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ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



Η μόνη 
ολοκληρωμένη 

πρόταση 
Τουριστικής 
Εκπαίδευσης  
στην Ελλάδα

 
Το μοναδικό 

Κολλέγιο μέλος 
στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό 
Τουρισμού των 

Ηνωμένων Εθνών  
(UNWTO)
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Η τουριστική βιομηχανία είναι μία από τις σημαντικότερες 

και ραγδαία αναπτυσσόμενες  οικονομικές δραστηριότη-

τες στη χώρα μας.  Για τον λόγο αυτό, η ανάγκη για καλά 

εκπαιδευμένους επαγγελματίες τόσο στην τοπική όσο και 

την παγκόσμια αγορά Φιλοξενίας και Τουρισμού έχει γίνει 

πλέον επιτακτική. Ως εκ τούτου, οι προοπτικές επαγγελ-

ματικής απασχόλησης είναι λαμπρές για τους αποφοίτους 

της Σχολής, τόσο εντός Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό.

Τα προγράμματα σπουδών της Σχολής Τουρισμού του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου περιλαμβάνουν σύγχρονα 

μαθήματα με πρακτική διάσταση και εξειδικεύουν τους 

φοιτητές σε περιζήτητες ειδικότητες της σύγχρονης 

βιομηχανίας του τουρισμού. Η Σχολή Τουρισμού στελε-

χώνεται από διακεκριμένους καθηγητές, που διαθέτουν 

μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Στην 

πλειοψηφία τους κατέχουν θέσεις μεσαίων και ανώτερων 

στελεχών σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Σχολή  
Τουρισμού

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού 
Κολλεγίου προσφέρει στους φοιτητές 
όλα τα απαραίτητα εφόδια με σκοπό 
την επαγγελματική τους ανάπτυξη και 
εξέλιξη τόσο στον ξενοδοχειακό τομέα 
όσο και σε όλο το φάσμα της διεθνούς 
βιομηχανίας τουρισμού.

ΉΞΕΡΕΣ ΌΤΙ …
η  Σχολή Τουρισμού  έχει 

βραβευθεί ως η «Καλύτερη 
Σχολή Ξενοδοχειακής 

Εκπαίδευσης» στα Greek 
Hospitality Awards 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 & 2021.

●

διακρίθηκε 3 συνεχείς χρονιές 
στα Tourism Awards (Bronze 

Award το 2020, Gold Award το 
2021, Silver Award το 2022).

●

είναι μέλος κορυφαίων φορέων 
και οργανισμών του 

τουριστικού κλάδου σε Ελλάδα 
και εξωτερικό: Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τουρισμού 
(UNWTO), ΣΕΤΕ, EURHODIP, 

AHLEI, ELITOUR.

●

έχει δημιουργήσει τον 
πρωτοποριακό εκπαιδευτικό 

θεσμό «HoTEL OPEN FORUM».

●

ο όμιλος της Ecole Ηôtelière de 
Lausanne, σε συνεργασία 

με το Μητροπολιτικό 
Κολλέγιο, παρέχει για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα  τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα  
στον τουριστικό κλάδο 

προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης VET BY EHL. 
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ΒΡΑΒΕΙΑ  |   ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Για 6η συνεχή χρονιά, η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλε-

γίου βραβεύθηκε ως η «Καλύτερη Σχολή Ξενοδοχειακής Εκπαίδευσης» 

(BEST HOTEL EDUCATION PROVIDER) στα Greek Hospitality Awards 

2021, ως αναγνώριση της παροχής υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας σε συ-

νεργασία με το διακριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, Queen Margaret 

University και την Ecole Ηôtelière de Lausanne. 

Τα βραβεία διοργανώνει κάθε χρόνο η εταιρεία Ethos Awards και το 

περιοδικό Χρήμα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ξε-

νοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Ξενοδόχων, του ΗΑΤΤΑ και της ΔΕΘ Helexpo. Πρόκειται για έναν θε-

σμό που συγκεντρώνει εκατοντάδες σημαίνουσες προσωπικότητες της 

ελληνικής ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας. 

Η εξαιρετική αυτή διάκριση αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο τουριστικών 

σπουδών στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το ευρύ δίκτυο συνεργα-

ζόμενων ξενοδοχείων για την πρακτική άσκηση των φοιτητών της 

Σχολής Τουρισμού.

Greek  
Hospitality  
Awards

ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗΣ

ΓΙΑ 6η  
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ  

ΧΡΟΝΙΑ  

BEST HOTEL
EDUCATION

PROVIDER
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Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προχώρησε σε μία πρωτοποριακή συνερ-

γασία για τον κλάδο του Τουρισμού. Απέκτησε την ιδιότητα μέλους 

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και, πλέον, αποτελεί 

το μοναδικό στην Ελλάδα Κολλέγιο, μέλος του UNWTO. 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (United Nations World Tourism 

Organisation) είναι το Εξειδικευμένο Όργανο του Οργανισμού Ηνω-

μένων Εθνών για την προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης ανά-

πτυξης του τουρισμού διεθνώς. Κύριο στοιχείο της δραστηριότητας 

του είναι η εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας για τον 

Τουρισμό. Στις δράσεις του συμπεριλαμβάνονται οι ενέργειες για τη 

μεγιστοποίηση της κοινωνικοοικονομικής συμβολής του τουρισμού 

και, ταυτόχρονα, την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων αρνητικών 

επιπτώσεων του.  

Με γνώμονα τα παραπάνω, δημιουργεί τις τάσεις της αγοράς ενώ, πα-

ράλληλα, προωθεί την εκπαίδευση και κατάρτιση στον τουρισμό και 

αναπτύσσει ανταγωνιστικές και βιώσιμες πολιτικές ώστε ο τουρισμός 

να μπορεί να αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης σε 

περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, 

έχει αναπτύξει συνεργασίες με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς σε 158 

χώρες και διαθέτει 500 Συνεργαζόμενα Μέλη παγκοσμίως. 

Στην Ελλάδα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού επέλεξε το Μη-

τροπολιτικό Κολλέγιο ως το μόνο Κολλέγιο μέλος του στη χώρα, 

επισφραγίζοντας έτσι το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων τουρι-

στικών σπουδών. 

United Nations  
World Tourism 
Organisation

Το Μοναδικό Κολλέγιο  
στην Ελλάδα μέλος  

του Παγκόσμιου Οργανισμού  
Τουρισμού 
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Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991, με βασική επιδίωξη τη συνένωση των τουρι-

στικών επιχειρήσεων που παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Στόχος 

ήταν η δημιουργία ενός φορέα που θα εξέφραζε δυναμικά τις θέσεις 

του τομέα. Έκτοτε με την ένταξη και κλαδικών φορέων, στηρίζει και 

προωθεί συνολικά τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού, τόσο εντός όσο 

και εκτός συνόρων. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για 

τη στρατηγική ενδυνάμωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και 

κατ΄ επέκταση, της εθνικής οικονομίας.

Αποστολή του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-

τας του τουρισμού και η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού του ρόλου 

στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Σήμερα, διαθέτει 500 τακτικά 

και έκτακτα μέλη, τα οποία είναι είτε τουριστικές επιχειρήσεις, είτε 

Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων, αλλά και 

φυσικά πρόσωπα.

H EURHODIP έχει έδρα στις Βρυξέλλες και ξεκίνησε τη δράση της το 

1988. Σήμερα, αριθμεί μέλη από 39 χώρες, εκπροσωπώντας περισσό-

τερους από 40.000 φοιτητές, προερχόμενους από 180 εκπαιδευτικά 

ιδρύματα.

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου είναι πλήρες 

μέλος της Ένωσης Ανώτερων Τουριστικών Σχολών της Ευρώπης 

(EURHODIP). Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 

είναι το μοναδικό Κολλέγιο-μέλος της ένωσης από την Ελλάδα.  

Greek  
Tourism  
Confederation

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο  
είναι πλήρες μέλος  

του Συλλόγου Ελληνικών  
Τουριστικών Επιχειρήσεων
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣH 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το Νο1 Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπου-

δών στην Ελλάδα, έγινε Μέλος του Συμβουλίου Ελληνικού Ιατρικού 

Τουρισμού – ΕΛΙΤΟΥΡ. Πρόκειται για μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση 

που έχει στόχο να προωθήσει τον ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα, ανα-

δεικνύοντας τη χώρα μας ως κορυφαίο προορισμό για αυτό το είδος 

τουρισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΜΚΟ ΕΛΙΤΟΥΡ συνεργάζεται 

με διεθνείς οργανισμούς σχετικούς με τον ιατρικό τουρισμό και ανα-

λαμβάνει τον συντονισμό των μελών της με στόχο την ανάπτυξη της 

δραστηριότητάς τους στον ιατρικό τουρισμό. Επιπλέον, προσφέρει 

εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και γνώσεις στα μέλη της, 

καθώς και τη δικτύωση τους με συλλόγους και οργανώσεις ιατρικού 

τουρισμού. 

Η ELITOUR είναι ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Παγκόσμιου Ιατρι-

κού Τουρισμού (Global Healthcare Travel Council). Η νέα διάκριση 

αφορά τα προγράμματα σπουδών της Σχολής Τουρισμού, τα οποία, 

πλέον, φέρουν και τη σφραγίδα της ΕΛΙΤΟΥΡ.

ΕΛΙΤΟΥΡ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο  
Μέλος του Συμβουλίου  

Ελληνικού Ιατρικού  
Τουρισμού 
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Ο κορυφαίος όμιλος Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), σε συνεργασία 

με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, παρέχει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

τα διεθνώς αναγνωρισμένα στον ξενοδοχειακό κλάδο Προγράμματα 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης VET BY EHL. 

Τα προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση ελβετικού Διπλώματος 
Πιστοποίησης (Swiss Diploma) σε 4 σύγχρονες εξειδικεύσεις: 

► Hotel Administration Diploma 

► Service Professional Diploma

► Rooms Professional Diploma 

► Kitchen Professional Diploma

► Online Hospitality Hygiene & Safety Training

Στον όμιλο EHL ανήκει η Νο1 Ξενοδοχειακή Σχολή στον κόσμο, βάσει 

του Διεθνούς Πίνακα κατάταξης Πανεπιστημίων QS 2019. Στόχος αυτής 

της διεθνούς συνεργασίας υπεροχής είναι η προσφορά σπουδών υψη-

λού επιπέδου με την εγγύηση της Ελβετικής παράδοσης και υπεροχής 

στην τουριστική εκπαίδευση.  Αξίζει να τονιστεί ότι τα προγράμματα 

της Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) αποτελούν το διαβατήριο των 

αυριανών στελεχών της παγκόσμιας ξενοδοχειακής βιομηχανίας. 

