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Απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κ. Μ. 
Διακομιχάλη κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας των αποφοίτων (3/6/2016).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

«Το χρονικό διάστημα της φοίτησης σας σημαδεύτηκε από μια πρωτόγνωρη κοινωνικοοικονομική κρίση. Πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην εμφάνιση και εξάπλωση της κρίσης είχαν τα οικονομικά σκάνδαλα τα οποία κυοφορήθηκαν και τράφηκαν στην  
μεταπολιτευτική Ελληνική δημοκρατία που χαρακτηρίστηκε από την αναξιοκρατία, την έλλειψη σεβασμού και μη τήρηση των 
νόμων και τη διάβρωση των θεσμών.  

Ένα από τα βασικά στοιχεία της κρίσης που θα εξακολουθήσει να υπάρχει στην κοινωνία είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, 
η σχέση μας ως πολίτες αυτής της χώρας με το Δημόσιο αγαθό. Το κάθε είδους αγαθό που παράγεται από το κράτος και    
διατίθεται στο σύνολο των πολιτών, είτε αυτό εκφράζεται μέσα από το δημόσιο νοσοκομείο, από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, 
από το δημόσιο πάρκο,  την καθαριότητα των δημόσιων χώρων, κλπ. Το σύνολο των αγαθών που αποκτώνται με τα χρήματα 
όλων των φορολογουμένων, οι οποίοι καλούνται κάθε φορά να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της κακοποίησης και της 
φθοράς που γίνεται στους δημόσιους χώρους και εγκαταστάσεις. Μπορεί να μην απολαμβάνουμε το καλύτερο επίπεδο   
ποιότητας ούτε και ποσότητας του δημόσιου αγαθού, πρέπει όμως να αναλογιστούμε κατά πόσο συμβάλλουμε στη            
δημιουργία του, τη διασφάλιση και τη μεγιστοποίηση του. Τελικά το Δημόσιο δεν είναι απέναντι μας, δεν είναι ο αντίπαλος 
μας,    είμαστε εμείς οι ίδιοι, είναι οι υπηρεσίες που παρέχουμε ως δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι και εργάτες, αφού       
είμαστε εμείς και  οι παραγωγοί και οι καταναλωτές των δημοσίων αγαθών.  

Ο ρόλος σας ως θεράποντες της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης είναι να συμβάλλετε στην καλύτερη και υγιή 
λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά χωρίς εκπτώσεις στα αναλογούντα έσοδα του δημοσίου. Η διαφορά μας 
από τους επιστήμονες και επαγγελματίες των προηγμένων Ευρωπαϊκών χωρών δεν έγκειται στο επίπεδο των γνώσεων αλλά 
στην εφαρμογή των νόμων για το συνολικό καλό της κοινωνίας. Ο Σκανδιναβός λογιστής δεν θα διανοηθεί ποτέ να               
συμμετάσχει στη διαδικασία συναλλαγής εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος γιατί γνωρίζει ότι θα ζημιωθεί και ο ίδιος   
λαμβάνοντας λιγότερα και μειωμένης ποιότητας δημόσια αγαθά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν θα διανοηθεί ούτε ο 
Σκανδιναβός φορολογούμενος να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια για να ωφεληθεί  προσωπικά εις βάρος του κράτους.  

Ασφαλώς, οι κυβερνώντες τέτοιων χωρών σέβονται και αξιοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα δημόσια έσοδα, και            
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους πολίτες, σε αντίθεση με αρκετούς από τους Έλληνες συναδέλφους τους. Αν   
ανησυχείτε για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων, αποδείξτε ότι μπορείτε να αποτελέσετε ένα φωτεινό παράδειγμα με την             
επαγγελματική και καθημερινή συμπεριφορά σας, και επιδιώξετε να αναλάβετε εσείς και ευθύνες διαχείρισης δημόσιων   
οργανισμών και πόρων.   

