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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΑ  *ΙΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020*  

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα    

εορτάστηκαν από το Τμήμα 

Λογιστικής και Χρηματοοικο-

νομικής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπεί-

ρου), τα 21 χρόνια από την 

ίδρυσή του στις εγκαταστά-

σεις του τμήματος στην Πρέ-

βεζα.  

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποτελεί τη φυσική συνέχεια των πρώην 

τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής &  Ελεγκτικής. Από τα 21 χρόνια λειτουρ-

γίας του, τα 20 τα διένυσε ως ΤΕΙ Ηπείρου ενώ από φέτος ξεκίνησε η πανεπιστημιακή 

πορεία του τμήματος ως ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθηγητής Τρια-

ντάφυλλος Αλμπάνης, ο τέως πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου καθηγητής Αναστάσιος Τσίνας 

EOΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 21 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ   
ΤΜΗΜΑΤΟΣ   

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής , ιδιαίτερα μετά την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, με την έκδοση του εξαμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου –LoXri-Typos—φιλοδοξεί να 

δημιουργήσει ένα βήμα επικοινωνίας ενημέρωσης και διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα, την 

τοπική κοινωνία,  αλλά και με την Περιφέρεια Ηπείρου συνολικότερα, για τις εκπαιδευτικές, 

επιστημονικές και ερευνητικές του δραστηριότητες. Η έκδοση του δελτίου μας αποτελεί 

αποτέλεσμα  συλλογικής προσπάθειας μελών του  ακαδημαϊκού προσωπικού  και ομάδας φοιτητών 

του Τμήματος. 

                                                                                                                       Ο πρόεδρος του Τμήματος, 

                                                                                                                      Καθηγητής Χάρης Ναξάκης  
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Τον πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε ο Πρόεδρος του Τμή-

ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, καθηγητής Χάρης 

Ναξάκης.  

«Η πρόσφατη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, εντάσσοντας τα 

ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια έβαλε τέλος στον αναχρονιστικό δια-

χωρισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τεχνολογική (ΤΕΙ) 

και πανεπιστημιακή (Πανεπιστήμια και Πολυτεχνία), αναγνω-

ρίζοντας ότι τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά των ΤΕΙ ήταν στο 

ίδιο επίπεδο με αυτά των Πανεπιστημίων. Από τώρα και στο εξής υπάρχει μία ενιαία 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Το Τμήμα στο νέο πλέον περιβάλλον του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων θα εντείνει τις προσπάθειές του για παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων και 

διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αποστολή που υπηρέτησε με συνέπεια 

20 χρόνια τώρα ως Τμήμα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου. Να σημειώσω εδώ ότι από το 1998 

μέχρι σήμερα, φοίτησαν στο Τμήμα 8.000 φοιτητές, αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα 

τρίτο του πληθυσμού της πόλης, και μόνο για αυτό το λόγο αξίζει νομίζω οι φορείς της 

πόλεις να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την στήριξη του Τμήματος. Σήμερα διαθέτει 

τρεις κύκλους σπουδών: α) τον προπτυχιακό με νέο πρόγραμμα σπουδών, ενώ παράλ-

ληλα τρέχει το παλαιό πρόγραμμα για τους φοιτητές ΤΕΙ, οι οποίοι με προϋποθέσεις 

μπορούν να αποκτήσουν πανεπιστημιακό πτυχίο, β) τον μεταπτυχιακό και γ) τον διδα-

κτορικό.  Το Τμήμα στα 21 χρόνια λειτουργίας του απέκτησε ισχυρά ακαδημαϊκά χαρα-

κτηριστικά, διοργάνωσε τέσσερα διεθνή συνέδρια, εξέδωσε ένα διεθνές αναγνωρισμένο 

επιστημονικό περιοδικό , εκπόνησε ερευνητικά προγράμματα και διαθέτει επαγγελμα-

τικά δικαιώματα στους τομείς του λογιστή—φοροτέχνη, ορκωτού ελεγκτή—λογιστή, ε-

σωτερικού ελεγκτή και υψηλή πρόσβαση των αποφοίτων του στο χρηματοοικονομικό 

τομέα (τραπεζικές-ασφαλιστικές –χρηματιστηριακές υπηρεσίες)». 

καθώς και ο τέως πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου καθηγητής Γρηγόριος Γκίκας, ο Σεβασμιό-

τατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος  Τσιρίγκας, ο πρώην 

υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, ο αντιπερι-

φερειάρχης Ηπείρου κ. Στράτος Ιωάννου, ο  βουλευτής Πρέβεζας κ. Στέργιος Γιαννάκης, 

ο Προέδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Μπούρης και η εντεταλμένη σύμβουλος του 

Δήμου Πρέβεζας, κ. Αθηνά Κωνσταντακάκη. 
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Η τελετή έκλεισε με το ε-

ντυπωσιακό καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα που παρουσί-

ασε η γνωστή παιδική χο-

ρωδία «ΑΡΜΟΝΙΑ» της 

Πρέβεζας με την μαέστρο 

κ. Ανέλια Στεφάνοβα. Την 

χορωδία συνόδευσε η πιανίστρια κ Δήμητρα Αποστολίδη. 