Με 125 χρόνια ηγετικής πορείας, η Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) αποτελεί παγκόσμιο 

σημείο αναφοράς στην ξενοδοχειακή εκπαίδευση και τη βασική δεξαμενή στελεχών των κορυ-

φαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1893 από την ένωση Ελβετών ξενοδόχων – έναν 

μη κερδοσκοπικό οργανισμό – και αποτέλεσε την πρώτη Πανεπιστημιακή Σχολή που εδραιώθηκε 

παγκοσμίως στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να κατέχει αδιαμφισβή-

τητα τη θέση της πρώτης Σχολής παγκοσμίως στον κλάδο της ξενοδοχειακής εκπαίδευσης. Με 

εξέχουσα τοποθεσία στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, στην καρδιά της Ευρώπης, υπηρετεί 

πιστά την Ελβετική αίσθηση φιλοξενίας και ενσωματώνει στην κουλτούρα της, τις παγκοσμίως 

αναγνωρισμένες Ελβετικές αξίες της αριστείας και της κορυφαίας ποιότητας.  Το δίκτυο των 

αποφοίτων της EHL, που ξεπερνά σήμερα τους 25.000, είναι το μεγαλύτερο, πιο έμπειρο επαγ-

γελματικά και κοινωνικά δραστήριο δίκτυο αποφοίτων ξενοδοχειακών σπουδών στον κόσμο.

Ecole hôtelière  
de Lausanne 

SWISS DIPLOMAS  
από τη Νο1 Ξενοδοχειακή Σχολή  

στον κόσμο. 

Σπουδές 5 Αστέρων με την εγγύηση της Ελβετικής 
παράδοσης στην τουριστική εκπαίδευση.
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Νο 1 
Σχολή  

Ξενοδοχειακών Σπουδών  
στον Κόσμο

125 
χρόνια ηγεσίας  

στην Ξενοδοχειακή  
Εκπαίδευση

25.000 
απόφοιτοι  
διεθνώς

140 
εθνικότητες  
αποφοίτων 

97% 
απορρόφηση  

στην αγορά εργασίας  
εντός 1 έτους  

από την αποφοίτηση 

Βραβευμένη με Αστέρι 
Michelin για το εκπαιδευ-
τικό της εστιατόριο, Le 

Berceau de Sens.
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Ο σύνδεσμος AHLA με έδρα την Ουάσιγκτον, εξυπηρετεί τον κλάδο της φιλοξενίας για περισ-

σότερα από 100 χρόνια, προσφέροντας συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαιδευτικούς πόρους 

στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Εκπροσωπεί περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια δωμάτια, που 

αντιστοιχούν σε περισσότερες από 25.000 ξενοδοχειακές μονάδες, το 50% του κλάδου! Το ιν-

στιτούτο AHLEI είναι το μη κερδοσκοπικό τμήμα εκπαίδευσης και κατάρτισης του AHLA και 

ιδρύθηκε το 1953. Είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως ο κορυφαίος φορέας στην πιστοποίηση 

του ξενοδοχειακού κλάδου, με πελάτες και συνεργάτες σε περισσότερες από 95 χώρες.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει 

το δικαίωμα να παρέχει τα παγκοσμίως φήμης Εκπαιδευτικά Προγράμ-

ματα Πιστοποίησης των στελεχών τουριστικών και επισιτιστικών 

επιχειρήσεων, τα οποία με την επιτυχή τους ολοκλήρωση οδηγούν 

στην απόκτηση των διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών του 

American Hotel and Lodging Αssociation [AHLA]. Τα προγράμματα 

καλύπτουν περισσότερες από 20 διαφορετικές εξειδικεύσεις του κλάδου 

της Φιλοξενίας, που υπάγονται στις εξής θεματικές ενότητες:

INTRODUCTION TO HOSPITALITY

ROOMS DIVISION

FOOD AND BEVERAGE

ACCOUNTING AND FINANCE

MARKETING AND SALES

HUMAN RESOURCES

GENERAL HOSPITALITY MANAGEMENT

American  
Hotel & Lodging  
Educational Institute 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι  
ο μοναδικός Global Academic Partner του 

American Hotel & Lodging Educational Institute 
(AHLEI) στην Ελλάδα.

Αποκλειστική Συνεργασία με το μεγαλύτερο  
Ίδρυμα Τουρισμού στην Αμερική
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Πάνω από  

65  
χρόνια ιστορίας 

Εκπροσωπεί το  

60-70%  
της Παγκόσμιας 
Ξενοδοχειακής  

Βιομηχανίας 

Παρουσία σε  

95  
χώρες 

Συνεργασία με  

2.000  
Πανεπιστήμια και 

Τουριστικές Σχολές
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Σύγχρονα  
Προγράμματα  
Σπουδών 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σας προσφέρει μια ευρεία γκάμα ακαδημαϊκών προ-
γραμμάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, σε συνεργασία 
με διακεκριμένα Διεθνή Πανεπιστήμια.

Όλα μας τα προγράμματα πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές των συνεργαζό-
μενων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων [ολιγομελή τμήματα, σύγχρονες εγκαταστά-
σεις, εξειδικευμένα εργαστήρια με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως 
καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό]. Επιπλέον, όλα τα προγράμματα έχουν 
σχεδιαστεί με στόχο να ικανοποιούν τις ανάγκες της σύγχρονης και διεθνούς 
αγοράς εργασίας και να προσφέρουν στους αποφοίτους πολυάριθμες ευκαιρίες 
επαγγελματικής αποκατάστασης στον ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων. 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
BACHELORS
►  BA (Hons) International Hospitality  

and Tourism Management 
Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών 

Επιχειρήσεων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MASTER
►  MSc International Hospitality, Events  

and Tourism Management 
Διεθνή Φιλοξενία, Οργάνωση Εκδηλώσεων  
και Διοίκηση Τουρισμού
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  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Έτος 1
Βασικές αρχές και  

πρακτικές Μάρκετινγκ

Οικονομικά για Επιχειρήσεις

Εισαγωγή στη Λογιστική  
και τα Χρηματοοικονομικά

Εισαγωγή στη Διοίκηση Εταιρειών Παροχής 
Υπηρεσιών Τουρισμού & Φιλοξενίας

Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας  
και Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Βασικές Αρχές Τουριστικής Διοίκησης

Έτος 2
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Διοίκηση Επιχειρηματικών Λειτουργιών

Ειδικές και Εναλλακτικές  
Μορφές Τουρισμού

Εμπειρία Καταναλωτή

Πρακτική Άσκηση

Έτος 3
Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Επιχειρηματικότητα

Βιώσιμη Διαχείριση  
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας

Ο σύγχρονος κλάδος  
τροφίμων και ποτών

Τουρισμός και  
Αναπτυσσόμενες Χώρες

Έτος 4
Συμβουλευτική των επιχειρήσεων

Διαχείριση Διεθνών Προορισμών

Σύγχρονα θέματα στη Φιλοξενία  
και τον Τουρισμό

Διπλωματική Εργασία

Ο τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Queen Margaret 

Ο Τομέας του Τουρισμού αποτελεί για την χώρα μας 
μία από τις βασικές πηγές εθνικού εισοδήματος και 
η ανάγκη για καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες, 
τόσο στην τοπική όσο και στην παγκόσμια αγορά Φι-
λοξενίας και Τουρισμού, έχει γίνει πλέον επιτακτική.
Στα πλαίσια αυτά, η καινοτομία στην τουριστική 
βιομηχανία είναι ζωτικής σημασίας για να παρα-
μείνει κάποιος ανταγωνιστικός, ενώ η οικονομική 
αξία των επιχειρήσεων στηρίζεται στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, στη δημιουργικότητα, τον ενθουσιασμό, 
τη μοναδικότητα και το ταλέντο του. Η ικανοποίηση 
του πελάτη, η ανανέωση και η καινοτομία χαρακτη-
ρίζουν τις επιτυχημένες εταιρείες του σημερινού 
οικονομικού περιβάλλοντος.

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να εφοδιάσει 
τους φοιτητές με τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και 
τεχνικές γνώσεις που θα χρειαστούν στην επαγγελ-
ματική τους σταδιοδρομία. Τους δίνει τη δυνατότητα 
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε βασικά θέματα 
του Τομέα του Τουρισμού, να εμβαθύνουν σε νέες 
μεθοδολογίες και να εξοικειωθούν με το επαγγελμα-
τικό περιβάλλον μέσω της πρακτικής τους εξάσκησης 
σε συνεργαζόμενες με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 
ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις.

BΑ  
International 
Hospitality 
& Tourism 
Management
Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4  ΕΤΗ 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Αμειβόμενη πρακτική 
άσκηση κατά τη διάρκεια 
και των 4 ετών φοίτησης 

σε επιχειρήσεις του 
κλάδου της φιλοξενίας.

●

Πρακτική άσκηση σε 
μεγάλες διοργανώσεις 

του κλάδου της φιλοξενίας 
σε όλη τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους.

●

Eπαγγελματικές 
προοπτικές εντός 
και εκτός Ελλάδας, 
μέσω του γραφείου 

σταδιοδρομίας και του 
δικτύου συνεργαζόμενων 

τουριστικών και 
ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων με το 
Κολλέγιο.
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Ο τίτλος απονέμεται απευθείας  
από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Oxford Brookes

Με τη χώρα μας να βρίσκεται μεταξύ των δημο-
φιλέστερων τουριστικών προορισμών διεθνώς 
αλλά και τον ανταγωνισμό να εντείνεται, οι ξενο-
δοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις αναζητούν 
άρτια εκπαιδευμένα στελέχη.  Το Μητροπολιτικό 
κολλέγιο ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες 
της αγοράς παρέχει, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα 
ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο 
συνδυάζει τη Διοίκηση στις μονάδες Τουρισμού και 
Φιλοξενίας και την Οργάνωση Εκδηλώσεων κάθε 
τύπου (συνέδρια, εκθέσεις, ταξίδια κινήτρων κ.λπ.).  
Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται σε συνεργα-
σία με το κορυφαίο Oxford Brookes University, το 
2ο στη Μ. Βρετανία και 18ο στον κόσμο καλύτερο 
Πανεπιστήμιο για Σπουδές Τουρισμού & Φιλοξενίας 
(βάσει του διεθνούς πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων 
QS Ranking 2022). 

Το περιεχόμενο του προγράμματος εφοδιάζει τους 
φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για 
κάθε εργαζόμενο στον κλάδο του τουρισμού.  Ο διε-
θνής προσανατολισμός του αποτελεί ισχυρό σύμμαχο 
στην επαγγελματική αποκατάσταση των απόφοιτων 
εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ η σύγχρονη φύση των 
μαθημάτων αποτελεί εγγύηση για ένα ανταγωνιστικό 
βιογραφικό.

