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    ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ     

 

 
 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Όνομα :                                                               Κων/νος Θ. Μαρινάκος  

 

Ημερομηνία Γέννησης:                                      29 Δεκεμβρίου 1964 

 

Τόπος Γέννησης :                                               Τρίπολη ,Αρκαδίας, Ελλάδα 

 

Εθνικότητα :                                                       Ελληνική  

 

Οικογενειακή κατάσταση:                                Έγγαμος με δύο τέκνα  

  

Τρέχουσες δραστηριότητες: 
 

α) Μέλος Σ.Ε.Π. Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ),      

 

β) Επιστημονικός Συνεργάτης Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού  

Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) Αθηνών,  

 

γ) Αιρετός Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου (Τ.Ο.Π.) 

 

δ) Αιρετός Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας  (Ε.Ξ.Α.) 

( www.hotelsarcadia.gr)  

 

ε) Αιρετός Εκπρόσωπος Τουριστικών Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων 

Πελοποννήσου στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων(ΠΟΞ) 

 

στ) Μέλος Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, Δήμου Τρίπολης και Δήμου Γόρτυνος Αρκαδίας           

 

ζ) Διοικητικό Στέλεχος (Manager), Νόμιμος Εκπρόσωπος &  Πρόεδρος  Δ.Σ. των 

Ξενοδοχειακών Επιχ/ων Arkadia Design Hotel &  & Galaxy Hotel – Αρκαδίας.   
 

η) Partner & Επιστημονικός Συνεργάτης της Εταιρίας Ξενοδοχειακών 

Συμβούλων Professional Hotel Development (P.H.D.)  (www.phd.org.gr ) 

http://www.hotelsarcadia.gr0/
http://www.phd.org.gr/
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Ο Δρ.Κωνσταντίνος Μαρινάκος  υπηρετεί τον τομέα του τουρισμού  από μακρού 

χρονικού διαστήματος τόσο  ως επιχειρηματίας και επιστημονικός σύμβουλος όσο 

και  ως ακαδημαϊκός και ερευνητής. 

 

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο εφαρμοσμένα οικονομικά 

στον τουρισμό, μεταπτυχιακών διπλωμάτων  (Master, MSc) στη διοίκηση 

τουριστικών επιχειρήσεων και στην περιφερειακή ανάπτυξη και  απόφοιτος  

τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων οικονομικού πανεπιστημίου. 

 

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε αρκετά διεθνή και εθνικά συνέδρια γύρω από την 

οικονομία και τον τουρισμό και αρκετές από τις εισηγήσεις του έχουν προταθεί για 

δημοσίευση σε γνωστά διεθνή περιοδικά. 

 

Είναι καθηγητής-σύμβουλος τουριστικού μάνατζμεντ, ως μέλος Σ.Ε.Π., του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διδάσκων καθηγητής μακροοικονομικής 

ανάλυσης, δημόσιας οικονομικής και χρηματοδοτικής διοίκησης στο Α.Τ.Ε.Ι. 

Αθηνών και  επιστημονικός συνεργάτης στο πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

 

 Έχει εκλεγεί πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου (Τ.Ο.Π.), και 

της Ένωσης Ξενοδοχείων Αρκαδίας (Ε.Ξ.Α.), ενώ έχει θητεύσει επί είκοσι συναπτά 

έτη διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης  ανωνύμου ξενοδοχειακής εταιρίας.  

 

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επίσης ως ξενοδοχειακός σύμβουλος, με την 

ιδιότητα του συνιδρυτή και επιστημονικού συνεργάτη της ξενοδοχειακής 

συμβουλευτικής εταιρίας Professional Hotel Development (P.H.D.) ενώ αποτελεί 

μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Tourism International Conference και μέλος 

της εκδοτικής ομάδας του  Journal of Tourism Research 

  

  

 

 

    