Παράλληλα στο χώρο λειτουργούσε έκθεση φωτογραφίας με την ιστορική διαδρομή της 

πόλης της Πρέβεζας υπό την επιμέλεια του Πολιτιστικού Συλλόγου "Πρέβεζα"   

Οι φοιτητές του Τμήματος - μέλη της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας μας ζήτησαν από τους 

προσκεκλημένους της εκδήλωσης την παραχώρηση συνεντεύξεων εκ μέρους τους, αίτημα στο ο-

ποίο αυτοί ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη χαρά. 

Στα πλαίσια αυτά ο κ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής 

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις της φοιτή-

τριας Έλλης Καλεμάι. 

Στην ερώτηση σχετικά με το όφελος των φοιτητών από την ενσωμάτωση 

του πρώην ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ο κ. Πρύτανης απάντησε ότι  

«Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές 

τους στην τεχνολογική κατεύθυνση  (ΤΕΙ  Ηπείρου), και παράλληλα έχουν 

τη δυνατότητα υπό –προϋποθέσεις να πάρουν  πανεπιστημιακό πτυχίο.».  

Στην ερώτηση σχετικά με τις προοπτικές στην αγορά εργασίας που προσφέρει το Τμήμα ο κ. Πρύ-

τανης απάντησε ότι  «το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής συμπληρώνει τη σχολή Οικο-

νομικών και Διοικητικών Επιστημών μαζί με το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών. Επομένως μι-

λάμε για  ένα δίδυμο που συμπληρώνει το γνωστικό αντικείμενο γύρω από την οικονομία και τη 

διοίκηση επιχειρήσεων & οργανισμών. Ο κ. Πρύτανης  ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, έστειλε 

στους φοιτητές το μήνυμα ότι πρέπει να εμπιστεύονται το δημόσιο πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα  το 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του οποίου οι απόφοιτοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο 

στην επόμενη μέρα της ανάπτυξης που θέλει να επιτύχει η χώρα μας. Θα πρέπει να κατανοήσουμε 

ότι την επόμενη μέρα θα την φέρουν αυτοί που θα μείνουν και θα δουλέψουν στην Ελλάδα». 

Στην εκδήλωση επίσης κατέθεσαν τις σκέψεις τους για την πολύτιμη αξία των γνώσεων που 
προσφέρει ο ακαδημαϊκός  χώρος του Τμήματος, τόσο ο απόφοιτος του προπτυχιακού κύκλου 
σπουδών κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, καταξιωμένος σήμερα επιχειρηματίας στον κλάδο  
logistics όσο και ο κ. Ευάγγελος Ντάνος απόφοιτος του προπτυχιακού κύκλου σπουδών καθώς 
και εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. 
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 21 ΕΤΗ  

Στο μεγάλο και επίκαιρο θέμα, αυτό της αλλαγής του “χάρτη” στην Τριτο-

βάθμια Εκπαίδευση, εστίασε  και ο πρώην Υπουργός Παιδείας  Έρευνας  &  

Τεχνολογίας  κ. Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος  παρευρέθηκε στην εκδήλωση 

των 21 ετών λειτουργίας του Τμήματος τιμώντας το ιδιαιτέρως. Στα πλαίσια 

της συνέντευξης που παραχώρησε στη φοιτήτρια του τμήματος Νάγια Κορ-

δολαίμη μεταξύ άλλων  είπε ότι:   

«Τα ΤΕΙ  ήταν ένα υβριδικό σχήμα το οποίο δεν μπορούσε να εξελιχθεί όπως 

έπρεπε. Εκτιμώ ότι τα ΤΕΙ είχαν και έχουν ένα εξαιρετικό δυναμικό από εκπαιδευτικό προσωπι-

κό , αλλά δεν μπορούσαν θεσμικά ούτε να προχωρήσουν σε έρευνα , ούτε σε διδακτορικά , διότι 

ακριβώς δεν ήταν Πανεπιστήμια . Υπήρχε ένα χάσμα ανάμεσα στα Πανεπιστήμια μας και τα ΤΕΙ . 

Η απόφαση που πήραμε ήταν μια απόφαση που επί της ουσίας αναβαθμίζει τα Πανεπιστήμια 

μας .  Νομίζω πως ούτε η Ελληνική οικονομία είχε ανάγκη πλέον τους απόφοιτους του ΤΕΙ. Μάλι-

στα συνέβαινε  πολλές φορές  οι απόφοιτοι των ΤΕΙ να έβρισκαν εργασία γρηγορότερα και ευκο-

λότερα  γιατί ήταν  “φτηνότεροι” στην εργοδοσία . Επομένως  πήγαμε  σε ένα ενιαίο Πανεπιστή-

μιο πια , που το κάθε ίδρυμα  φέρνει μια ιστορία και μια εμπειρία πάρα πολύ σημαντική».  

Στην εκδήλωση δεν θα μπορούσε να μη δώσει το «παρών», ο κ. Κώστας Κα-

ραμάνης, Αν. Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονο-

μικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που τον 

Σεπτέμβριο του 2019 επιλέχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για τη θέση 

του Αντιπροέδρου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).  

Στα πλαίσια της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 21 ετών λειτουργίας του 

Τμήματος στο χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ερωτηθείς για τη σύσταση και λειτουργία 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, απάντησε ότι :  

«Το 2015 το Τμήμα, αξιοποιώντας το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επέτρεψε την ίδρυση Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με απόφαση του 
Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος, προχώρησε, μετά από συστηματική συλλογική προσπάθεια, στην 
ίδρυση ΠΜΣ με τον τίτλο «Λογιστική-Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη» και δύο κα-
τευθύνσεις: α) Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική και β) Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών».  