MSc  
International Hospitality, 
Events & Tourism 
Management
Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Φιλοξενία,  
Οργάνωση Εκδηλώσεων και Διοίκηση Τουρισμού 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΕΤΟΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

• Σύνθεση των κλάδων Τουρισμού, 
Φιλοξενίας και Εκδηλώσεων-Εvents

• Marketing στον Τουρισμό και στη 
Συμπεριφορά του Καταναλωτή

• Στρατηγικές Ψηφιακής Διανομής 
Τουριστικού Προϊόντος

• Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

• Στρατηγική Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση

• Ηγεσία και Καθοδήγηση

• Μεθοδολογία της Έρευνας

• Πτυχιακή εργασία.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ  
ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ;

Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών από το Oxford 

Brookes University, το 
2ο στη Μ. Βρετανία 
και 18ο στον κόσμο 

καλύτερο Πανεπιστήμιο 
για Σπουδές Τουρισμού 

& Φιλοξενίας (βάσει 
του διεθνούς πίνακα 

κατάταξης πανεπιστημίων 
QS Ranking 2022).

●

Σεμινάρια από ισχυρά 
στελέχη του κλάδου (π.χ. 
ξενοδοχειακές κρατήσεις 

- πρόγραμμα Opera, 
Τεχνικές upselling, Wine 

tasting κ.λπ.).

●

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
σε ξενοδοχεία, εστιατόρια 

και τουριστικές 
επιχειρήσεις.

●

Ευέλικτο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ιδανικό για 

εργαζομένους.

●

Δυνατότητα πρακτικής 
άσκησης σε πλήθος 

επιχειρήσεων (ξενοδοχεία 
4 και 5 αστέρων, 

τουριστικά γραφεία, κ.α.).

●

Προγραμμα Mentorship: 
σε κάθε φοιτητή 

αντιστοιχεί ένας μέντορας 
ο οποίος αναλαμβάνει 

να τον καθοδηγήσει και 
να τον προετοιμασει στα 
επόμενα επαγγελματικά 

του βήματα.
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HoTEL OPEN FORUM

Ο ετήσιος θεσμός HoTEL OPEN FORUM (Hospitality Tourism Education 

League) της Σχολής Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου δημι-

ουργήθηκε στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Πανεπιστημιακής εκπαί-

δευσης σε νέους, οι οποίοι επιλέγουν τον συγκεκριμένο κλάδο για τις 

σπουδές τους, με στόχο να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στη ραγδαία 

αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία, αλλά και με σκοπό να τους 

προσφέρει την ευκαιρία να μάθουν από τους καλύτερους της αγοράς. 

Ο θεσμός υποδέχεται εξέχουσες προσωπικότητες του ξενοδοχειακού 

κλάδου, οι οποίες μοιράζονται με το κοινό τις πολύτιμες εμπειρίες 

από την πολυετή καριέρα τους. Οι φιλοξενούμενες διαλέξεις αφορούν 

ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το 

Hospitality Management, αλλά και με τις τελευταίες εξελίξεις στον 

κλάδο παγκοσμίως. 

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, αντιλαμβανόμενο το έντονα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της διεθνούς φιλοξενίας, προάγει την άμεση σύνδεση της 

αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, δημιουργώντας ταυτόχρονα στους 

φοιτητές την πολυπολιτισμική κουλτούρα, απαραίτητο  χαρακτηριστικό 

ενός επιτυχημένου επαγγελματία στον κλάδο του τουρισμού. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ  
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τιμόθεος Ανανιάδης,  
Γενικός Διευθυντής /  
Διευθύνων Σύμβουλος  
Hotel Grande Bretagne & King George, 
Luxury Collection Hotels Athens,  
Marriott International

Λία Ζαμπέτογλου, 
Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΣΕΤΕ

Γιάννης Ρέτσος,  
Πρόεδρος ΣΕΤΕ 

Ιωάννα Δρέττα,  
CEO Marketing Greece
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29CAREER DAY  

TOURISM  
Στο πλαίσιο της συνεχούς διασύνδεσης της Σχολής Τουρισμού του Μη-

τροπολιτικού Κολλεγίου με την αγορά του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, 

πραγματοποιούνται κάθε χρόνο Ημέρες Καριέρας, σε συνεργασία με 

το CAREER OFFICE του Κολλεγίου. 

Για μια ολόκληρη ημέρα, οι φοιτητές της Σχολής έχουν την ευκαιρία 

να γνωρίσουν από κοντά στελέχη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων φι-

λοξενίας και τουρισμού και να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις μαζί 

τους, με στόχο μία θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 CAREER OFFICE
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ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ  
ΕΡΓΑ ΣΤΗΡ ΙΑ 

Ένα πραγματικό  
Ξενοδοχείο 5 Αστέρων  
στις Εγκαταστάσεις μας   

Για τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Τουρισμού έχουν 

δημιουργηθεί στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο υπερσύγχρονα εργαστήρια, 

τα οποία είναι πλήρως και πολυτελώς εξοπλισμένα και προσομοιάζουν 

την πραγματική λειτουργία ενός Ξενοδοχείου 5 αστέρων. Τα εργαστήρια 

περιλαμβάνουν Fine Dining εστιατόριο, πραγματικά Δωμάτια Ξενοδο-

χειακής Μονάδας και Εργαστήρια Οροφοκομίας, καθώς και κουζίνες με 

εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας οι οποίες πληρούν τις πιο αυστηρές 

προδιαγραφές υγιεινής ασφάλειας.  Με αυτόν τον τρόπο, ακολουθείται 

με ακρίβεια το πλέον σύγχρονο Σύστημα Εκπαίδευσης στη Φιλοξενία, 

το οποίο δίνει έμφαση στην εξάσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών 

σε πραγματικές συνθήκες εργασίας μέσα στα πρότυπα της αγοράς. 
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ  

F I N E  D I N I N G
TA S T E  G A L L E R Y

Σε αυτόν τον χώρο που λειτουργεί ως πραγματικό εστιατόριο 

ακολουθείται το πρότυπο σύστημα Serve and Learn, δηλαδή η σί-

τιση γίνεται με εδέσματα που οι ίδιοι οι φοιτητές προετοιμάζουν, 

σερβίρουν και απολαμβάνουν ταυτόχρονα. Επιπλέον, οι φοιτητές 

διαμορφώνουν το χώρο του εστιατορίου πριν από κάθε βάρδια, 

ώστε να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους πελάτες.
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Π Ρ Α Γ Μ ΑΤ Ι Κ Α 
Δ Ω Μ ΑΤ Ι Α 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ενότητα της Υπηρεσίας Ορό-

φων (Housekeeping) σε ακριβή αντίγραφα δωματίων ξενοδο-

χειακών μονάδων 5 αστέρων, λειτουργώντας σε πραγματικές 

συνθήκες εργασίας, ώστε να είναι άρτια προετοιμασμένοι για την 

επαγγελματική τους ζωή. 
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Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ Ι Α 
Ε Π Ι Σ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν 

Τ Ε Χ Ν Ω Ν  
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σύγχρονες κουζίνες, πλήρως εξοπλισμένες με μηχανήματα μαζικής 

εστίασης, τα οποία χρησιμοποιούνται  για την παραγωγή πραγματι-

κών γευμάτων από τους φοιτητές.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΣΤΑ TOURISM AWARDS ΓΙΑ 3η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η πολυβραβευμένη Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου βραβεύ-

τηκε στα Tourism Awards 2022 λαμβάνοντας Silver Award στην κατηγορία 

«Προγράμματα εκπαίδευσης & εξειδίκευσης / Online training programs / Σύν-

δεση εκπαίδευσης & αγοράς». Είναι η 3η συνεχή χρονιά που το Μητροπολιτικό 

Κολλέγιο διακρίνεται στον θεσμό των Tourism Awards, επιβεβαιώνοντας με 

αυτόν τον τρόπο την κυριαρχία του στον τομέα της εκπαίδευσης στον Τουρισμό 

και την Φιλοξενία. Για την παραλαβή του βραβείου, το Μητροπολιτικό Κολ-

λέγιο εκπροσώπησαν ο κ. Τριάντ Φλουρής, Vice Principal Academic Affairs, 

ο κ. Θεόδωρος Μπενετάτος, Dean της Σχολής Τουρισμού και ο κ. Αλέξανδρος 

Δαρδούφας, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος για το BA in International Hospitality 

Tourism Management & Operations Manager – VET by EHL Programme. 

Στην 9η τους διοργάνωση, τα βραβεία-θεσμός του κλάδου συνεχίζουν σταθερά 

να επιβραβεύουν τους πρωτοπόρους και τους καινοτόμους. Η λαμπερή τελετή 

απονομής έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με τον αριθμό των 

καλεσμένων να ξεπερνά τους 500. Ανάμεσά τους η  Υφυπουργός Τουρισμού 

Σοφία Ζαχαράκη και ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας.
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41ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ  

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Επεκτείνοντας τη δράση του σε ο,τι αφορά στην εκπαίδευση και επιμόρφωση 

των επαγγελματιών του Τουρισμού, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετείχε 

στη διοργάνωση και διενέργεια Τουριστικής Ημερίδας για το επιχειρηματικό 

κοινό της Σκιάθου, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης 

Ξενοδόχων Σκιάθου, υπό την αιγίδα του Δήμου Σκιάθου. Στόχος της Ημερίδας 

ήταν η ενημέρωση των μελών της Ένωσης, καθώς και του επιχειρηματικού 

κοινού της Σκιάθου συνολικά. Χωρισμένη σε δυο θεματικές ενότητες, η εκδή-

λωση περιλάμβανε ομιλίες που κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος των θεμάτων που 

απασχολούν τον τουριστικό τομέα. Την πρώτη ενότητα με θέμα «Ανάπτυξη 

Τουριστικών Επιχειρήσεων στη Πράξη» ανέπτυξε ο καθηγητής του Μητρο-

πολιτικού Κολλεγίου, κ. Τάσος Γούσιος. Στη διάρκεια της παρουσίασής του 

μίλησε για τις τεχνικές μεγιστοποίησης πωλήσεων μέσω διαδικτυακών κα-

ναλιών, προσαρμόσιμες πολιτικές marketing, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων, 

όσο και σε επίπεδο προορισμού. Η δεύτερη ενότητα είχε θέμα «Λειτουργία 

Τουριστικών Μονάδων εν όψει Θερινής Περιόδου, Ζητήματα Αδειοδοτήσεων, 

Ελέγχων και Τήρησης Διοριών», με ομιλητή τον κ. Νικόλαο Σαρούκο. Στη διάρ-

κεια της ομιλίας τέθηκαν σημαντικά ζητήματα ως προς την νόμιμη λειτουργία 

των τουριστικών μονάδων εν όψει μια υποσχόμενης θερινής περιόδου, όπως 

θέματα υγειονομικών πρωτοκόλλων, τήρησης λειτουργικών και ποιοτικών 

απαιτήσεων, μέτρων ασφαλείας σε κολυμβητικές δεξαμενές και σειρά άλλων 

ζητημάτων που απασχολούν τον τουριστικό κλάδο.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 
ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟ 7ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

Δίνοντας σταθερά το παρών σε μεγάλες κλαδικές εκδηλώσεις και δρώμενα της 

Ελλάδας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο πραγματοποίησε μια ξεχωριστή παρου-

σία στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που έλαβε χώρα το διάστημα 6-9 

