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Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες, 
 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου συνεχίζει την έκδοση του τριμηνιαίου τεύχους 
ενημέρωσης για τα σημαντικότερα γεγονότα, δραστηριότητες και εξελίξεις που συντελούνται στο Τμήμα. 
Το παρόν, 3ο κατά σειρά Newsletter περιλαμβάνει λιγότερες δραστηριότητες από ότι τα δύο προηγούμενα, αφού 
στο τρίμηνο αυτό περιλαμβάνονται οι καλοκαιρινοί μήνες των διακοπών. 
 
Ιδιαίτερης σημασίας θέμα στο παρόν τεύχος, έχει η Δημόσια διαβούλευση για το Νομοσχέδιο που ρυθμίζει τον 
τρόπο λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στη χώρα μας. Στα άρθρα που θίγουν την ομαλή λειτουρ-
γία του ΠΜΣ και στα οποία ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του Προγράμματος, ασκή-
θηκε κριτική και προτάθηκαν εναλλακτικές θέσεις από τον υποφαινόμενο, λόγω της θέσης μου ως Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ. 
 
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των 60 Μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Β’ κύκλου σπουδών του ΠΜΣ, και ορίστηκε η έναρξη των μαθημάτων στις 14 Οκτωβρίου 2016. Παράλληλα, 
οι φοιτητές του Α’ κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ. ξεκινούν το τρίτο και τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους.  
 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους συναδέλφους μου στο Τμήμα για τη στήριξη τους να μου ε-
μπιστευθούν ξανά τη διοίκηση του Τμήματος. Την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζει και επίσημα η δεύτερη διετής θητεία 
μου ως  πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου και ελπίζω με τη βοήθεια 
όλων να είναι πιο αποδοτική και δημιουργική από την προηγούμενη.  Στη διάρκεια του Χειμερινού εξαμήνου 
2016 προγραμματίζουμε διάφορες και σημαντικές εκδηλώσεις, τόσο στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμμα-
τος, όσο και του Μεταπτυχιακού.  
 
Ύψιστης σημασίας εκδήλωση για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα είναι η επιτυχής διοργάνωση 
του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου F.A.M.E. Global Society (Finance-Accounting-Management-Economics  --
F.A.M.E.) που θα λάβει χώρα στις 25 – 27 Μαΐου, στα Αμφιθέατρα του ΤΕΙ Ηπείρου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες 
πληροφορίες θα δοθούν στα επόμενα τεύχη του Newsletter. 
 
Με τις σκέψεις αυτές, θα ήθελα να ευχηθώ στους φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, καθώς και στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος, καλή ακαδη-
μαϊκή χρονιά, με υγεία, τύχη και πρόοδο.  

 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
Μιχάλης Ν. Διακομιχάλης 

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Διευθυντής του Π.Μ.Σ.  



Παρουσίαση—Ενημέρωση για τη Βάση Δεδομένων της ICAP, από  τον κ. Παναγιώτη Τσάκαλο  

Ενδιαφέρουσα ήταν η παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016, από τον κ. Πα-

ναγιώτη Τσάκαλο σχετικά με τη βάση δεδομένων της ICAP. Ο κ. Παναγιώτης Τσάκαλος σε συνεργασία με 

τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ευάγγελο Χύτη αναφέρθηκαν στον τρόπο λειτουργίας της Βάσης Δεδομένων 

ICAP και τη δυνατότητα χρήσης  των δεδομένων για τη συγγραφή των Πτυχιακών και Διπλωματικών ερ-

γασιών των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος αντίστοιχα. 
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Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών της δραστη-

ριοτήτων, η Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος 

Πρέβεζας πραγματοποίησε ενημέρωση  

στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήμα-

τος. Η παρουσίαση έγινε το Σάββατο, 2 Ιου-

λίου 2016 από την κ. Θ. Τσώλη, βιβλιοθηκο-

νόμο, και αφορούσε στις διαθέσιμες πληρο-

φοριακές πηγές και εργαλεία και σε πρακτι-

κά ζητήματα συγγραφής εργασιών και δια-

μόρφωσης στρατηγικής αναζήτησης πληρο-

φοριών.  

Ενημέρωση για Βιβλιογραφική Αναζήτηση Πηγών από την κ. Θεοδώρα Τσώλη 
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Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πραγματοποιήθηκε 
Ημερίδα το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016, με ομιλητές τον κ. Γεώργιο Κόντο, Πρώην Οικονομικό Διευθυντή και Σύμ-
βουλο Διοίκησης της ALPHA BANK, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Διακομιχάλη Μιχαήλ, τον Αναπληρωτή Καθη-
γητή κ. Καραμάνη Κωνσταντίνο και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Χύτη Ευάγγελο, με θέμα την ‘Αρχιτεκτονική του 
Χρηματοοικονομικού Συστήματος με έμφαση στις Τράπεζες’.  Ένα από τα θέματα που συζητήθηκε εκτενώς ήταν 
η επίδραση της  απόφασης της ΕΚΤ να επαναφέρει το "waiver"  (αποδοχή των Ελληνικών τίτλων ως εχέγγυα για 
την άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα) στο κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών και στη πιστωτική 
τους ποιότητα. Την Ημερίδα ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και του κοινού. 

Ημερίδα: «Αρχιτεκτονική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος με έμφαση στις Τράπεζες»                

από τον κ. Γ. Κόντο 
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Επίσκεψη κ. Θεόδωρου Φορτσάκη στο Τμήμα Λογιστικής και  Χρηματοοικονομικής  του ΤΕΙ Ηπείρου 
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Την Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016 πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΤΕΙ Ηπείρου, στο παράρτημα Πρέβεζας, ο συ-
ντονιστής ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής επικρατείας, πρώην πρύτανης 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής κ. Θεόδωρος Φορτσάκης. Τον υποδέ-
χθηκε ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, κ. Ευάγγελος Χύτης, ο ο-
ποίος τον ενημέρωσε για τις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές και τις δραστηριότητες του Τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Στη συνέχεια ο κ. Φορτσάκης περιηγήθηκε σε όλους τους χώρους 
των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Πρέβεζας. 

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια  - Δημοσιεύσεις 

 
Σημαντικές είναι οι πρόσφατες παρουσίες των μελών ΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με 
εισηγήσεις τους σε συνέδρια καθώς και οι δημοσιεύσεις τους όπως αναφέρονται παρακάτω: 
 
 
 Διακομιχάλης Μ., Χύτης Ε., Μπινιόλας Α. (2016), Το ειδικό φορολογικό καθεστώς των ταξιδιωτικών πρα-

κτορείων στην Ελλάδα, 4ο Συνέδριο Δικαίου και Τουρισμού, «Οικονομικές και νομικές παράμετροι του 
Ελληνικού Τουρισμού». Συνδιοργάνωση: ΕΚΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπ. Αιγαίου, Παν. Πελο-
ποννήσου,  15 - 17 Σεπτεμβρίου, Τρίπολη. 

 
 Diakomihalis M., Tsigkanou Ch. Chytis E. (2016), Tax auditing in Greek Hotels: Outcomes, causes and con-

sequences of tax default, in 11th Annual International Management of Innovative Business, Education & 
Support systems (MIBES) Conference, Heraklion 22-24 June 2016, pp.94-114 

 
 Karamanis K., Triarchi E. and Pappa P., “Market Liberalization in a Small Open Economy and Its Impact on 

Employment Characteristics”,Strategic Change, Vol. 25(4): 361-369, 2016 (pub. John Wiley & Sons 
Ltd, Online ISSN: 1099-1697)  

 


