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Αγαπητοί απόφοιτοι  
………………………………………………………………………………………….. 

Η επιστήμη που εκπαιδευτήκατε να θεραπεύετε δεν υστερεί σε σημαντικότητα, ούτε στη συμβολή της 
στη βελτίωση της κοινωνίας και στην πρόοδο του ανθρώπινου είδους, σε σχέση με άλλες επιστήμες όπως 
τα μαθηματικά, η φυσική, η ιατρική, η μηχανική κλπ. 

Η Λογιστική της διπλογραφικής μεθόδου που χρησιμοποιούσαν οι Ενετοί έμποροι συνέβαλε αποφασι-
στικά στην κερδοφορία και στον πλούτο των επιχειρήσεων στην αναγεννησιακή Ιταλία, με τον οποίο 
πλούτο υποστηρίχθηκε και αναδείχθηκε η πολιτισμική άνθηση που σημειώθηκε κατά την Αναγέννηση, με 
τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων τέχνης και την ανάδειξη κορυφαίων δημιουργών, καλλιτεχνών και 
επιστημόνων.  

Επιπλέον, η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και της κοστολόγησης στη Βιομηχανική εποχή 
του 18ου και 19ου αιώνα υπό την καθοδήγηση της Ενετικής διπλογραφίας, συνέβαλαν μέσω της χρημα-
τοδότησης από τα επιχειρηματικά κέρδη, σε μεγάλο βαθμό, στην εξέλιξη της έρευνας και των άλλων επι-
στημών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρηματοδότηση του Κάρολου Δαρβίνου το 1831, μέσω της 
κεραμοποιίας του παππού του, Τζοσάια Γουέτζγουντ, και τον Κάρλ Μαρξ από το 1850-1870, μέσω του 
κλωστηρίου του Ένγκελς στο Μάντσεστερ. 

 
Αγαπητοί απόφοιτοι  
Πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι που λαμβάνετε το πρώτο σας Πτυχίο από το Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου. Το Τμήμα μας βρίσκεται πολύ ψηλά στην κατάταξη μεταξύ των 
υπόλοιπων Τμημάτων του ιδίου γνωστικού αντικειμένου.  

Από σήμερα, παραλαμβάνοντας τον πρώτο σας ακαδημαϊκό τίτλο,  που πιστοποιεί την υψηλού επιπέ-
δου επιστημονική και πρακτική εκπαίδευση που λάβατε, ξεκινάτε μία νέα ζωή.  

Φροντίσετε να διευρύνετε ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές σας, να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, 
τα ταλέντα σας έξω από έτοιμες λύσεις και συμβατικές προδιαγραφές. Αξιοποιήστε όχι μόνο τις εξειδικευ-
μένες γνώσεις σας για την επαγγελματική σας σταδιοδρομία αλλά και την ευρύτητα και εμβάθυνση των 
ακαδημαϊκών γνώσεων που λάβατε αναζητώντας διαρκώς περισσότερη γνώση, περισσότερη αλήθεια, πε-
ρισσότερη δίψα για τη ζωή.  

Εμπνευσμένοι από τη δική σας ανησυχία και όρεξη για περισσότερες και υψηλότερου επιπέδου γνώ-
σεις, αγωνιζόμαστε συντονισμένα και συλλογικά για την ουσιαστική αναβάθμιση του Τμήματος μας.  

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τo εξαιρετικά υψηλό στάνταρ παροχής εκπαί-
δευσης ώστε το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου να είναι το καλύτερο Τμήμα 
στο αντικείμενο του μεταξύ όλων των αντίστοιχων τμημάτων της χώρας. 

Σύνθημα μας είναι ότι «για να πετύχουμε το ΕΥ ΖΗΝ πρέπει να διασφαλίσουμε το ΖΗΝ», σαν δεύτεροι 
γονείς των φοιτητών μας.  

…………………………………………………………………………………… 
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Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη - Συμμετοχή για την προαγωγή της υγείας»  

 
Μια ξεχωριστή ημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου, την 30η Νοεμ-
βρίου 2016, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει αλλά και να ενημερώσει τους σπουδαστές για θέματα υγείας. 

H ημερίδα ήταν η συνέχεια μια σειράς εκδηλώσεων που ξεκίνησαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, οι οποίες θα 

συνεχιστούν και φέτος με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των σπουδαστών και στόχο τη 
«Διασφάλιση του ζην», σύμφωνα με τον κ. Διακομιχάλη. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Πρέβεζας, κ. Μίλτος Παππάς, υπογραμμίζοντας πως θα πρέπει 
να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόβλεψη και την ενημέρωση, ενώ στη συνέχεια ο λόγος πέρασε στους ομιλη-

τές. 