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει επιτυχώς τέσσερις κύκλοι σπουδών με δίδακτρα, 
τριάντα (φοιτητές ανά κατεύθυνση και Καθηγητές τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και εξωτερικούς 
συνεργάτες μέλη ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο . Από το ακα-
δημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά την ένταξη του Τμήματος στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητι-
κών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, το ΠΜΣ επανιδρύθηκε σύμφωνα τις αποφάσεις 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και λειτουργεί πλέον χωρίς δίδακτρα με τον τίτλο «Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών» και 25 φοιτητές.  
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Στο ερώτημα γιατί κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία ενός ΠΜΣ ο κ. Καραμάνης απά-
ντησε ότι:  

« Η ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ κρίνεται αναγκαία για επιστημονικούς, επιστημο-
λογικούς και κοινωνικούς λόγους, καθώς: 

• Είναι ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο δημοφιλές γνωστικό αντι-
κείμενο της Διοικητικής Επιστήμης, το οποίο αποσκοπεί στη σύνδεση των απο-
φοίτων με τον επιχειρηματικό κόσμο. 

• Καλύπτει ένα σημαντικό κενό σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών στην Περι-
φέρεια Ηπείρου, ως το μοναδικό πρόγραμμα  μεταπτυχιακών σπουδών στο γνω-
στικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 

• Καλύπτει την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστή-
ματος διοίκησης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους δημόσιους οργανι-
σμούς. 

Κλείνοντας τόνισε ότι  η ένταξη του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη 
Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστήμιού Ιωαννίνων, αποτελεί 
ορόσημο στην 20χρονη διαδρομή του και ενισχύει καθοριστικά την περαιτέρω πορεία 
του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.   
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O κ. Γρηγόριος Γκίκας, πρώην Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.  Ηπείρου κατά την διάρ-

κεια της συνέντευξής του στη φοιτήτρια Έλλη Καλεμάι τόνισε τα παρακά-

τω: 

Η αναμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην 

Ήπειρο ήταν ένα ώριμο και απόλυτα αναγκαίο αίτημα για την αναπτυξιακή 

πορεία του τόπου. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορεί να 

αποτελέσει ένα από τα καλύτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσον αφο-

ρά τις Οικονομικές Επιστήμες, και μάλιστα μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο του πρεσβευτή 

της πόλης της Πρέβεζας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ως  ακαδημαϊκή μο-

νάδα με τα μέλη ΔΕΠ που διαθέτει έχει εν τοις πράγμασι κατακτήσει status ισοδύναμο των υ-

πόλοιπων πανεπιστημιακών τμημάτων, καθώς έχει να επιδείξει διαχρονικά ανάλογης  ποιότη-

τας και εύρους εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο, με διεθνή εμβέλεια και ανα-

γνώριση, καθώς και ευρύτατη κοινωνική αποδοχή λόγω του υψηλού βαθμού εξωστρέφειας από 

την οποία χαρακτηρίζεται. 

 

Σκοπός της συνέντευξης που έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης κος Στράτος Ιω-

άννου στην φοιτήτρια Νάγια Κορδολαίμη ήταν να εξηγήσει τα οφέλη που α-

ποκομίζει η πόλη της Πρέβεζας αλλά και η περιφέρεια γενικότερα   από την 

συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  Ο κ. Ιωάννου 

εκτιμά ότι, η αναβάθμιση του Τμήματος σε Πανεπιστημιακό επίπεδο προ-

σφέρει πολλαπλά οφέλη στην περιοχή. Ένα Πανεπιστημιακό  τμήμα  μαζί με 

το μεταπτυχιακό και τον διδακτορικό κύκλο σπουδών, αποκτά   σημαντικές  

δυνατότητες  αναγνωσιμότητας μεταξύ των υποψήφιων φοιτητών, και αυ-

ξάνει την ελκυστικότητά του. Παράλληλα, οι φοιτητές έρχονται στη περιοχή και παραμένουν για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την  πολιτισμικότητα  της περιο-

χής αφού προσέρχονται και διαμένουν φοιτητές από άλλα  μέρη της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της ζύμωσης  μεταξύ του ντόπιου πληθυσμού  και των φοιτητών ανταλλάσσονται εμπει-

ρίες,  ήθη  έθιμα  και συνήθειες. Επιπλέον είναι αξιοσημείωτη και η οικονομική  ανάπτυξη στην  

περιοχή. Ακόμη, το τμήμα ως ένα ακαδημαϊκό κύτταρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώ-

νει  ημερίδες,  επιστημονικά συνέδρια  κ.λ.π. τα οποία δημιουργούν μια ώθηση διαφόρων επαγ-

γελματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας. Εμείς , ως Περιφέρεια Ιωαννίνων,  αγκαλιάζουμε 

τους φοιτητές, δηλώνοντας ότι  θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε πρόβλημα που θα τους παρου-

σιαστεί. Τους θέλουμε να έρχονται και να φοιτούν  εδώ. Το τμήμα ως Πανεπιστημιακό έχει πλέον  

μεγάλη ακτινοβολία στην ηπειρωτική Ελλάδα . Η κύρια ανησυχία μας θα είναι οι φοιτητές που 

έρχονται να μένουν  ικανοποιημένοι από τον τόπο μας.  
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ                              
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικο-

νομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

καθιέρωσε από φέτος και για κάθε 

χρόνο Φοιτητικό Διαγωνισμό για την 

εκπόνηση επιστημονικής εργασίας με 

θέμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικό-

τητα» σε συνεργασία με το Επιμελη-

τήριο Πρέβεζας. Φοιτητές με πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες ή προκειμένου να πα-

ρουσιάσουν υφιστάμενες επιχειρήσεις με ιδιαίτερα δυναμικό καινοτομικό προφίλ δύνα-

ται να συμμετέχουν στο διαγωνισμό.. Οι επιστημονικές εργασίες κρίνονται από τριμελή 

επιτροπή καθηγητών του Τμήματος 

Κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης του Τμήματος για τα 21 χρόνια λειτουργίας 

του στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πρέβεζα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 

άλλων και η βράβευση των τριών καλύτερων επιστημονικών εργασιών που εκπονήθη-

καν από φοιτητές του Τμήματος στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού. Η απονομή των 

χρηματικών επάθλων έγινε από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Γιάννη Μπούρη ενώ 

των επαίνων από τον πρόεδρο του Τμήματος καθηγητή Χάρη Ναξάκη ως εξής: 

1ο Χρηματικό Βραβείο 500€ μετά επαίνου στον φοιτητή 

Αλκίνοο  Κωνή  

2ο Χρηματικό Βραβείο 300€ μετά επαίνου στη φοιτήτρια 

Μαρία Στεφάνη  

3ο Χρηματικό Βραβείο 200€ μετά επαίνου στη φοιτήτρια 

Ανθούλα Σταύρου 

Το Τμήμα ήδη προκήρυξε τον Β΄ φοιτητικό διαγωνισμό. Οι εργασίες θα πρέπει να υ-
ποβληθούν μέχρι 10 Ιουνίου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος και θα παρουσια-
στούν σε ειδική εκδήλωση τον Οκτώβριο του 2020. 
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ                         
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

1ο βραβείο στην εργασία «Business Plan: Medi Cation-Portal Ιατρικού 
Τουρισμού» του φοιτητή Αλκίνοου Κωνή  

Πρόκειται για επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας ηλεκτρονικού portal 
στον ιατρικό τουρισμό που θα φέρει την επωνυμία <<Medi – Cation>> 
με σκοπό τη σύνδεση των ιατρικών υπηρεσιών με τις προσφερόμενες 
από τα ξενοδοχεία υπηρεσίες στη χώρα μας. Η Ελλάδα διαθέτει 
πολλές υποδομές υγείας και κοσμητικής ιατρικής -τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα- που όμως δεν αξιοποιούνται 
πλήρως. Η δυναμικότητά τους είναι ιδιαίτερα υψηλή, όμως η χαμηλή 
ζήτηση σε συνδυασμό με την πρόσφατη οικονομική κρίση 

περιορίζουν την ανάπτυξη τους.  Παρατηρείται έντονη συρρίκνωση των υποδομών 
υγείας, ειδικά στο δημόσιο τομέα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα πολλά διαγνωστικά κέντρα 
και κλινικές, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς και 
αναγκάζονται να κλείσουν. Παρ’ ολ’ αυτά εν συγκρίσει με τι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  υπάρχει ικανοποιητικότερη σχέση τιμής – ποιότητας στις παρεχόμενες 
ιατρικές υπηρεσίες. Επομένως, ο συνδυασμός των εν λόγω παροχών υγείας με τις ήδη 
υπάρχουσες και υψηλής ποιότητας τουριστικές υπηρεσίες της χώρας μας προσφέρουν 
την δυνατότητα ύπαρξης ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του οποίου η 
συνεισφορά του θα είναι θετική στην εγχώρια οικονομία. Η δημιουργία του <Medi – 
Cation> έχει σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου 
στη χώρας αξιοποιώντας τους ιατρικούς, ξενοδοχειακούς και φυσικούς πόρους της. Το 
Portal απευθύνεται σε διεθνές κοινό που θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει  τα πακέτα 
διαμονής, περίθαλψης συμπεριλαμβανομένων και πακέτα προληπτικής ιατρικής 
(ιαματικά λουτρά), και μεταφοράς που ικανοποιούν πληρέστερα τις ανάγκες του.  
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2ο βραβείο στην εργασία  «Vinpro (Victorious Innovation Product)», 
της φοιτήτριας Μαρίας Στεφάνη 

Πρόκειται για εργασία ανάπτυξης ενός καινοτόμου προϊόντος. 

Συγκεκριμένα, αφορά την κατασκευή ενός ηλεκτρικού θερμικού ρούχου, 

που θα περιέχει μεμονωμένα ηλεκτρικά καλώδια (αντιστάσεις) στο 

εσωτερικό τα οποία θα ζεσταίνονται καθώς τροφοδοτούνται με ηλεκτρική 

τάση. Το  ηλεκτρικό θερμικό ρούχο θα φορτώνεται από το σπίτι καθώς και 

οποιαδήποτε στιγμή με τη συσκευή powerbank. Θα περιέχει μόνωση 

προστατευτική από ηλεκτρική τάση σε περίπτωση κινδύνου 

ηλεκτροπληξίας, θα είναι μη ενεργοβόρο και θα περιέχει χειριστήριο με ενσωματωμένο ροοστάτη 

που ρυθμίζει την ένταση της θέρμανσης. Το ρούχο θα είναι με οργανικό βαμβάκι το οποίο 

καλλιεργείται χωρίς χημικά λιπάσματα, χωρίς εντομοκτόνα αλλά και τοξικά φάρμακα, χωρίς την 

χρήση γενετικών μεταλλαγμένων σπόρων, και απαιτεί μικρότερη κατανάλωση νερού. 