Απριλίου 2022. Πιο συγκεκριμένα, φοιτητές από τη Σχολή Τουρισμού ανέλαβαν 

υποστηρικτικές θέσεις στη διοργάνωση, με στόχο να δοκιμάσουν τις γνώσεις 

και τις δεξιότητές τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, παίρνοντας μέρος 

σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της χώρας. Ξεχώρισαν, μάλιστα, 

για την ευγένεια και τον επαγγελματισμό τους, καθώς και για την υψηλού 

επιπέδου εξυπηρέτηση που προσέφεραν στους συμμετέχοντες, αφήνοντας 

θετικές εντυπώσεις και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της διορ-

γάνωσης. Υπό την καθοδήγηση ακαδημαϊκών και διοικητικών στελεχών του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι φοιτητές αποκόμισαν πολύτιμες εμπειρίες στην 

επικοινωνία με σημαίνοντα πρόσωπα, αναπτύσσοντας το δίκτυο επαγγελμα-

τικών τους επαφών, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και να 

συζητήσουν με διακεκριμένους ομιλητές, όπως τον Υπουργό Οικονομικών, 

κ. Σταϊκούρα, την CEO του Αστέρα Βουλιαγμένης, κα. Ζαγλαρίδου, και τη 

βραβευμένη συγγραφέα Victoria Hislop.
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43ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “STUDY LOCALLY – THRIVE 

GLOBALLY” ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ακολουθώντας τις τάσεις στον τουριστικό κλάδο και τις ανάγκες που ανα-

κύπτουν από την επίδραση της επικαιρότητας, η πολυβραβευμένη Σχολή 

Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διοργάνωσε την πολύ επιτυχημέ-

νη εκδήλωση-ημερίδα με θέμα: «Study Locally – Thrive Globally: Σπουδές 

στον τουρισμό και τη φιλοξενία και η προοπτική παγκόσμιας καριέρας». Στο 

πλαίσιο αυτό, το Campus Θεσσαλονίκης φιλοξένησε κορυφαία στελέχη του 

Τουρισμού και καταξιωμένους καθηγητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας 

και του εξωτερικού, οι οποίοι, με συμπεριληπτικές ομιλίες και παρουσιάσεις, 

τοποθετήθηκαν σχετικά με τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τριτοβάθμιας 

τουριστικής εκπαίδευσης και τις αλλαγές που έχουν αναδιαμορφώσει τον 

επαγγελματικό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, φιλοξενήθηκαν οι κ.κ.:

•  Μαριάννα Σιγάλα,  

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

•  Φώτιος Κιλιπίρης,  

Καθηγητής Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

•  Nicole Ferdinand,  

Programme Leader, Oxford Brookes University

•  Greta Frey (online),  

Senior Consultant, AltoPartners Basel MPB  

Recruitment Group AG

•  Δημήτριος Διαμαντής (online),  

Professor and Executive Academic Dean, Les Roches

Τις ομιλίες συντόνισε ο κ. Θεόδωρος Μπενετάτος, Dean της Σχολής Του-

ρισμού στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

ONLINE RECRUITING EVENT  
ΑΠΟ ΤΗΝ HRC INTERNATIONAL

Στοχεύοντας στην επιτυχή επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών, η 

πολυβραβευμένη Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, διοργάνωσε 

Online Recruting Event, σε συνεργασία με την εταιρία HCR International. 

Η HCR International είναι μία από τις πιο ισχυρές εταιρίες πρόσληψης 

ξενοδοχειακού προσωπικού παγκοσμίως, με διεθνείς θέσεις πρακτικής και 

ειδικά προγράμματα Management trainee στα πιο πολυτελή και δημοφιλή 

πεντάστερα ξενοδοχεία στο κόσμο. Στη διάρκεια του event, οι συμμετέχοντες 

παρακολούθησαν αναλυτική παρουσίαση των διεθνών θέσεων πρακτικής 

(αναλυτικές πληροφορίες στις παρακάτω εικόνες), των υπηρεσιών που πα-

ρέχουν προς τους φοιτητές που θα προσληφθούν και live Q&A session. Στη 

συνέχεια, κάποιοι από την ομάδα υπέβαλαν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά 

ενώ άλλοι πέρασαν από δια ζώσης συνέντευξη με τους εκπροσώπους της HRC 

International, οι οποίοι επισκέφτηκαν το Campus Αθήνας.
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45GREEK FOOD WORKSHOP ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟ PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY  
ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των εκπαιδευτικών σχέσεων με διεθνή πανεπιστή-

μια, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο υποδέχτηκε φοιτητές από το Πανεπιστήμιο 

Pennsylvania State University στις εγκαταστάσεις του Campus Αθήνας. Η 

ομάδα αποτελούνταν από 20+ φοιτητές Διοίκησης Τουρισμού όλων των ετών 

από το Pennsylvania State University μαζί με τον συνοδό καθηγητή τους. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στο Campus 

Αθήνας και στη συνέχεια παρακολούθησαν workshop γευσιγνωσίας ελληνικής 

κουζίνας, ειδικά σχεδιασμένο από τον σεφ Μιχαήλ Ζάχαρη. Το “Greek Food 

Workshop“ έλαβε χώρα στα εργαστήρια Τουρισμού & Φιλοξενίας της Σχολής 

Τουρισμού και το φαγητό σερβιρίστηκε στο εστιατόριο Taste Gallery που 

βρίσκεται στον 7ο όροφο του Campus Αθήνας. Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 

του Pennsylvania State University πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη επίσκεψη 

στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού ταξιδιού στην Ελλάδα, το οποίο διοργανώθηκε 

με σκοπό οι φοιτητές να γνωρίσουν τη χώρα μας και να βιώσουν δια ζώσης 

την εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας. Το Greek Food Workshop στο Campus 

Αθήνας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου ήταν μέρος του προγράμματος της 

εκδρομής τους, η οποία, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε ξεναγήσεις σε γνωστά 

ξενοδοχεία, συναντήσεις με στελέχη του Τουρισμού και κυβερνητικά μέλη, 

καθώς και επίσκεψη σε σημαντικά αξιοθέατα της Αθήνας.

WORKSHOP ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑ SEMELI 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μεταφέροντας τις τάσεις και τις απαιτήσεις του τουριστικού κλάδου σε εκ-

παιδευτικό πλαίσιο, η πολυβραβευμένη Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου, οργάνωσε για φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών που προσφέ-

ρει, ένα μοναδικό workshop οινογνωσίας σε συνεργασία με το κτήμα SEMELI 

(Σεμέλη). Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο εστιατόριο TASTE Gallery του Campus 

Αθηνας, με τη συμμετοχή 20 περίπου φοιτητών, αποτελώντας για όλους μια 

πολύ ξεχωριστή εμπειρία που συνδύασε τη γνώση με την ικανοποίηση των 

αισθήσεων. Στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τις 

βασικές αρχές οινογνωσίας και γευσιγνωσίας, δοκιμάζοντας και συγκρίνοντας 

χαρακτηριστικά, ποικιλίες και αρώματα από 4 διαφορετικά είδη κρασιών του 

κτήματος SEMELI. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να κάνουν food pairing με 

διάφορες επιλογές. Τα πιάτα ήταν δημιουργίες του chef Μιχάλη Ζάχαρη και 

περιλάμβαναν φρέσκο ψωμί, λουκάνικο από ζαρκάδι, παστράμι τόνου, τυριά 

και άλλα αλλαντικά. Στο workshop οινογνωσίας οι φοιτητές γνώρισαν και 

συζήτησαν με τον οινολόγο του κτήματος SEMELI, κ. Γιάννη Φλεριανό, ο 

οποίος πραγματοποίησε και σύντομη παρουσίαση του κτήματος.
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4740 ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ  

ΣΤΑ TOURISM VIRTUAL CAREER DAYS 2022

Αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της διασύνδεσης και της επαφής των φοι-

τητών και των αποφοίτων της Σχολής Τουρισμού με την αγοράς εργασίας, το 

Μητροπολιτικό Κολλέγιο,  πραγματοποίησε με επιτυχία για μία ακόμη χρονιά 

τον καθιερωμένο θεσμό Tourism Virtual Career Days 2022 (Ημέρες Καριέρας 

Τουρισμού), αποκλειστικά για τους φοιτητές και τους αποφοίτους του.

Με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυση του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου και αξιοποιώντας τους ισχυρούς δεσμούς που έχει αναπτύξει με την 

αγορά εργασίας, το Δίκτυο Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου κάλεσε 40 ξενοδοχειακούς ομίλους που διαθέτουν περισσότερα 

από 200 ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις. Η διοργάνωση έδωσε την 

ευκαιρία σε φοιτητές και απόφοιτους της Σχολής Τουρισμού να πραγματοποι-

ήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των συμμετεχόντων ξενοδοχείων και 

επιχειρήσεων και να διεκδικήσουν μια θέση στο εργατικό δυναμικό τους. Πιο 

συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1110 ατομικές συνεντεύξεις, 

μέσω των οποίων οι φοιτητές και απόφοιτοι απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία 

στην επικοινωνία με στελέχη επιχειρήσεων, ενώ είχαν τη δυνατότητα να ενη-

μερωθούν για τις σύγχρονες απαιτήσεις και τάσεις του τουριστικού κλάδου, 

καθώς και για τις δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Αρκετοί, μάλιστα, 

κατάφεραν να εξασφαλίσουν και μια θέση εργασίας.

Η διοργάνωση φιλοξένησε κορυφαία ονόματα των  κλάδων φιλοξενίας 

και τουρισμού:

• ALDEMAR
• AMANZOE -AMAN RESORTS
• ANDRONIS EXCLUSIVE
• AQUILA HOTELS
• ARIA HOTELS-LIBRA GROUP -GRACE MYCONOS
• ASTIR BEACH

• ATHENS MARRIOTT
• ATLANTICA HOTELS AND RESORTS
• BEEF BAR (ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΤΕΡΑ)
• COSTA NAVARINO
• DAIOS COVE -ELOUNDA
• ELECTRA HOTELS
• ELOUNDA SA
• FOUR SEASONS ATHENS ( ASTIR PALACE)
• GORDON CHARLES AGENCY-VIKING CRUISES
• GRECOTEL
• KANAVA HOTELS AND RESORTS
• KATIKIES HOTELS
• LUXURY BOUTIQUE KALESMA MYCONOS
• M GALLERY ATHENS CAPITAL
• MAGE HOTELS ( ATHENS TIARE GROUP)
•  MANESSIS TRAVEL (AMARONDA RESORT AND SPA  

& MESSINA RESORT)
• MEΓΑΛΗ BΡΕΤΑΝΝΙΑ-GB -KING GEORGE
• MIDEAST TRAVEL AGENCY
• MITSIS HOTELS
• MYCONIAN COLLECTION -LEADING LUXURY HOTELS
• PORTO CARRAS RESORTS
• RAMADA LOUTRAKI & WYNDHAM LOUTRAKI
• SAINT GEORGE LYCABETTUS (SGL)
• SANI RESORTS -IKOS
• SBOKOS GROUP-PHAEA RESORTS
• SOHO ROC HOTEL -SCORPIOS
•  SWOT HOSPITALITY  

(Moxy Marriott Hyatt/Τhe Unbound Collection Monasty 
Autograph by Marriott Θεσαλλονικη κ.α.)