H κ. Εύη Καχριμάνη, Διευθύντρια Αιμοδοσίας Γ.Ν. Πρέβεζας μίλησε για τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας, ενώ 
η εισήγηση του κ. Θωμά Γεωργοκίτσου, Υπεύθυνου Νοσηλευτικής Αιμοδοσίας Γ.Ν. Πρέβεζας, επικεντρώθηκε στην 

εθελοντική αιμοδοσία αλλά και στο AIDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια η κ. Κοκκινίδου Κατερίνα, Εθελόντρια Σύμβουλος Δράσης ΚΕΔΜΟΠ Πάτρας «Χάρισε Ζωή», επισήμανε 
το πόσο σημαντικό είναι να γίνουμε εθελοντές δότες Μυελού των Οστών σημειώνοντας πως όλοι μαζί μπορούμε να 

κάνουμε τη λευχαιμία παρελθόν, ενώ αμέσως μετά ο κ. Μανώλης Αγγελάκης, Αναισθησιολόγος Γ.Ν. Πρέβεζας, η κ. 
Πολυξένη Βουρλιώτη, Γενική Ιατρός Κ.Υ. Φιλιππιάδας, η κ. Νατάσα Χασεμάκη, Αγροτική Ιατρός Γ.Ν. Πρέβεζας, η κ. 

Βιβή Αγραφιώτη, Νοσηλεύτρια ΤΕΠ Γ.Ν. Πρέβεζας και ο κ. Ντούσκος Θωμάς, Υπεύθυνος Νοσηλευτής ΤΕΠ Γ.Ν. Πρέ-

βεζας πραγματοποίησαν αναλυτική παρουσίαση πρώτων βοηθειών και Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης. 

Μέσα από σύντομες εισηγήσεις έδειξαν στους συμμετέχοντες όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν σε περί-

πτωση που βρεθούν μπροστά σε ένα επείγον περιστατικό και τον τρόπο παροχής των πρώτων βοηθειών σε ανάλο-
γες περιστάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ημερίδα διήρκεσε περίπου 4 ώρες και χαρακτηριστικό είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι σπουδαστές την παρακο-
λούθησαν μέχρι το τέλος και συμμετείχαν ενεργά με ερωτήσεις αλλά και στην πράξη με την εκπαίδευση στα προ-

πλάσματα. Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των  φοιτητών που έδωσαν δείγμα και εγγράφηκαν ως εθελοντές δότες 

Μυελού των Οστών . Ο κ. Διακομιχάλης ενημέρωσε πως θα ακολουθήσουν και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις καθώς 
και εθελοντική αιμοδοσία με την έναρξη του νέου έτους.  
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Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην        

Ελλάδα»  

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Μηχανογραφημένη Λογιστική» 

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης των μελών 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας καθώς 

και των Λογιστών Φοροτεχνικών, διοργανώθηκε το 

επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε 

από 17 έως 20 Οκτωβρίου 2016 από το 6ο Περιφε-

ρειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητη-

ρίου της Ελλάδας. Το σεμινάριο που είχε ως θέμα 

«Μηχανογραφημένη Λογιστική» πραγματοποιήθηκε 

στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα, με  εισηγητή τον 

Επίκουρο Καθηγητή του Τμ. Λογιστικής και Χρημα-

τοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Ευάγγελο Χύτη.  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Στρογγυλή Τράπεζα που διοργανώθηκε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπου-

δών "Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη" με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη στην Ελλάδα», στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα, το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 

2016 με συντονιστές της εκδήλωσης τους κ.κ. Κωνσταντίνο Καραμάνη, Αναπλ. Καθηγητή και Ευάγγελο Χύτη, Επί-
κουρο Καθηγητή του Τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

Εισηγητές της Ημερίδας καθώς και τα αντίστοιχα θέματα ανάπτυξης ήταν τα εξής: 

 Ιωάννης Κουτσολιόντος (εκδότης Ημερήσιας Εφημερίδας ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Ιωαννίνων), "Η Επιχειρηματικότητα 

στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης" 

 Γεώργιος Παππάς (Αντιπρόεδρος Ελληνικής Βιομηχανίας Στρωμάτων DIMSTEL), "Η Καινοτομία ως εργαλείο 

ανάπτυξης μιας επιχείρησης" 

 Χαρίλαος Ναξάκης (Καθηγητής - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), "Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

στην Ελλάδα του 21ου αιώνα" 

Ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις προς τους καλεσμένους αναφορικά με θέματα της σύγχρονης επιχειρηματικό-
τητας την εποχή της κρίσης. 
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Ενδιαφέρον ήταν το Σεμινάριο – Ημερίδα που 
συνδιοργανώθηκε από το Σύλλογο Λογιστών -

Φοροτεχνικών Λευκάδας και το Π.Μ.Σ. 
«Λογιστική – Χρηματοοικονομική και Διοικητική 

Επιστήμη», την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, 

με θέμα "Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε συν-
δυασμό με τη Φορολογία Εισοδήματος για 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις". Το 
Σεμινάριο με πλούσια θεματολογία παρακολού-

θησε πλήθος επαγγελματιών του κλάδου  και 
πολλοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές 

του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-

κής του ΤΕΙ Ηπείρου. Κεντρικός ομιλητής του 
Σεμιναρίου το οποίο παρακολούθησαν περί τους 

80 φοιτητές του Προπτυχιακού και του Μετα-
πτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Λογι-

στικής και Χρηματοοικονομικής, ήταν ο κ. Ευ-

στάθιος Κριαράς.  

Ορκωμοσία αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Σεμινάριο με θέμα:  "Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε συνδυασμό με τη Φορολογία Εισοδήματος για 

μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις".  

Την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμ. Λογιστι-

κής και Χρηματοοικονομικής σε κλίμα χαράς και συγκίνησης. Την τελετή παρακολούθησαν γονείς, συγγενείς και 

φίλοι των πτυχιούχων από διάφορα μέρη της Ελλάδας. 