3ο βραβείο για την εργασία με τίτλο «Η τέχνη του Καινοτομείν, 
"Φάρμα ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε."», της φοιτήτριας Ανθούλας Σταύρου 

Η εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της επιχειρηματικής καινοτομίας. Η 

φοιτήτρια  εντόπισε μια καινοτόμα επιχείρηση που εδρεύει στο Κιλκίς με 

την επωνυμία «Φάρμα Κουκάκη». Η συγκεκριμένη εταιρεία από μια μικρή 

οικογενειακή φάρμα εξελίχθηκε σε μια ισχυρή γαλακτοβιομηχανία. 
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ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ    

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΣΤΗ  

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»  
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Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το 2015 προσφέρει μεταπτυχιακές 

σπουδές στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διοίκηση του τμήματος α-

νταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις της κοινωνίας και στις εξελίξεις της αγο-

ράς εργασίας προχώρησε στην αναμόρφωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπου-

δών (Π.Μ.Σ) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το νέο ΠΜΣ  με τίτλο  <<Διοίκηση 

Επιχειρήσεων &  Οργανισμών>> παρέχει στους μεταπτυχιακούς του φοιτητές εξειδι-

κευμένες γνώσεις στους βασικούς τομείς της Διοίκησης, της Λογιστικής και της Χρη-

ματοοικονομικής. 

 Ειδικότερα, το νέο Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη διεπιστημονικού υποβάθρου γνώ-

σεων και ικανοτήτων που θα εξασφαλίζει στους απόφοιτούς του την ευελιξία και τη 

δυνατότητα άμεσης προσαρμογής τους στις ραγδαίες εξελίξεις της διοικητικής επι-

στήμης και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Αντιμετωπίζει την εκπαιδευτική διαδι-

κασία βασίζοντας την όχι μόνο στην αφομοίωση γνώσεων αλλά και στην ανάπτυξη των 

κατάλληλων δεξιοτήτων  και επικοινωνιακών δυνατοτήτων σχετικές με την οργάνωση 

και λειτουργία των διοικητικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η χρονική διάρ-

κεια για την λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ορίζεται σε τρία εξάμηνα κατά 

τη διάρκεια των οποίων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθή-

σουν δέκα (10) μαθήματα και να εκπονήσουν την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

τους. Η φοίτηση είναι δωρεάν και ο αριθμός των φοιτητών ανέρχεται στους 25. 

 
Περισσότερες πληροφορίες  
       
      http://accfin.teiep.gr/master 

http://accfin.teiep.gr/master
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ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκτός από τον Πρώτο (Προπτυχιακό) 

και τον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών (Μεταπτυχιακό) προσφέρει από αυτή την ακαδημαϊ-

κή χρονιά και Τρίτο Κύκλο Σπουδών που  περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής και ο οποίος ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου. Το Πρό-

γραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος προσφέρει διδακτορικές σπουδές στα 

κύρια γνωστικά πεδία αλλά και σε συγγενή πεδία του Τμήματος. Τα γνωστικά πεδία 

είναι: Λογιστική, Χρηματοοικονομική, Οικονομική Ανάλυση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

Επιχειρησιακή Έρευνα και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία. Ο διδακτορικός τίτλος 

είναι το κορυφαίο ακαδημαϊκό δίπλωμα που διατίθεται σε ένα πεδίο. Οι διδακτορικές 

σπουδές αποσκοπούν στην παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας και 

στη δημιουργία επιστημόνων άξιων να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης. Η α-

πόκτησή του μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές προοπτικές σταδιοδρομίας. Οι από-

φοιτοι του διδακτορικού προγράμματος προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, 

επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και όχι μόνο. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων στα 

γνωστικά αντικείμενα του τμήματος μας ή του ευρύτερου χώρου των διοικητικών και 

οικονομικών επιστημών. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος μας συμμετέχουν σε μία σειρά διαλέξεων οι 

οποίες ξεκίνησαν από τον Νοέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με σκοπό την 

παρουσίαση μέρους του ερευνητικού τους έργου στους καθηγητές και φοιτητές όλων 

των κύκλων των σπουδών του τμήματος μας. 

Περισσότερες πληροφορίες  

http://accfin.teiep.gr/didaktorikes-spoydes 

http://accfin.teiep.gr/didaktorikes-spoydes
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
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Μια πολύ σημαντική είδηση για το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων αποτελεί  η ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας (Ι.Ο.Α.Α.Ο)  με έδρα τα Ιωάννινα τον Οκτώβριο του 2019. Πρόκειται για 

έναν ερευνητικό χώρο, ο οποίος θα υποστηρίζει την σε εξέλιξη  έρευνα που θα πραγματο-

ποιείται στη σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του 

Ι.Ο.Α.Α.Ο. είναι η παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο της οικονομικής επι-

στήμης με εξειδίκευση στην ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών φαινομένων και στην προ-

ώθηση βιώσιμων μορφών ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

 Στους στόχους του Ι.Ο.Α.Α.Ο. περιλαμβάνονται:  

• Η ανάλυση οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων.  