• THE MARGI HOTEL
• TRESOR HOSPITALITY
•  ZEUS INTERNATIONAL  

(Wyndham Athens-Eretria Hotel Spa & Resort).
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49TOURISM CAREER WEBINAR ΤΗΣ PLACEMENT 

INTERNATIONAL ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Η πολυβραβευμένη Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διοργά-

νωσε Online Ημέρα Καριέρας σε συνεργασία με την Placement International, 

μία από τις ισχυρές εταιρίες πρόσληψης ξενοδοχειακού προσωπικού. Η Online 

Ημέρα Καριέρας πραγματοποιήθηκε σε δύο δόσεις. Η πρώτη συνάντηση έλαβε 

χώρα διαδικτυακά, μέσω Microsoft Teams. Στη διάρκεια της, φοιτητές και 

απόφοιτοι παρακολούθησαν ενημερωτική παρουσίαση από την Placement 

International σχετικά με τις πρακτικές και τοποθετήσεις σε διεθνή ξενοδοχεία, 

καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των κατάλληλων. Την 

παρουσίαση διαδέχτηκε η αξιολόγηση των βιογραφικών και οι συνεντεύξεις, 

στη διάρκεια των οποίων, οι φοιτητές και απόφοιτοι της Σχολής Τουρισμού 

είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και να διεκδικήσουν 

αμειβόμενη θέση πρακτικής άσκησης σε μεγάλα ξενοδοχεία, σε όλο τον κό-

σμο. Οι πρακτικές αφορούν σε ξενοδοχεία που βρίσκονται στις μεγαλύτερες 

μητροπόλεις και σε δημοφιλείς προορισμούς όπως Μαιάμι, Λος Άντζελες, Νέα 

Υόρκη ή σε πόλεις της Ιταλίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Αυστραλί-

ας, Νέας Ζηλανδίας, Κέιπτάουν, Γιοχάνεσμπουργκ, Ντουμπάι, Κατάρ, Χονγκ 

Κονγκ, Ταιλάνδη, Σανγκάη, Βιετναμ κ.α.

ΟNLINE ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ LEAN SIX SIGMA

Με στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα κεφαλαιώδους σημα-

σίας και την επαφή με διακεκριμένους επαγγελματίες του κλάδου, η Σχολή 

Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου διοργάνωσε οnline διάλεξη με 

θέμα “Operational Excellence series: What is Lean Six Sigma and how the 

hospitality sector can benefit!”. Καλεσμένος ομιλητής ήταν ο Dr Morphis 

Tsalikidis, Βusiness Transformation & Operational Excellence Executive, 

Μοrphis Consulting. Στη διάρκεια της ομιλίας του, φοιτητές και απόφοιτοι 

Σχολών Τουρισμού, παρακολούθησαν μια αναλυτική παρουσίαση της μεθο-

δολογίας Lean Six Sigma, καθώς και των πολλαπλών εφαρμογών της στον 

κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας. Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικές της 

ομιλίας του Dr Morphis ήταν οι εξής:

• Origins of Lean and Six Sigma

• Lean Six Sigma Principles and Framework

• Tools and Techniques for the Service Industry

• Lean Six Sigma application in the Hospitality Sector

• Critical Success Factors in deploying Lean Six Sigma

Η σειρά Webinars με τίτλο “Operational Excellence series” εντάσσεται στο 

πλαίσιο του επιτυχημένου θεσμού HoTEL OPEN FORUM.
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51Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ EURΗΟDIP

Η Σχολή Τουρισμού πρόσθεσε μία ακόμα σημαντική διάκριση στο χαρτοφυλάκιο 

της, καθώς το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ένωσης Ανώτερων Τουριστικών Σχολών της Ευρώπης-EURHODIP. Πιο 

συγκεκριμένα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, που είναι ήδη πλήρες μέλος της 

EURHODIP, συμμετείχε στο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Hospitality and Tourism 

της Ένωσης EURHODIP το οποίο έλαβε χώρα στο Leeuwarden (Λεουβάρντεν) 

της Ολλανδίας. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο εκπροσώπησε ο Dean of Faculty 

of Hospitality and Tourism του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, κ. Θοδωρής Μπε-

νετάτος. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση στη 

διάρκεια της οποίας ο κ. Μπενετάτος εξελέγη μέλος του Board of Directors 

της Ένωσης EURHODIP. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο 

είναι το μοναδικό Κολλέγιο-μέλος της Ένωσης που εκπροσωπεί την Ελλάδα.

ΓΙΑ 6η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΣΤΑ GREEK HOSPITALITY AWARDS 2021

Η Σχολή Τουρισμού διακρίθηκε για 6η συνεχή χρονιά στον ετήσιο θεσμό 

Greek Hospitality Awards, λαμβάνοντας το Χρυσό Βραβείο. Η συγκεκριμέ-

νη διάκριση αποτελεί τεράστια τιμή για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο καθώς 

επισφραγίζει για ακόμα μια φορά την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών 

που προσφέρει. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην 

Ελλάδα που διακρίνεται για 6 συνεχή έτη. Η διάκριση αφορά:

•  στην παροχή υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακών προγραμμάτων 

στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, σε συνεργασία 

με τα διακεκριμένα Βρετανικά Πανεπιστήμια, Οxford Brookes 

University και Queen Margaret University, όπως επίσης και τον 

όμιλο της Ecole hôtelière de Lausanne,

•  στα υπερσύγχρονα εργαστήρια της Σχολής Τουρισμού τα οποία 

είναι πλήρως και πολυτελώς εξοπλισμένα και προσομοιάζουν την 

πραγματική λειτουργία ενός Ξενοδοχείου 5 αστέρων,

•  στο σύστημα εκπαίδευσης το οποίο προσφέρει στους φοιτητές 

ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης μέσω των εξειδικευμένων 

Tourism Career Days και πρακτική άσκηση στα μεγαλύτερα ξενο-

δοχεία της χώρας.

Το Χρυσό Βραβείο παρέλαβε η κα Πηγή Μαντζουράτου, Υπεύθυνη Δικτύου 

Πρακτικής Άσκησης και Ανάπτυξης, Year Tutor (Athens Campus), (BA) 

International Hospitality and Tourism Management, η οποία εκπροσώπησε 

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στην Τελετή Απονομής.

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ACADEMIC PARTNER 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«SMALL PLACES BIG DREAMS»

Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Από καρδιάς», 

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο στηρίζει, ως Academic Partner, την πρωτοβουλία 

«Small Places Big Dreams» για την εκπαιδευτική ενδυνάμωση των γυναικών 

στον κλάδο του Τουρισμού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτο-

βουλία της ΑΜΚ Mexoxo και έχει στόχο να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες 
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53και δυνατότητες ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης και διασύνδεσης σε 300 γυναίκες 

που δραστηριοποιούνται στην ελληνικό τουριστικό κλάδο. Η δράση πραγμα-

τοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα. Στην 

εκδήλωση για την ανακοίνωση της έναρξης του προγράμματος, παρευρέθηκαν 

-μεταξύ άλλων- ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ο πρέσβης των 

Η.Π.Α., Geoffrey Pyatt. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο εκπροσώπησε ο Δρ. Τριάντ 

Φλουρής, Vice Principal Academic Affairs του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

GOLD AWARD ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΣΤΑ TOURISM AWARDS 2021

Η Σχολή Τουρισμού έλαβε το Χρυσό Βραβείο “Best Tourism & Hospitality School” 

στην κατηγορία «Προγράμματα εκπαίδευσης & εξειδίκευσης» στα Tourism 

Awards 2021. Ο θεσμός Tourism Awards έχει στόχο να αναδεικνύει και να επι-

βραβεύει τους πρωτοπόρους και τους καινοτόμους του κλάδου του Τουρισμού. 

ONLINE ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ  
ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η πολυβραβευμένη Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, με πρωτο-

βουλία του Δικτύου Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξης, διοργάνωσε Ημέρες Καριέρας 

με στόχο την επαγγελματική δικτύωση και αποκατάσταση των φοιτητών και 

αποφοίτων των προγραμμάτων σπουδών Τουρισμού. Μέσα σε 4 ημέρες, στελέχη 

από περισσότερους από 20+ ξενοδοχειακούς ομίλους που διαθέτουν 150+ κορυ-

φαία στην κατηγορία τους ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις, γνώρισαν 

φοιτητές και απόφοιτους της Σχολής Τουρισμού, δίνοντάς τους την ευκαιρία να 

διεκδικήσουν μια θέση στο εργατικό δυναμικό τους. Μέσα από 300+ ατομικές 

(one to one) διαδικτυακές συνεντεύξεις, οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή με την 

τουριστική αγορά, ενημερώθηκαν για τις συνθήκες εργασίας, τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες/ικανότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση, αποκτώντας μια ολοκληρω-

μένη εικόνα σχετικά με τις σύγχρονες απαιτήσεις και τη δυναμική του κλάδου. 

Παράλληλα, δοκίμασαν και τις δικές τους δυνατότητες στην εύρεση εργασίας 

σύμφωνα με τα ταλέντα, τις δεξιότητες και τις επαγγελματικές επιδιώξεις τους.

