρατηγικού σχεδίου που αφορά στη 

δημιουργία Εργαστήριου Τεχνολογικής 

Προοπτικής Διερεύνησης. 

08/07/2022: Σημαντική παρουσία του 

Τμήματος στο Συνέδριο ICCMI 2022. Στο 10th 

International Conference of Contemporary 

Marketing Issues στη Νάξο, παρουσιάστηκαν 

4 ερευνητικές εργασίες από τα μέλη ΔΕΠ Α. 

Αποστολάκη, Γ. Απλαδά, Μ. Κουργιαντάκη 

και Ν. Τριχά. Σε δυο από τις εργασίες 

συμμετείχαν οι μεταπτυχιακές φοιτητές του 

Τμήματος, κυρίες Ι. Βισκαδουράκη και Μ. 

Λεγάκη. 

24/06/2022: Workshop για τον 

Αγροτουρισμό. Η Επ. Καθηγήτρια Στυλιανή 

Κλάδου διοργάνωσε workshop με τίτλο «Ο 

Οινοτουρισμός στην Κρήτη: Ενίσχυση του 

δεσμού βιομηχανίας-έρευνας» στο οποίο 

συμμετείχαν εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού 

χώρου και του οινοτουρισμού. Η εκδήλωση 

έγινε στο πλαίσιο του συνεδρίου ICOT 2022 

στο Ρέθυμνο. 

Δείτε περισσότερα εδώ 

    

 
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://www.xalkiadakis.gr/el/nea-ises-eykairies-gia-oloys-smxalkiadakis-2
https://www.winesofcrete.gr/en/news/wines-of-crete-at-the-panel-wine-tourism-in-crete-strengthening-the-industry-research-nexus/
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