•  Η προώθηση της απασχόλησης και η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και της φτώ-

χειας.  

•  Η ανάλυση των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας.  

• Η προώθηση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης καινοτομίας και αξιοποίησης των ερευνη-

τικών αποτελεσμάτων.  

• Η προώθηση της επιχειρηματικότητας ως μέσο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.  

• Η ανάπτυξη της αλληλέγγυας οικονομίας.  

• Η προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης.  

• Η προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον, βιώσιμης ανάπτυξης.  

Για την επίτευξη των στόχων του το Ι.Ο.Α.Α.Ο. προωθεί τη διεπιστημονική συνεργασία με φο-

ρείς που εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών, θετικών και ια-

τρικών επιστημών.  

Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου είναι ο Αν. Καθηγητής του τμήματός μας και Αντι-

πρόεδρος του Ε.Α.Π., κ. Κώστας Καραμάνης. Τα υπόλοιπα μέλη της συντονιστικής επιτροπής 

είναι ο καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος μας κ. Χάρης Ναξάκης και ο καθηγητής και 

πρόεδρος του τμήματος Οικονομικών επιστημών κ. Νικόλαος Μυλωνίδης.   

Στο Τμήμα μας παράλληλα λειτουργούν τα εξής ερευνητικά εργαστήρια:                       
1) Εργαστήριο Λογιστικών-Φορολογικών-Ελεγκτικών και Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών,   
2) Εργαστήριο Τοπικών Αγορών Εργασίας, Απασχόλησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης,             
3) Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών και Καινοτομίας. 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ              

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ BLOCKCHAIN 

Ο κ. Αριστείδης Αναγνωστάκης, Λέκτορας και υπ. 

Διδάκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-

τοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πα-

ρουσίασε την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, στο 

πλαίσιο της εκπόνησης της Διδακτορικής του 

διατριβής, μέρος του ερευνητικού του έργου σε 

σεμινάριο με τίτλο «Μηχανισμοί συναλλακτικής 

αξιοπιστίας βασισμένοι σε τεχνολογίες Block-

chain».  Σύμφωνα με τον εισηγητή του σεμιναρίου κ. Αναγνωστάκη:  

Πρόκειται για μια νέα, πλήρως αποκεντρωμένη τεχνολογική τάση κατανεμημένης επεξεργασίας 

και αποθήκευσης της πληροφορίας που εδράζεται πάνω σε θεωρήματα και εφαρμογές πολλών  

επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά των κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων, της θεωρί-

ας των παιγνίων, της κρυπτογραφίας, των κατανεμημένων βάσεων δεδομένων, της οικονομίας, 

της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής ψυχολογίας. Η τεχνολογία Blockchain βα-

σίζεται στο ότι αποδεικνύεται πλέον στην πράξη ότι ο άνθρωπος, με όχημα τη γνώση και την τε-

χνολογία, μπορεί να λειτουργήσει και να έχει συναλλαγές στο πλαίσιο της κοινωνικής και οικονο-

μικής υπόστασής του ομότιμα, χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητη η διαμεσολάβηση «τρίτων 

έμπιστων μερών». Για πρώτη φορά μπορούμε να έχουμε τη διεξαγωγή έγκυρης και έμπιστης συ-

ναλλαγής μεταξύ δύο «ιδιοτελών παιχτών», οι οποίοι δεν γνωρίζονται και δεν εμπιστεύονται ο 

ένας των άλλο, χωρίς την διαμεσολάβηση κεντρικού «τρίτου έμπιστου μέρους».  

Η τεχνολογία Blockchain παρέχει το τεχνολογικό υπόβαθρο για ανάπτυξη νέων, ομότιμων κατα-

νεμημένων εφαρμογών (Statefull Distributed Applications) όπως:  Κατανεμημένα μητρώα ταυτο-

τήτων, εγγράφων, τίτλων ιδιοκτησίας, κυριότητας, γνώσης, συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορί-

ας, κατανεμημένα υπηρεσιακά πρωτόκολλα, ομότιμα κοινωνικά δίκτυα και συστήματα ανταλλα-

γής μηνυμάτων, παιχνίδια, ομότιμες κατανεμημένες τράπεζες, ομότιμα ανταλλακτήρια αξιών, 

αγαθών, ενέργειας, και πληθώρα άλλων. Από τεχνικής άποψης, το Blockchain θεωρείται ως μια 

κατανεμημένη βάση δεδομένων που «διαμοιράζεται» μεταξύ των μελών μίας ομάδας. Το ιδιαίτε-

ρο χαρακτηριστικό της είναι ότι τα δεδομένα της «δένονται» μεταξύ τους με μεθόδους κρυπτο-

γραφικού κατακερματισμού, και έτσι, δεν  μπορούν με κανένα τρόπο να αλλάξουν, χωρίς αυτό να 

γίνει αντιληπτό στα μέλη της ομάδας. Παραδείγματος χάριν, αν στο Blockchain μας καταγράφουμε δε-

δομένα οικονομικών συναλλαγών, τότε τα δεδομένα κάποιας ήδη καταχωρημένης συναλλαγής δεν μπορούν 

να αλλάξουν χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από τα μέλη της ομάδας (καθώς επίσης δεν μπορεί να προστε-

θεί στη βάση μια νέα συναλλαγή, αν δεν συμφωνήσει με κάποιο τρόπο σε αυτό η ομάδα (Συναίνεση).» 
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Το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάστηκε στην ενημερωτική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2019 
στο κεντρικό αμφιθέατρο του τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής στην Πρέβεζα.  

