
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 διεπιςτθμονικ| προςζγγιςθ από ειδικοΦσ ςε Κζματα άςκθςθσ, υγείασ 
και τουριςμοφ, που Κα επιδιϊξει τθν καλλιζργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων 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 ηω|σ.

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| "Οφζλη τησ άςκηςησ ςε τουρίςτεσ ςτην αντιμετώπιςη τησ παχυςαρκίασ 



και του διαβήτη τΦπου ΙΙ"
Δρ. Γιώργοσ Παναγιώτου, Επίκουροσ ΚαΚθΥθτ|σ ΑΚλθτικ|σ Επιςτ|μθσ - 
Εργοφυςιολογίασ, Ευρωπαϊκό Πανεπιςτ|μιο ΚΦπρου
11:35-12:051 "Πώσ να εφαρμόςετε προγράμματα άςκηςησ ςε τουρίςτεσ με πόνο ςτον 
αυχζνα και τη ράχη"
Δρ. Αναστασία Μπενζκα, ΚαΚθγ|τρια, Τμ|μα Επιςτ|μθσ Φυςικ|σ Αγωγισ &
ΑΚλθτιςμοΦ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτ|μιο Θράκθσ
12:05-12:35| "Θεραπευτική άςκηςη ςτο νερό ςε ξενοδοχειακό περιβάλλον"
Δρ. Ασημζνια Γιοφτσίδου, Αναπλθρϊτρια ΚαΚθγ|τρια, Τμ|μα Επιςτ|μθσ Φυςικ|σ
Αγωγισ & ΑΚλθτιςμοΦ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτ|μιο Θράκθσ
12:35-13:00| "Ihe Fitness and being active Trend"
Νίκοσ Σκοπετζασ , Προϊςτάμενοσ αΚλθτικϊν, ψυχαγωγικϊν και καλλιτεχνικϊν 
δραςτθριοτιτων Costa Navarino
13:00 - 14:00| ΓεΦμα/Networking
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Ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ διεπιςτθμονικισ αυτισ ςυνεργαςίασ είναι να καλΦψει τθν ανάγκθ 
ανάπτυξθσ ενόσ νζου προγράμματοσ εντατικισ μάΚθςθσ (που Κα επικεντρϊνεται ςτθ 
μετατροπή 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 επαγγελματική τουσ ανάπτυξθ.
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