
 

 
 

  

  

Ενςωμάτωςη των ςφγχρονων τάςεων ευημερίασ ςτην τουριςτική βιομηχανία, 
ευρήματα από ζνα διεπιςτημονικό ερευνητικό πρόγραμμα! 

 
Πζμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 

10:30 - 14:00  

Ξενίασ 6-8, Αθήνα | Alba Graduate Business School 

 
Το GO FIT (GO Functional  Improvement & Tourism) ςχεδιάςτθκε για να αναπτφξει ζνα 

νζο εκπαιδευτικό πρόγραμμα,  μια διαδικτυακή πλατφόρμα και μια εφαρμογή 

πολυμζςων, με διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ από ειδικοφσ ςε κζματα άςκθςθσ, υγείασ 

και τουριςμοφ, που κα επιδιϊξει τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων και ικανοτιτων ςε 

επαγγελματίεσ τθσ άςκθςθσ και υγείασ ϊςτε να ςχεδιάηουν κατάλλθλα προγράμματα 

άςκθςθσ για τουρίςτεσ, ενϊ παράλλθλα κα τουσ βοθκοφν να υιοκετιςουν ζναν πιο 

υγιεινό τρόπο ηωισ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ. 

Η αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των ςτελεχϊν τθσ ξενοδοχειακισ βιομθχανίασ, των 

μελϊν τθσ ΕΚΕ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςχετικά με τισ ςοβαρζσ κοινωνικζσ 

επιπτϊςεισ των μυοςκελετικϊν προβλθμάτων και τισ κοινωνικοοικονομικζσ τουσ 

ςυνζπειεσ, χάρθ ςτο πρόγραμμα, δθμιουργεί τθν προςδοκία για μία αφξθςθ τθσ 

κινθτοποίθςθσ και τθν υιοκζτθςθ ενόσ πιο υγιεινοφ τρόπου ηωισ. 

  
  

 

Πρόγραμμα 

10:30-11:00 Προςζλευςθ – εγγραφι 

11:00-11:10|Καλωςόριςμα/ Χαιρετιςμοί 

Δρ. Κώςτασ Αξαρλόγλου, Dean Alba Graduate Business School, The American College 

of Greece 

Δρ. Ευαγγελία Μπαραλοφ, Academic Director, MSc in Tourism Management, Alba 

Graduate Business Scholl, The American College of Greece 

11:10-11:35| "Oφζλη τησ άςκηςησ ςε τουρίςτεσ ςτην αντιμετώπιςη τησ παχυςαρκίασ 



και του διαβήτη τφπου ΙΙ" 

Δρ. Γιώργοσ Παναγιώτου, Επίκουροσ Κακθγθτισ Ακλθτικισ Επιςτιμθσ - 

Εργοφυςιολογίασ, Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου 

11:35-12:05| "Πώσ να εφαρμόςετε προγράμματα άςκηςησ ςε τουρίςτεσ με πόνο ςτον 

αυχζνα και τη ράχη" 

Δρ. Αναςταςία Μπενζκα, Κακθγιτρια, Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & 

Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ 

12:05-12:35| "Θεραπευτική άςκηςη ςτο νερό ςε ξενοδοχειακό περιβάλλον" 

Δρ. Αςημζνια Γιοφτςίδου,  Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια, Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ 

Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ 

12:35-13:00| "Τhe Fitness and being active Trend" 

Νίκοσ Σκοπετζασ , Προϊςτάμενοσ ακλθτικϊν, ψυχαγωγικϊν και καλλιτεχνικϊν 

δραςτθριοτιτων Costa Navarino 

13:00 – 14:00| Γεφμα/Networking 

 

 

 
Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ διεπιςτθμονικισ αυτισ  ςυνεργαςίασ είναι να καλφψει τθν ανάγκθ 

ανάπτυξθσ ενόσ νζου προγράμματοσ εντατικισ μάκθςθσ (που κα επικεντρϊνεται ςτθ 

μετατροπι των ιδεϊν ςε δράςθ ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 

2020») για ειδικοφσ ςτον τομζα τθσ άςκθςθσ, τθσ υγείασ και του τουριςμοφ, το οποίο 

κα λειτουργιςει ωσ καταλφτθσ για τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ. 
 

  

© Copyright 2019 | Alba Graduate Business School, The American College of Greece 
   

 

 


