
 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΔΩΝ 

 

Πρόσκληση 

Ο σύλλογος ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων Κύδων έχει τη χαρά και 
την τιμή να σας προσκαλέσει στη γενική συνέλευση των μελών του που θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο  21 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στο Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων στην αίθουσα διαλέξεων στον 4ο 
όροφο. Σας γνωστοποιούμε ότι μετά τη σύντομη ενημέρωση για τις 
δραστηριότητες και τους στόχους του συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί ομιλία 
του μέλους μας, κ. Γεωργίου Χριστοδουλάκη,  αναπληρωτή καθηγητή 
χρηματοοικονομικής στο Alliance Manchester Business School του 
Πανεπιστημίου του Manchester στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το θέμα της ομιλίας 
του κ. Χριστοδουλάκη θα είναι  «Διακυβεύματα της Κρίσης» και θα 
περιλαμβάνει ειδική αναφορά στις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. 
Μετά το πέρας της διάλεξης θα προσφερθεί κέρασμα και θα γίνει η κοπή της 
πίτας του συλλόγου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περίληψη ομιλίας του κ. Γιώργου Χριστοδουλάκη 

Διακυβεύματα της Kρίσης 

Μακροχρόνιες παθογένειες και βραχυχρόνιες άφρονες πολιτικές οδήγησαν την 
Ελλάδα σε παρατεταμένη κρίση. Η ομιλία θα παρουσιάσει τα δομικά αίτια της 
κρίσης, τις αποφάσεις και γεγονότα για την παραμονή τη χώρας υπό διεθνή 
κηδεμονία, με πολλαπλές απώλειες, στην οικονομία, την κοινωνία και τα 
γεωπολιτικά της συμφέροντα. Κατόπιν θα συζητηθούν τα διακυβεύματα από  τα 
εναλλακτικά σενάρια για την έξοδο από τη κρίση, οι δυνατότητες για νέα 
αναπτυξιακά πρότυπα και ο ειδικός ρόλος του τουριστικού τομέα στο πλαίσιο των 
διεθνών τάσεων. 

 

Βιογραφικό σημείωμα 

Ο κ. Γεώργιος Χριστοδουλάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής 
στο Alliance Manchester Business School του Πανεπιστημίου του Manchester. 
Διετέλεσε Ε. Γραμματέας Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών την περίοδο 2009-2012, όπως επίσης σύμβουλος 
διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, πανεπιστημιακός στο City University του 
Λονδίνου και το University of Exeter. Από το 2012 είναι μέλος του Ελληνικού 
Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενώ δραστηριοποιείται ως σύμβουλος στο 
διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα και επιχειρηματικά στον τουριστικό τομέα. Ο κ. 
Χριστοδουλάκης είναι κάτοχος ακαδημαϊκών τίτλων στην ποσοτική 
χρηματοοικονομική, την οικονομική θεωρία και οικονομετρία καθώς και τη 
χρηματοπιστωτική ρύθμιση (PhD, MSc, MSc, LLM Module, BSc) από κολέγια του 
Πανεπιστημίου του Λονδίνου και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δημοσιεύει 
εκτενώς ερευνητικές εργασίες σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και βιβλία με 
κριτές, ενώ εξέδωσε τα βιβλία Managing Risks in the European Periphery Debt Crisis, 
PalgraveMacMillan, 2015, The Analytics of Risk Model Validation, Elsevier, 2008, 
καθώς και το ερευνητικό περιοδικό The Journal of Risk Model Validation, 
RiskJournals, από το 2006. 

 

 

Περαιτέρω πληροφορίες στον υπεύθυνο γραμματείας, κ. Αντώνη Μαρκάκη, τηλ. 
6975921778 και 2821051886, ηλεκτρον. ταχ. kydonxania@gmail.com, Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, Πλ. Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Χανιά 731 34, 
3ος όροφος, γραφείο 35 