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, κ. Ευάγγελος Χύτης, Επίκουρος Καθηγητής, κ. Ιωάν-
νης Σωτηρόπουλος, Καθηγητής καθώς και ο κ. Μάριος Φα-
σούλας, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος. Συγκεκριμέ-
να, έγινε παρουσίαση  των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των αποφοίτων του Τμήματος στις παρακάτω κατηγορίες :  

Λογιστής – Φοροτεχνικός 

Με το άρθρο 1 του Ν.2515/1997 και του ΠΔ 340/1998, όπως ισχύουν σήμερα, ρυθμίζονται τα του 

επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού.  Πρόκειται για τον  κάτοχο ειδικής άδειας ασκήσε-

ως του επαγγέλματος, ο οποίος ασχολείται κατ’ επάγγελμα ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγ-

γελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ή και άλλων φυσικών 

προσώπων.  

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Ε-

πιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) στα μέλη του, στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής 

κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων, στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυν-

σης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) 

που ασκούν όμως επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης. Οι κάτοχοι 

της συγκεκριμένης επαγγελματικής ταυτότητας δύναται να διενεργούν κάθε είδους λογιστι-

κές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά και διπλογραφικά 

βιβλία. 

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β` τάξης χορηγείται από το Ο.Ε.Ε. στα μέλη 

του, απευθείας στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων 

και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). Οι κάτοχοι της συγκεκριμένης 

επαγγελματικής ταυτότητας δύναται να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές 

εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά βιβλία (μέχρι €1.500.000). 

Οικονομολόγος στην εκπαίδευση 

Στο Π.Δ. 475/91 «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεως του» περιγρά-
φονται οι δραστηριότητες του εν λόγω επαγγέλματος. Είναι σαφές ότι πλέον και οι απόφοιτοι 
του τμήματος μας μπορούν να προσληφθούν ως επαγγελματικό προσωπικό της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον ν. 4521/18 άρθρο 29 στις δραστηριότητες του οικονομολο-
γικού επαγγέλματος μεταξύ άλλων εντάσσονται και η διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθό-
δων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομι-
κής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
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Οικονομολόγος Μελετητής 

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στον επαγγελματία που εκπονεί μελέτες οργάνωσης, επιχειρησια-
κής έρευνας αλλά και οικονομοτεχνικές μελέτες στο πλαίσιο ένταξης επιχειρήσεων σε επιχορη-
γούμενα-αναπτυξιακά προγράμματα. Σύμφωνα με το ΠΔ 138/2009 και τον ν. 3316/2005 (όπως ι-
σχύει σήμερα), ο Οικονομολόγος Μελετητής εκπονεί μελέτες για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομι-
κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος, όταν οι μελέτες αυτές δεν εκπονούνται απ` ευ-
θείας υπό του προσωπικού αυτών σε κατηγορίες μελετών με οικονομικό αντικείμενο και συγκε-
κριμένα των κατηγοριών 3 (οικονομικές μελέτες) και 5 (μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής 
έρευνας). Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του μελετητή είναι η εγγρα-
φή στο μητρώο μελετητών και η χορήγηση πτυχίου μελετητή από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Οικονομολόγος του Δημόσιου Τομέα  

Ο απόφοιτος του Τμήματος μας μπορεί να προσληφθεί σε φορείς δημοσίου τομέα σε θέσεις Οικο-
νομικού-Λογιστικού. Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄ και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 
115Α΄ ο κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός καθώς και ο κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός 
μπορούν να καλυφθούν και από αποφοίτους του τμήματός και σε περίπτωση ειδικής θέσης όπου 
τα προσόντα περιορίζονται μόνο σε οικονομικού ή λογιστικού τότε η πλήρωση των θέσεων καλύ-
πτεται μόνο από αποφοίτους του τμήματός μας ή συναφών σχολών. 

Διαχειριστής Αφερεγγυότητας 

Οι κάτοχοι του πτυχίου του Πανεπιστημίου μας μέσω της ενδεχόμενης σταδιοδρομίας τους ως 

λογιστές φοροτεχνικοί Α’ τάξης ή ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές μπορούν να εξασκήσουν παράλ-

ληλα το επάγγελμα του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας. Από 1.1.2016, σύμφωνα με την παρ. 22 της 

υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ` του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, ρυθμίζεται ως νέο επάγγελμα ο 

διαχειριστής αφερεγγυότητας, ο οποίος θα ασκεί τις αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβη-

τή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή. Το επάγγελμα αυτό θα έχουν δικαίωμα 

να ασκούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα καταχωρούνται σε ειδικό επαγγελματικό μη-

τρώο. 

Πιστοποιημένος Εκτιμητής 

Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται η κτήση πτυχίου ανώτερης ή ανώ-

τατης σχολής. Η άσκηση του επαγγέλματος γίνεται ελεύθερα μετά την πάροδο τριμήνου από την 

αναγγελία έναρξης του στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και την εγγραφή του πιστοποιημένου εκτι-

μητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.  