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ: 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ 6 ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

«Τουρισμός και Εστίαση στην Ελλάδα: Δυνατότητες Επανεκκίνησης και οι 

Κίνδυνοι για την επερχόμενη Σεζόν» ήταν το θέμα της διαδικτυακής εκδήλωσης 

που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Μαρτίου. Για τη συζήτηση ένα πάνελ 

από εξέχοντες εκπροσώπους των κλάδων του Τουρισμού και της Εστίασης 

συζήτησαν για την επανεκκίνηση των κλάδων Τουρισμού και Εστίασης, καθώς 

και για τη συμβολή τους στην ανάκαμψη της οικονομίας. 
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55LIVE WEBINAR ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ  

ΤΗΣ AMERICAN AIRLINES, SHANE HODGES

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει διαδικτυ-

ακά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Αντιπρόεδρο της American Airlines. Ο 

Αυστραλός Shane Hodges πραγματοποίησε ομιλία με θέμα “American Airlines 

Success Story: Safe Travelling in Times of Covid”. Το Live Webinar αποτέλεσε την 

πρώτη εκδήλωση εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα στην οποία συμμετέχει 

ο κ. Hodges. Στη διάρκεια της ομιλίας του μοιράστηκε με το κοινό εμπειρίες και 

γνώσεις από την πολυετή πορεία του σε ηγετικές θέσεις, στον κλάδο του τουρι-

σμού και των αεροπορικών εταιριών, δίνοντας τις δικές του συμβουλές για μια 

επιτυχημένη καριέρα. Επιπλέον, ανέλυσε το εξαιρετικά ενδιαφέρον success story 

της American Airlines, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί 

να διασφαλιστεί η ασφάλεια στα αεροπορικά ταξίδια την εποχή του κορωνοϊού. 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ  
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με γνώμονα την ενίσχυση του κλάδου της φι-

λοξενίας, επέκτεινε την εκπαιδευτική του δράση και, με πρωτοβουλία της 

πολυβραβευμένης Σχολής Τουρισμού, προσέφερε διαδικτυακά σεμινάρια με 

θέμα τον Τουρισμό, υπό την αιγίδα του Δήμου Σκιάθου. Η πρωτοβουλία του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου για τη διοργάνωση των διαδικτυακών σεμιναρίων 

με θέμα τις εξελίξεις και τις αλλαγές στον κλάδο του Τουρισμού, πραγματο-

ποιήθηκε με τη στήριξη των εξής φορέων του νησιού της Σκιάθου: Ένωση 

Ξενοδόχων, Εμπορικός & Επαγγελματικός Σύλλογος και Σωματείο Ιδιοκτητών 

Τουριστικών Καταλυμάτων. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ,  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ενώ τα θέματα που τέθηκαν 

αφορούσαν νευραλγικούς τομείς του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, ήταν τα εξής: 

• Ποια είναι η πορεία του τουρισμού για τη φετινή χρονιά;

•  Πώς διαμορφώνεται ο κλάδος την επόμενη μέρα  

μετά την πανδημία (πώς ορίζεται το “μετά” την πανδημία);

•  Πώς διαχειρίστηκε ο ΕΟΤ επικοινωνιακά την πανδημία  

και σε ποιες αγορές του εξωτερικού;

•  Ποια είναι η στρατηγική του ΕΟΤ για την προώθηση της Ελλάδας 

ως προορισμού για την επόμενη τουριστική περίοδο;

•  Ποιες είναι οι δεξιότητες που οι νέοι εργαζόμενοι στον κλάδο  

της φιλοξενίας θα πρέπει να διαθέτουν για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις των επιχειρήσεων;

•  Ποιος ο ρόλος του βιώσιμου τουρισμού στην ανάπτυξη  

των χωρών και πώς μπορεί η Ελλάδα να εναρμονιστεί  

με τις βασικές αρχές της αειφορίας-βιωσιμότητας;
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57ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HAPCO

Οι φοιτήτριες της Σχολής Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Λένα 

Κεβχισβίλλι και Ευσταθία Λαζαρίδου, κέρδισαν το Βραβείο Καλύτερης Εργα-

σίας στον διαγωνισμό του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου HAPCO στον οποίο 

συμμετείχαν προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές τουριστικών σπουδών, 

με ενδιαφέρον στην αγορά του MICE. Η εργασία, χάρη στην οποία κέρδισαν 

την πρώτη θέση στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του HAPCO, ήταν μια ολοκλη-

ρωμένη πρόταση φιλοξενίας Συνεδρίου με όλες τις τεχνικές, οικονομικές και 

επικοινωνιακές πληροφορίες που απαιτούνται για τη διοργάνωση του, όπως 

τους χώρους διεξαγωγής των ομιλιών και παρουσιάσεων, τα ξενοδοχεία φι-

λοξενίας των συνέδρων, προτεινόμενα μέσα μεταφοράς για τις μετακινήσεις 

τους, αλλά και τους χώρους διεξαγωγής των γευμάτων και των cocktail events.

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2020  
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΛΟΣΣΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Με το βλέμμα στραμμένο στην ταχεία και ασφαλή αποκατάσταση των φοι-

τητών και αποφοίτων του, το Γραφείο Διασύνδεσης του Μητροπολιτικού 

Κολλεγίου για τα Campus Αθήνας, Αμαρουσίου και Πειραιά, διοργάνωσε για 

ακόμα μια χρονιά, Ημέρα Καριέρας Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το Μητρο-

πολιτικό Κολλέγιο φιλοξένησε στελέχη από τις μεγαλύτερες και πιο επιδρα-

στικές ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, δίνοντας την ευκαιρία σε 

εκατοντάδες φοιτητές της Σχολής Τουρισμού να διεκδικήσουν μια θέση στο 

εργατικό δυναμικό τους.

HOTEL OPEN FORUM: ΔΙΑΛΕΞΗ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Με πρωτοβουλία της Σχολής Τουρισμού και στο πλαίσιο του θεσμού HoTEL 

Open Forum, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξένησε τον κ. Φώτη Κοκοτό, 

Member of the Board & Development Director στο ξενοδοχείο ELOUNDA S.A 

HOTELS & RESORTS για μια διάλεξη με θέμα «Τουριστική ανάπτυξη και προ-

στασία περιβάλλοντος». Η διάλεξη έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Campus 

Αθήνας συγκεντρώνοντας πλήθος φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, 

καθώς και αποφοίτων και επαγγελματιών του κλάδου. Στη διάρκεια της διάλεξής 

του, ο κ. Κοκοτός μίλησε για τις τάσεις που αναπτύσσονται παγκοσμίως στο 

θέμα της βιωσιμότητας στον Τουρισμό, ανέλυσε πρακτικές που συνδυάζουν 

την προστασία του περιβάλλοντος με την τουριστική ανάπτυξη και τοποθε-

τήθηκε πάνω στους τρόπους που η πολιτεία, αλλά και κάθε επαγγελματίας 

του Τουρισμού, μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.



Σ
Χ

Ο
Λ

Η
 Τ

Ο
Υ

Ρ
ΙΣ

Μ
Ο

Υ
Σ

Χ
Ο

Λ
Η

 Τ
Ο

Υ
Ρ

ΙΣ
Μ

Ο
Υ

58
59ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ  

XΕΝΙΑ 2019, ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συμμετείχε στην κορυ-

φαία εμπορική έκθεση Τουρισμού ΧΕΝΙΑ 2019 η οποία πραγματοποιήθηκε 

στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, φιλοξενώντας 550+ εκθέτες και 

περισσότερους από 45.000 επισκέπτες. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετείχε 

με εκθεσιακό περίπτερο όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να ενημερωθούν για 

τα υπερσύγχρονα προγράμματα σπουδών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με 

έμφαση στα Bachelors και Μasters της Σχολής Τουρισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον είχε η συμμετοχή του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο παράλληλο project 

της έκθεσης XENIA, Hotel Megatrends/Talks. 

Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΣΤΟ 9ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Με γνώμονα την συνεχή επιμόρφωση σε ζητήματα που αφορούν τον κλάδο 

τους, η Σχολή Τουρισμού έδωσε το παρών στο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας, 

που πραγματοποιήθηκε για 9η συνεχή χρονιά, στον συνεδριακό χώρο του 

ξενοδοχείου Elite City Resort, με θέμα “Mind the Gap”. Δεκάδες φοιτητές 

της Σχολής Τουρισμού από τα campus της Αθήνας, του Αμαρουσίου και του 

Πειραιά, είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν σε μια σημαντική διημερίδα του 

κλάδου τους, να παρακολουθήσουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από 

κορυφαίους επαγγελματίες και να γίνουν αποδέκτες γνώσεων και εμπειριών 

που ενισχύουν τις γνώσεις και το επαγγελματικό τους προφίλ, ενώ ταυτόχρονα 

διευρύνουν τον τρόπο σκέψης τους. 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON

Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρή-

σεων της Σχολής Τουρισμού επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 

Hilton στην Αθήνα όπου και ξεναγήθηκαν, μαθαίνοντας παράλληλα την ιστορία 

του, αλλά και πώς έφτασε να θεωρείται ένα από τα πιο θρυλικά ξενοδοχεία της 

Αθήνας. Την ξενάγηση διαδέχτηκε άσκηση προσομοίωσης Housekeeping όπου 

οι φοιτητές χωρίστηκαν σε γκρουπ των 12 ατόμων και, υπό την καθοδήγηση 

της Assistant Executive Housekeeper Έβελυν Καρινοπούλου και της Floor 

Supervisor Χαράς Χολέβα, δούλεψαν σε ομάδες και εκπαιδεύτηκαν να δίνουν 

έμφαση στην λεπτομέρεια. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι φοιτητές είχαν 

επίσης τη χαρά να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με διοικητικά στελέχη 

του ξενοδοχείου.
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61ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ  

ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ 2019

Ομάδα φοιτητών-εθελοντών της Σχολής Τουρισμού συμμετείχαν τόσο στην 

προετοιμασία και οργάνωση, όσο και στην ομαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου. 

Το Συνέδριο του ΣΕΤΕ φιλοξένησε διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες 

του επιχειρηματικού και τουριστικού κόσμου οι οποίοι μετέδωσαν ιστορίες 

που εμπνέουν, καινοτόμες ιδέες αλλά και βέλτιστες πρακτικές στρατηγικής 

ανάπτυξης. 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ECOLE HÔTELIÈRE DE LAUSANNE (EHL)
Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρώτη παρουσίαση της 

κορυφαίας συνεργασίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με τον όμιλο της 

Ecole hôtelière de Lausanne για την παροχή στην Ελλάδα των διεθνώς ανα-

γνωρισμένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης από τη φημισμένη 

EHL. Η λαμπρή εκδήλωση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Campus Αθήνας με 

πλήθος εξεχουσών προσωπικοτήτων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Μεταξύ 

αυτών ο Director του Ecole hôtelière de Lausanne Advisory Services – André 

Mack ο οποίος παρουσίασε την ιστορία και το όραμα της Ecole hôtelière de 

Lausanne. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρέσβης της Ελ-

βετίας στην Ελλάδα - Olaf Kjelsen ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό τονίζοντας 

τη σημασία της νέας συνεργασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, 

αλλά και ο Προέδρος του ΣΕΤΕ – Γιάννης Ρέτσος ο οποίος, στη διάρκεια της 

σύντομης ομιλίας του, επικρότησε με ενθουσιασμό τη νέα συνεργασία του 

Μητροπολιτικού Κολλεγίου με την EHL.
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Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ PHILOXENIA-HOTELIA 2018 

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συμμετείχε 

στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις Philoxenia – Hotelia 2018 που έλαβαν 

χώρα στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Με περισσότερους από 

20.000 επισκέπτες από 47 χώρες και 615 εκθέτες, πρόκειται για τις μεγαλύτερες 

τουριστικές διοργανώσεις των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώ-

πης. Το Κολλέγιο ήταν εκεί με το δικό του περίπτερο στο οποίο υποδέχτηκε 

πλήθος επισκεπτών με ενδιαφέρον για τα πανεπιστημιακά προγράμματα 

σπουδών που προσφέρει, καθώς και επαγγελματίες του κλάδου.

