
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ημερίδα με θέμα: “Εξωστρέφεια και Επιχειρείν” του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου 

 

 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, με την υποστήριξη του 

Δήμου Ηγουμενίτσας, του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και του Οργανισμού Λιμένος 

Ηγουμενίτσας, πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 ημερίδα με θέμα 

"Εξωστρέφεια και Επιχειρείν". Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανισμών, 

φορέων, τραπεζών, επιχειρήσεων καθώς και σύμβουλοι ανάπτυξης. 

 Χαιρετισμό απηύθυναν η Πρόεδρος του Τμήματος κα. Ε. Δογορίτη, ο 

Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου κ. Α. Τσίνας και ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ι. Λώλος οι 

οποίοι μεταξύ άλλων επεσήμαναν τη σημασία τέτοιου είδους δράσεων που 

προάγουν τη σύνδεση μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις, 

οργανισμούς και φορείς άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας και ενισχύουν 

την εξωστρέφεια και την επιχειρηματική κουλτούρα.  

Στη συνέχεια ο κ. Πάσχος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μίλησε 

για το ρόλο που διαδραματίζει το Επιμελητήριο και τις δράσεις του στην 

επιχειρηματικότητα της περιοχής. Η κ. Ε. Ντάφλου, Σύμβουλος Ανάπτυξης, 

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον Οργανισμό Λιμένος 

Ηγουμενίτσας, παρουσίασε τις προοπτικές ανάπτυξης του ΟΛΗΓ Α.Ε. και την 

εφοδιαστική αλυσίδα Αδριατικής-Ιονίου. Ο κ. Ι. Κεΐσογλου, Εκπρόσωπος Τύπου και 

Δημοσίων Σχέσεων της Δωδώνη Α.Ε. μίλησε για το ρόλο ενός ισχυρού brand και τις 

σχέσεις του με τον καταναλωτή και την κοινωνία. Η κ. Κ. Ζώη, Επιχειρηματίας, 

Ζυθοποιία Ηπείρου ΕΠΕ, πραγματεύτηκε το ρόλο της νεανικής επιχειρηματικότητας 

με εστίαση στον κλάδο ζυθοποιίας στην Ελλάδα. Ο κ. Χ. Σαπλαούρας, Υπεύθυνος 

Πίστης στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου μίλησε για τα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και το ρόλο της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Ηπείρου. Η κ. Ν. Μπαλάφα, Σύμβουλος Αγροτικής Ανάπτυξης και 

ιδιοκτήτρια της ΜΚΟ “Agroparago” ανέλυσε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί 

να γίνει η προώθηση αγροτικών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού και τις 

υφιστάμενες πηγές χρηματοδότησης. Ο κ. Π. Φραγκούλης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

στην Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε. μίλησε για την επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση, την εξωστρέφεια και την καινοτομία στον κλάδο της 

πτηνοτροφίας. Ο κ. Α. Μπούσης, Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επαγγελματικής 

Σταδιοδρομίας μίλησε για την περιφερειακή ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα 

και τόνισε τη δυναμική της πληροφόρησης και της συμβουλευτικής. 



 Στην ημερίδα εισηγήσεις πραγματοποίησαν και μέλη του διδακτικού 

προσωπικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου σε θέματα που 

άπτονται της σύνδεσης του πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα (Αναπλ. 

Καθηγητής Θ. Γκόγκας), του ανταγωνισμού και της εξωστρέφειας της ελληνικής 

οικονομίας (Δρ. Γ. Γιώτης) και της συνδυαστικής χρήσης ανάλυσης συναισθήματος 

και κριτικής ανάλυσης λόγου ως εργαλείο παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών 

για το τουριστικό προϊόν στη Θεσπρωτία (Δρ. Θ. Βυζάς). Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν 

επίσης και οι παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών του Τμήματος για την καινοτομία 

και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (Μ. Παντελαίος, Ε. Ακρινοπούλου και Χ. 

Ντέμου υπό την επίβλεψη της διδάσκουσας κ. Π. Γιώτη) καθώς και οι παρουσιάσεις 

προσωπικών blogs που δημιούργησαν φοιτητές και για το πώς μπορούν να 

βοηθήσουν επιχειρηματικά (Γ. Κακομανώλης, Ζ. Μαρτζάκλη, Α. Καπλάνη, Α. 

Θανάση, Χ. Μελιανός, Γ. Λάσπια και Α. Σανχιλλή υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα 

κ. Κ. Σολάκη). 

 Οι παρευρισκόμενοι, σε μία κατάμεστη αίθουσα στο Συνεδριακό Κέντρο του 

ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, συμμετείχαν σε αυτό το φόρουμ ανταλλαγής 

απόψεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας που καλλιεργήθηκε. Τέτοιου 

είδους δραστηριότητες αναδεικνύουν τη σημασία των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, όπως αποτελεί το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, 

και προάγουν το ρόλο συνεργειών μεταξύ ενός επιστημονικού φορέα και της 

τοπικής κοινωνίας μέσα στο πλαίσιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και του 

βαθμού εξωστρέφειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων της ευρύτερης 

περιοχής. 