Η συμβολή σας στην μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία είναι σημαντική. Βάλτε το λιθαράκι σας ανταποδίδοντας στο ελάχιστο 

όσα σας έχει δώσει το δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με το να τηρήσετε πιστά τον όρκο που δίνετε σήμερα και να υπηρετείτε 

το δημόσιο αγαθό. Όσο περισσότεροι συμβάλλουν στα δημόσια έσοδα τόσο μικρότερη θα είναι η επιβάρυνση για τον καθένα 

και τόσο περισσότερο θα εκτιμάται και θα προστατεύεται το δημόσιο αγαθό. Η φροντίδα και ο σεβασμός που έχετε δείξει 

προς το δημόσιο αγαθό μέχρι τώρα όλοι σας σαν φοιτητές είναι ο λόγος που το κτίριο του ΤΕΙ στην Πρέβεζα παραμένει      

κόσμημα.  Γι αυτό σας αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ!» 



Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομκής 

Στο κατάμεστο Αμφιθέατρο «Νικόπολις» του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2016 η 5η     

ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα, στη διάρκεια της οποίας            

ανακηρύχθηκαν 92 νέοι Πτυχιούχοι.  Την ορκωμοσία παρακολούθησαν γονείς, συγγενείς και φίλοι των πτυχιούχων.  

Η Διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου και τα μέλη του Ε.Π. του Τμήματος εύχονται το πτυχίο τους να είναι η αφετηρία για νέους   

δρόμους και νέους ορίζοντες και παράγοντας υλοποίησης των ονείρων και των στόχων τους. 
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ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΕ ΤΟ ΓΕΜΑΤΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 

Ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης (πρώην Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών) και ο κ. Ε. Χύτης (πρώην Οικονομικός             
Διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΙ Ηπείρου) πραγματοποίησαν ομιλία-διάλεξη με 
θέμα «Επενδύσεις και Κεφαλαιαγορές σε περιόδους κρίσεων». Η ομιλία δόθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 
«Λογιστική—Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη» στις 7 Μαϊου 2016.  

Διάλεξη του κ. Π. Αλεξάκη στο ΤΕΙ Ηπείρου 
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Το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομι-

κού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στο πλαίσιο του 

προγράμματος διαρκούς ενημέρωσης των Μελών 

του και των Λογιστών Φοροτεχνικών πραγματοποίη-

σε σεμινάριο με θέμα «Φορολογία εισοδήματος 

φυσικών και νομικών προσώπων». Το σεμινάριο 

διεξήχθη στις 20 Μαρτίου 2016 στο Αμφιθέατρο 

«Νικόπολις»  του ΤΕΙ Ηπείρου στην Πρέβεζα παρου-

σία της Προέδρου του ΟΕΕ Ηπείρου κ. Κωνσταντίνας 

Παπαϊωάννου.  

Ο εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Ζιγκερίδης 

Δημήτριος, Ορκωτός Λογιστής.  

Επιμορφωτικό σεμινάριο 

2ο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2016 

Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2016 [2nd International Confer-
ence on Business & Economics of the Hellenic Open University 2016 (ICBE - HOU)] πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Τιτάνι-
α, Αθήνα, 22 - 23 Απριλίου 2016. 
Στο εν λόγω Συνέδριο είχε σημαντική παρουσία το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου με παρουσί-

αση εισηγήσεων από τα μέλη Ε.Π. και συγκεκριμένα: 

 ο κ. Γρηγόριος Γκίκας ο κ. Αθ. Πουλιούδης και η κ. Ελένη Θάνου παρουσίασαν εισήγηση με θέμα: Prevention of mon-

ey laundering and financing  of terrorism: assessment of practices and effectiveness among Greek banks. 

 Ο κ. Μιχαήλ Διακομιχάλης και η κ. Αλίνα Χυζ παρουσίασαν εισήγηση με θέμα: Exploring Facebook as an information 

source. 

 Οι κκ. Ευάγγελος Χύτης, Μιχαήλ Διακομιχάλης και Γεώργιος Αλεξόπουλος παρουσίασαν εισήγηση με θέμα: Factors 

affecting the tax burden of Greek listed companies: findings before and during the financial crisis.  

 Ο κ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης, και οι Χ. Φράγκος,  Σ.Α.  Χανιώτης, Κ.  Φράγκος παρουσίασαν εισήγηση με θέμα: Statis-

tical investigative analysis of the factors which contribute to the productivity of the academic teachers with respect to 

scientific research output and teaching effectiveness 
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Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας  του ΤΕΙ Ηπείρου ανακοίνωσε την 

έναρξη της δεύτερης σειράς του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Λογιστική—

Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη». Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2016 με την εισαγωγή εξήντα (60)  

μεταπτυχιακών φοιτητών.  

Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. :  α) Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Β) Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

Συνολικά υποβλήθηκαν 128 αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, από τους οποίους θα επιλε-

γούν οι 60 που θα το παρακολουθήσουν. 

 Προκήρυξη 2ου κύκλου του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 



Εκδήλωση αφιερωμένη στον εκλιπόντα Άκη Δημόπουλο 

Την Τετάρτη 25 Μαϊου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Νικόπολις» του ΤΕΙ Ηπείρου εκδήλωση αφιερωμένη στη 

μνήμη του Άκη Δημόπουλου με θέμα «Η μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα». Ο Ακης Δημόπουλος σκοτώθηκε 

σε τροχαίο δυστύχημα στις 9 Απριλίου 2016 στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.  

Στο Αμφιθέατρο της σχολής παρευρέθηκαν φοιτητές και καθηγητές μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα 

αφού την εκδήλωση παρακολούθησαν οι γονείς αλλά και συγγενείς του αδικοχαμένου Άκη Δημόπουλου.  

Την εκδήλωση συντόνιζε ο κ. Μιχαήλ Διακομιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-

ματοοικονομικής όπου μεταξύ των άλλων τόνισε: “Η εκδήλωση αυτή ήταν αποτέλεσμα προσωπικής δέσμευσης αλλά και 

υποχρέωσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μετά από το τραγικό γεγονός που στέρησε τη ζωή στον 

πρώην φοιτητή μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς σαν καθηγητές ενός τριτοβάθμιου ιδρύματος  και πρέπει να το καταλά-

βουμε όλοι, είναι ότι τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται χωρίς να προηγούνται τραγικά γεγονότα. Πρέπει να καταλάβου-

με ότι δεν αποτελεί αποστολή μας μόνο το ευ ζην αλλά και η προϋπόθεση του που είναι το ζην. Επομένως δεν είναι σκοπός 

μας μόνο η βελτίωση της ζωής όσων περνούν από ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα αλλά πρωτίστως να κάνουμε το παν για να την 

διασφαλίσουμε, να την προστατεύσουμε και να την διαφυλάσσουμε.  Η ουσία είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε 

τίποτα πλέον για τον Άκη παρά μόνο τη σημερινή  εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην μνήμη του. Στόχος μας πρέπει να 

είναι να μηδενίσουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε αυτά τα αρνητικά γεγονότα και συμβάντα που έχουν σημαδέψει την Νεοελ-

ληνική ζωή και έχουν ανυπολόγιστο κόστος.  

Στη συνέχεια το λόγο είχε ο κ. Μανώλης Αγγελάκης, Ιατρός, Αναισθησιολόγος στο Γ.Ν. Πρέβεζας, που μίλησε για το θέμα της 

αντιμετώπισης του τραύματος από τροχαίο ατύχημα  Ο κ. Αγγελάκης ενημέρωσε το κοινό ότι υπάρχει μια εθελοντική ομάδα 

στο Γ.Ν. Πρέβεζας που διδάσκει τις βασικές οδηγίες για την υποστήριξη της ζωής  με παρουσιάσεις σε σχολεία της           

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μαζί με τον υπεύθυνο του κέντρου επειγόντων περιστατικών του Γ.Ν. 

Πρέβεζας κ. Θωμά Ντούσκο έγινε επίδειξη για την προσφορά πρώτων βοηθειών σε τραυματία μοτοσικλετιστή.  

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με προβολή βίντεο με ομιλητή τον Τάσο «Ιαβέρη» Μαρκουϊζο, κορυφαίο Έλληνα οδηγό         

αυτοκινήτων και ιδρυτή της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης. Ο «Ιαβέρης» τόνισε — με συγκλονιστικό τρόπο — το τεράστιο 

προσωπικό, συναισθηματικό και οικονομικό κόστος των τροχαίων ατυχημάτων που μπορούν όμως να προληφθούν μέσω 

της παιδείας και της ανάπτυξης της προσωπικής ευθύνης του καθενός. Η εκδήλωση έκλεισε με παρέμβαση του «Ιαβέρη» 

μέσω skype. 
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