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΧΟΡΗΓΟΣ  
ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ NEXT IS NOW FORUM ΜΕ ΘΕΜΑ  
ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετείχε ως χορηγός στο Next is Now Forum 

με τίτλο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προο-

πτικές». Με επίκεντρο τη σημασία του Τουρισμού στην ανασυγκρότηση της 

ελληνικής οικονομίας, η διοργάνωση τέλεσε υπό την αιγίδα του Προέδρου 

της Δημοκρατίας και διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Του-

ρισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο του Forum, ο Πρόεδρος 

του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, έδωσε ομιλία 

με θέμα «Σύγχρονα “εργαλεία” που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του 

τουριστικού προϊόντος – Χρηματοδότηση, Επενδύσεις, Τεχνολογία, Εκπαί-

δευση και Marketing», με συντονιστή τον Γιάννη Πολίτη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  
ΣΤΟ 8Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η Σχολή Τουρισμού συμμετείχε ενεργά στο 8ο Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας. 

Πρόκειται για ένα τριήμερο τουριστικό επιμορφωτικό σεμινάριο συνολικής 

διάρκειας άνω των 30 ωρών, με πλήθος εισηγήσεων επαγγελματιών και εκ-

προσώπων φορέων του κλάδου της φιλοξενίας. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, 

ομάδα φοιτητών παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε με 

θέμα τις βέλτιστες πρακτικές στην πρακτική άσκηση. Από την πλευρά τους, 

οι ακαδημαϊκοί του Μητροπολιτικού Κολλεγίου μίλησαν κατά τη διάρκεια της 

Συνεδρίας με τίτλο: «Ελληνική γαστρονομία: Ένας ανεκμετάλλευτος πλούτος». 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HYATT REGENCY 

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των φοιτητών με τη διεθνή αγορά εργασίας, 

το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοξένησε, στις εγκαταστάσεις του Campus N
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65Αμαρουσίου, εκπροσώπους της ξενοδοχειακής αλυσίδας Hyatt Regency 

από τη Μ. Βρετανία με σκοπό να γνωρίσουν το επαγγελματικό προφίλ των 

φοιτητών της Σχολής Τουρισμού. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, οι φοιτητές 

παρακολούθησαν την εταιρική παρουσίαση του Ομίλου Hyatt σχετικά με τις 

αξίες και το όραμά του και ενημερώθηκαν για τη ζωή στο Λονδίνο. Στη συνέ-

χεια, η HR Manager του ομίλου, Danita Van Charldorp, μαζί με την ομάδα 

της πραγματοποίησαν συνεντεύξεις στους φοιτητές για θέσεις εργασίας στα 

ξενοδοχεία Andaz και Hyatt Regency London–The Churchill. 

Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ HAPCO

Η κα Μάγδα Πειστικού, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη της Σχολής Τουρισμού, 

παρουσίασε διάλεξη με θέμα «Εκπαίδευση και κατάρτιση στον κόσμο των 

Συνεδρίων» στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του HAPCO για τον Επαγγελματι-

κό και Συνεδριακό Τουρισμό, με τίτλο «Ραγδαίες αλλαγές – Νέες τάσεις και 

προκλήσεις». Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλάμβανε θέματα τα οποία 

έχουν προκύψει από τις τελευταίες εξελίξεις στο συνεδριακό και πολιτικό 

«γίγνεσθαι» της χώρας μας και κύριοι ομιλητές ήταν επαγγελματίες του 

συνεδριακού τουρισμού από την ελληνική και διεθνή αγορά, εκπρόσωποι 

της πολιτικής ηγεσίας, επαγγελματίες διοργάνωσης συνεδρίων, εξέχουσες 

προσωπικότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας κ.α.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

Οι φοιτητές της Σχολής Τουρισμού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη σχετικά με την περίπτωση της Τήνου ως πα-

ράδειγμα Τουριστικού Μάρκετινγκ. Στο πλαίσιο της διάλεξης, η οποία έλαβε 

χώρα στο αμφιθέατρο του Campus Αθήνας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είχε 

την τιμή να φιλοξενήσει την Αντιδήμαρχο του νησιού, κα Αναστασία Δεληγιάν-

νη, αλλά και τη Σύμβουλο Μάρκετινγκ, κα Μαρία Τζάννουη, η οποία ανέλαβε 

να παρουσιάσει τη μεθοδολογία, τη στρατηγική και την καμπάνια προβολής.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ SUNSOFT

Με γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακών σπουδών και 

με στόχο τη διασύνδεση των προσφερόμενων γνώσεων με τις απαιτήσεις 

της σύγχρονης αγοράς εργασίας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προέβη σε 

στρατηγική συνεργασία με τη Sunsoft, εταιρία με περισσότερα από 25 χρό-

νια εμπειρίας στο χώρο της σχεδίασης και εγκατάστασης ολοκληρωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις 

επιχειρήσεις εστίασης. Κεντρικός άξονας της συνεργασίας ήταν η χορηγία 

από την Sunsoft του ξενοδοχειακού προγράμματος Αλέξανδρος Front Office 

το οποίο αποτελεί μία κορυφαία εφαρμογή, που καλύπτει πλήρως όλο το φά-

σμα διαχείρισης και λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής μονάδας και συμβάλλει 

στην εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής Τουρισμού στις εφαρμογές της 

τεχνολογίας στη διοίκηση σύγχρονων τουριστικών μονάδων. 
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67ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΗΣ  

26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕ

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συμμετείχε για 2η συνεχή χρονιά ως υποστηρικτής 

στην 26η Γενική Τακτική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων, μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις του ΣΕΤΕ, 

η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο με ατζέντα την πορεία του Ελληνικού 

Τουρισμού, καθώς και τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων τουριστικής 

πολιτικής. Στο πλαίσιο της υποστήριξης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι 

άρτια εκπαιδευμένοι φοιτητές της Σχολής Τουρισμού βοήθησαν και αυτή τη 

φορά ουσιαστικά τη διοργάνωση, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε καίριες 

λειτουργικές θέσεις όπως η υποδοχή και εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, η 

προετοιμασία των αιθουσών και του συνεδριακού-ενημερωτικού υλικού της 

συνέλευσης. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ 6η ΕΞΠΟΤΡΟΦ  

Η Σχολή Τουρισμού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου έδωσε το δυναμικό παρών 

στη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα με πλήθος ενερ-

γειών. Κατά τη διάρκεια της ΕΞΠΟΤΡΟΦ, οι καθηγητές της Σχολής Τουρισμού 

πραγματοποίησαν σεμινάρια με άκρως χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες 

για κάθε φοιτητή, απόφοιτο, επαγγελματία του κλάδου του Τουρισμού. Πα-

ράλληλα, ο executive chef και καθηγητής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, 

Βησσαρίωνας Παρθένης, παρουσίασε σεμινάριο μαγειρικής. 

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΑΛΑΤΑΣ

Ο φοιτητής του προγράμματος BA Culinary Arts and Food Service Development 

της Σχολής Τουρισμού, Βαγγέλης Παπανίκας βρέθηκε στους έξι που προκρίθηκαν 

στην τελική φάση (σε σύνολο 40 εκπροσώπων από δημόσιες και ιδιωτικές σχολές 

της Αθήνας) στον διαγωνισμό με θέμα την Ελληνική Σαλάτα που διοργανώνουν 

η εταιρεία Papadimitriou Kalamata, το Σχολείο Τουρισμού Καλαμάτας και το 

ΙΝΣΕΤΕ. Η διάκριση του φοιτητή είναι το αποτέλεσμα της εντατικής και υψη-

λού επιπέδου προετοιμασίας του για τον διαγωνισμό, στα έμπειρα χέρια του 

διεθνώς διακεκριμένου σεφ και καθηγητή του Τμήματος, κου Σταμάτη Τσίλια.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΗ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

Με πρωτοβουλία των φοιτητών του προγράμματος σπουδών BA (Hons) 

International Hospitality and Tourism Management, το Μητροπολιτικό Κολ-

λέγιο διοργάνωσε ανοιχτή ημερίδα με τίτλο «Γαστρονομία των Κυκλάδων». 
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Στο πλαίσιο της ημερίδας, η οποία έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Campus 

Αμαρουσίου, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με το παρόν και το μέλλον 

της Κυκλαδίτικης γαστρονομίας στην οποία συμμετείχαν δημοσιογράφοι, 

μεταξύ των οποίων οι κκ. Νανά Δαρειώτη, Θάλεια Τσιχλάκη και Ανδρέας Ν. 

Ανδρουλιδάκης, αλλά και ηγετικές προσωπικότητες του Τουριστικού Κλάδου 

όπως ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Γιάννης Ρούσσος. Οι φοιτη-

τές, από την πλευρά τους, παρουσίασαν βίντεο που οι ίδιοι δημιούργησαν με 

τις τοπικές γαστρονομικές ιστορίες των Κυκλάδων. Η εκδήλωση τέλεσε υπό 

την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ SUCCESS STORY ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ 

Στο πλαίσιο της δράσης «Meet the Producer» για το μάθημα Culinary Concept 

& Production, οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΒA Culinary Arts and 

Food Service Development (Επισιτιστικές Τέχνες και Ανάπτυξη Υπηρεσιών 

Εστίασης) είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση του Αυγοτάρα-

χου Τρικαλινός στα εργαστήρια του Campus Αθήνας. Η σεφ του Αυγοτάραχου 

Τρικαλινός, κα Λίλα Κούρτη, αφηγήθηκε την ιστορία της επιχείρησης, ανέλυσε 

τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων, ενημέρωσε για τις συνεχείς μελέτες που 

γίνονται σε θέματα υγείας, καθώς και για τις αδιάκοπες έρευνες όσον αφορά 

στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.
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Κέντρο Ακαδημαϊκής Υποστήριξης
Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Ύποστήριξης 
(Academic Learning Centre) έχει ως 
στόχο την παροχή αποτελεσματικής 
καθοδήγησης για επιτυχείς ακαδημαϊκές 
σπουδές. Πρόκειται για μια δωρεάν 
υπηρεσία η οποία προσφέρει συμβου-
λές και λύσεις σε θέματα που απασχο-
λούν νέους αλλά και παλιούς φοιτητές, 
ενώ απευθύνεται τόσο σε μεμονωμέ-
νους φοιτητές, όσο και σε μικρές ομά-
δες που παρουσιάζουν τις ίδιες ελλεί-
ψεις. 

► Συμβουλές για αποτελεσματική χρή-
ση διαθέσιμου χρόνου μελέτης 
► Βελτίωση ικανότητας ακαδημαϊκής 
γραφής
► Κριτική θεώρηση εργασιών μέσω 
κατ’ ιδίαν συναντήσεων I Ακαδημαϊκό 
ήθος
► Σωστή χρήση παραπομπών και 
αποφυγή λογοκλοπής (Harvard System 
of Referencing) 
► Σε βάθος εμπέδωση των εργασιών 
έρευνας (research projects) και των 
ανάλογων διαδικασιών

Συμβουλευτικό Κέντρο 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο (Counselling 
Center) προσφέρει ατομική υποστήρι-
ξη, καθώς και συμβουλές σε φοιτητές 
που αντιμετωπίζουν προσωπικά προ-
βλήματα όπως άγχος, στρες, κατάθλι-
ψη, διατροφικές διαταραχές και πένθος. 
Το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει και με 
άλλα θέματα όπως οικογενειακά προ-

βλή- ματα, προβλήματα με προσωπικές 
σχέσεις, η λήψη δύσκολων αποφάσεων, 
επιλογές και προβλήματα που αφορούν 
την προσαρμογή του φοιτητή στην 
ακαδημαϊκή ζωή και τις σχετικές της 
απαιτήσεις. Το Συμβουλευτικό Κέντρο 
στοχεύει να προσφέρει στους φοιτητές  
τα εξής: 

► Δωρεάν, εθελοντική και εμπιστευτική 
συμβουλευτική υποστήριξη 
► Την ευκαιρία για τους φοιτητές να 
λάβουν συμβουλές και υποστήριξη από 
επαγγελματίες ψυχολόγους και σύμβου-
λους 
► Ευκαιρίες για τους φοιτητές να παρα-
κολουθήσουν δομημένα ομαδικά σεμι-
νάρια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχε-
τικά με τη συμβουλευτική υποστήριξη. 

Kέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστασης  
Μαθησιακών Δυσκολιών
Το Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατάστα-
σης Μαθησιακών Δυσκολιών (Κ.Δ.Α.Μ.Δ.) 
αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Μη-
τροπολιτικού Κολλεγίου, που έχει βασικό 
στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές που 
αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες - 
διαγνωσμένες ή μη - να ανταποκριθούν 
στις σπουδές τους με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο και να βελτιώσουν την ακα-
δημαϊκή τους επίδοση. Οι υπηρεσίες του 
περιλαμβάνουν:

► Ακαδημαϊκή υποστήριξη σε φοιτητές 
με μαθησιακές δυσκολίες, προσαρμο-
σμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, βάσει 
του επίσημου εγγράφου διάγνωσής τους.

► Ανεπίσημη ανίχνευση μαθησιακών 
δυσκολιών - για μη διαγνωσμένες πε-
ριπτώσεις - και παραπομπή προς αξι-
ολόγηση σε επίσημους φορείς (πλαίσια 
ενηλίκων).
► Παράλληλη στήριξη σε φοιτητές, 
που αντιμετωπίζουν έντονη δυσκολία 
στη φοίτηση, από τους φοιτητές του 
προγράμματος της Ειδικής Αγωγής που 
προσφέρει το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μο-
ναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που προ-
σφέρει αυτήν την καινοτόμο υπηρεσία 
στον ειδικό πληθυσμό των φοιτητών με 
μαθησιακές δυσκολίες.

Διαιτολογικό Γραφείο
Το Διαιτολογικό Γραφείο αποτελεί μια 
πρωτοβουλία του Τμήματος Διαιτολό-
γιας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου. 
Πρόκειται για μια μονάδα διατροφικής 
υποστήριξης, που ασχολείται με την 
παροχή υποστήριξης και συμβουλών 
πάνω σε θέματα διατροφής και υγείας. 
Το Γραφείο στελεχώνεται από τελειό-
φοιτους φοιτητές του Τμήματος Διαιτο-
λογίας, οι οποίοι - υπό την επίβλεψη των 
ακαδημαϊκών τους και επαγγελματιών 
Διαιτολόγων-Κλινικών Διατροφολόγων 
- προσφέρουν δωρεάν τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:

►Ρύθμιση και έλεγχος βάρους 
►Κλινική διατροφική θεραπεία 
►Διατροφή για παιδιά και εφήβους 
►Διατροφή για άτομα τρίτης ηλικίας 
►Εγκυμοσύνη και θηλασμός 
►Διατροφή αθλητών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Προσωπικός Ακαδημαϊκός Σύμβουλος (Personal 
Academic Advisor)
Ο προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβου-
λος αποτελεί έναν από τους βασικότε-
ρους θεσμούς υποστήριξης της μαθησι-
ακής διαδικασίας. Βρίσκεται σε συνεχή 
επαφή με τους φοιτητές, συνεργάζεται 
στενά για την πορεία των σπουδών 
τους, την επαγγελματική τους αποκα-
τάσταση και γενικότερα για την αντιμε-
τώπιση κάθε θέματος στην καθημερινή 
εκπαιδευτική διαδικασία. Ο προσωπι-
κός ακαδημαϊκός σύμβουλος μερίμνα 
για την επίλυση όλων των θεμάτων που 
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της φοίτη-
σης. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης, 
βασικό του μέλημα είναι η συνεργασία 
με τον πτυχιούχο για την εξεύρεση των 
πλέον ενδεδειγμένων επαγγελματικών 
λύσεων. 

Ερευνητική Δραστηριότητα
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενθαρρύνει 
και στηρίζει την ερευνητική δραστηρι-
ότητα και το επιστημονικό έργο τόσο 
των έγκριτων ακαδημαϊκών του, όσο και 
επιλεγμένων ομάδων φοιτητών, στα δια-
φορετικά πεδία ενδιαφέροντος που κα-
λύπτουν οι Σχολές και τα προγράμματα 
σπουδών του ιδρύματος. Κατά τη διάρ-
κεια του ακαδημαϊκού έτους, εκπονού-
νται ερευνητικά projects σε συνεργασία 
με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού το-
μέα, με επιστημονικούς φορείς, οργανι-
σμούς, και αλλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώ-
νονται στο ευρύ κοινό και στην ακαδη-
μαϊκή επιστημονική κοινότητα μέσω του 
εγχώριου και διεθνούς επιστημονικού 
τύπου (scientific journals) αλλά και σε διε-
θνή επιστημονικά συνέδρια. 

Πρακτική / Κλινική Άσκηση Φοιτητών
Σε όλα τα πρακτικά ακαδημαϊκά προ-
γράμματα του Μητροπολιτικού Κολλε-
γίου, η πρακτική / κλινική άσκηση των 
φοιτητών είναι υποχρεωτική στα πλαί-
σια των σπουδών τους. Η ποιότητα και 
εγκυρότητα της πρακτικής / κλινικής 
άσκησης θεωρείται μια από τις σοβαρό-
τερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστή-
μια, καθώς αποτελεί προϋπόθεση τόσο 
για την ακαδημαϊκή αποφοίτηση, όσο 
και για την εξοικείωση σε πραγματικές 
συνθήκες εργασίας και την απόκτηση 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στο 
Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η πρακτική / 

κλινική άσκηση υλοποιείται με τη συνερ-
γασία των μεγαλύτερων νοσοκομείων, 
κέντρων αποκατάστασης, θεραπευτηρί-
ων και κλινικών (επιστήμες Ύγείας), παι-
δικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, κέντρα 
εκπαίδευσης (Παιδαγωγικές επιστήμες), 
ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις 
και εκδηλώσεις-εκθέσεις (επιστήμες 
Τουρισμού) κ.α. Η πρακτική άσκηση 
συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της με-
τέπειτα επιτυχημένης επαγγελματικής 
πορείας των αποφοίτων μας.
Βασικός στόχος της πρακτικής άσκη-
σης είναι οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη 
έμπειρων εκπαιδευτών, να έρθουν σε 
επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων 
στο επάγγελμα της επιλογής τους, προ-
κειμένου να εφοδιαστούν κατάλληλα με 
την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, η 
οποία αργότερα θα εμπλουτίσει το βι-
ογραφικό τους σημείωμα, αυξάνοντας 
την ανταγωνιστικότητά τους στην αγο-
ρά εργασίας.

Αναγνωρισμένες Σπουδές 
Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προσφέρει 
στην Ελλάδα αναγνωρισμένα προγράμ-
ματα σπουδών Διεθνών Πανεπιστημίων, 
τα οποία εμπίπτουν στις κείμενες διατά-
ξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης 
επαγγελματικών προσόντων όπως αυ-
τές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθε-
σία και το Ύπουργείο Παιδείας.

Διαδικασία & Προϋποθέσεις Εγγραφής 
Η ενημέρωση του υποψήφιου φοιτητή 
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο 
ακαδημαϊκό σύμβουλο του Κολλεγίου. 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φοι-
τητής αποφασίσει να εγγραφεί σε ένα 
από τα πανεπιστημιακά προγράμματα 
σπουδών που προσφέρει το Μητροπο-
λιτικό Κολλέγιο, οφείλει να συμπληρώσει 
σχετική αίτηση εγγραφής. Μετά την αξι-
ολόγηση της αίτησης και εφόσον αυτή 
εγκριθεί, ο υποψήφιος φοιτητής πρέπει 
να προσκομίσει, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, μία σειρά υποχρεωτικών δι-
καιολογητικών. Μετά την κατάθεση των 
δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι καλούνται 
σε συνέντευξη με τον Ακαδημαϊκό Ύπευ-
θ́υνο του κάθε προγράμματος που έχουν 
επιλέξει. Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
αυτού του σταδίου ο υποψήφιος φοιτη-
τής εγγράφεται επισήμως στο πρόγραμ-
μα σπουδών της επιλογής του. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

ΠΡΟΠΤΎΧΙΑΚΑ/BACHELORS
► Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
► Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
► Έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας (4) 
► Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτει-
́ται) 
► Πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι σπου-
δών (εάν υπάρχουν)
► Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτι-
κού Κολλεγίου

ΜΕΤΑΠΤΎΧΙΑΚΑ/MASTERS
Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά  
(εκτός του Απολυτηρίου) και επιπλέον:
► Αντίγραφο πρώτου πτυχίου τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης
► Μία (1) συστατική επιστολή από κα-
θηγητή και μία (1) από εργοδότη (εφό-
σον υπάρχει εργοδότης)
► Βιογραφικό Σημείωμα

Μετεγγραφές 
Οι φοιτητές εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Κολλεγίων και Πανεπιστημίων της Αλ-
λοδαπής), μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση μετεγγραφής στο Mητροπολιτι-
κό Κολλέγιο, εφόσον το επιθυμούν. Η 
αίτηση εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά (Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ, 
αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που 
έχουν κατοχυρώσει σε άλλα τριτοβάθ-
μια εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συστατικές 
επιστολές, ύλη μαθημάτων, κ.λπ.) ελέγ-
χεται και αξιολογείται από το Μητροπο-
λιτικό Κολλέγιο και το συνεργάζομενο 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. 

Απουσίες 
Τα προγράμματα σπουδών είναι 
πλήρους παρακολούθησης (Full time). 
Η παρουσία και η ενεργητική συμμετο-
χή των φοιτητών στις παραδόσεις είναι 
απαραίτητη. Οι απουσίες δικαιολογού-
νται με επίσημη βεβαίωση γιατρού ή ερ-
γοδότη και δεν θα πρέπει σε καμία πε-
ρίπτωση να υπερβαίνουν συγκεκριμένο 
ποσοστό των ωρών διδασκαλίας όπως 
προβλέπεται για κάθε μάθημα. 
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