Εσωτερικός Ελεγκτής 

Ένας απόφοιτος του τμήματος μπορεί να εργαστεί σε μεγάλους οργανισμούς ως εσωτερικός ελε-

γκτής ή να σταδιοδρομήσει σε εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Σύμφωνα δε 

με τον Ν.3429/05 και την απόφαση ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018 του υπουργού Οικονομικών απα-

ραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών του Υπουργείου Οικονο-

μικών είναι: i) να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή κάτοχοι 

τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 

ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και ii) να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ε-

μπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.  
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Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Το βασικό αντικείμενο με το οποίο ασχολείται ένας Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής είναι ο εσωτερικός έλεγχος των χρηματο-
οικονομικών καταστάσεων των διάφορων οντοτήτων του Ι-
διωτικού και Δημόσιου τομέα. Αποτελεί μία ακόμα εξαιρετική 
επιλογή για τους αποφοίτους μας και περιλαμβάνει μία ευρεία 
γκάμα από εργασίες, όπως η αποτίμηση εισφορών σε είδος 
για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε., πιστοποίηση της κατα-
βολής του κεφαλαίου Α.Ε., έκθεση επί εξαγοράς μετοχών της 
μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Α.Ε., διενέργεια 

έκτακτου ελέγχου με ορισμό από δικαστήριο καθώς και άλλες. Για να προαχθεί κάποιος στην 
βαθμίδα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Νόμιμου Ελεγκτή) πρέπει:  

i) να έχει περάσει επιτυχώς τις οριζόμενες από το νόμο επαγγελματικές εξετάσεις των γνωστι-
κών αντικειμένων που δεν δικαιούνται απαλλαγή,  

ii) να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής,  

iii) να έχει πραγματοποιήσει τριετή πρακτική άσκηση. Τα δύο εκ των τριών ετών της πρακτικής 
άσκησης πρέπει να πραγματοποιούνται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των επαγγελματικών 
εξετάσεων (Κανονιστική Πράξη Ε.Λ.Τ.Ε. 002/2015). 

Επαγγελματικές πιστοποιήσεις 

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω επαγ-

γελματικές πιστοποιήσεις, ανάλογα με την καριέρα που θέλουν να ακολουθήσουν. 
• ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)  

• ΜΕΤΚΕΛ (Μεταπτυχιακός Τίτλος Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών)  

• ACCA- JES (Association of Chartered Certified Accountants – Joint examination scheme)  

• ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)  

• CIA (Certified Internal Auditor)  

• IFRS diploma (Diploma in International Financial Reporting Standards)  

Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού θα περιλαμβάνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα στον 

Τραπεζικό, Ασφαλιστικό και Χρηματιστηριακό Κλάδο τα οποία παρουσίασε στην εκδήλωση ο κα-

θηγητής του Τμήματος κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος. 

 
Πηγές:  
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (https://www.oe-e.gr/Λογιστής) 
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (https://www.hiia.gr/) 
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, (https://soel.gr/el/), 
https://soel.gr/images/pdf/2019/pdf/nomos4336.pdf, 
https://www.kodiko.gr/nomos-4449-2017 
Νόμος 2515/1997 ΦΕΚ 154/Α/25.7.1997 
Προεδρικό Διάταγμα 340/98 ΦΕΚ 228/Α/6.10.1998 
Νόμος 3316/05 ΦΕΚ 42/Α/22.2.2005 
Προεδρικό Διάταγμα 138/2009 ΦΕΚ 185/Α/24.9.2009 
Κωδικοποιημένο Π.Δ. 50/2001 (https://www.kodiko.gr/nomologia/Π.Δ. 50/2001) 
Προεδρικό διάταγμα 475/91 ΦΕΚ 176/Α/26.11.91 
Νόμος 4336/2015 ΦΕΚ 94/Α/14.8.2015, 
Προεδρικό διάταγμα 133/2016 ΦΕΚ 242/Α/29.12.16 
Νόμος 4521/2018 ΦΕΚ 38/Α΄/02-03-2018 
Νόμος 3429/2005 ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005 
Υ.Α. ΜΑΔΚΑΕΣ 0002543 ΕΞ 2018 
N.4152/2013/ΦΕΚ Α’ 107 (https://www.kodiko.gr/nomos-4152-2013) 
Προεδρικό διάταγμα 226/1992 ΦΕΚ 120/Α/14.7.1992 

https://www.oe-e.gr/Λογιστής
https://www.hiia.gr/
https://www.kodiko.gr/nomologia/Π.Δ.%2050/2001
https://www.kodiko.gr/nomos-4152-2013
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Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπι-
κού (ΔΕΠ) του τμήματος Λογιστικής & Χρηματο-
οικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων         
κ.κ  Αρνής Νικόλαος, Καραμάνης Κωνσταντίνος,  
Κυπριωτέλης Ευστρατιος, Ναξάκης Χαρίλαος, 
Παππά Παρασκευή, Τριάρχη Ειρήνη καθώς επί-
σης το έκτακτο μέλος του Διδακτικού Προσωπι-
κού κ. Κόλιας Γεώργιος και η απόφοιτος μεταπτυ-
χιακή φοιτήτρια του τμήματος κ. Ρίζου Θεοφανία, 
έλαβαν μέρος στο   Διεθνές Συνέδριο με τίτλο :  

“The Economies of Balkan and the Eastern European 
Countries in the Changing  World ” , το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 10 – 12 ΜαΪου 2019.  

Σημειωτέον ότι ο πρόεδρος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κ. Χαρίλαος Ναξάκης  
ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος αντάλλαξαν απόψεις με συναδέλφους 
τους άλλων χωρών σε θέματα των επιστημονικών τους ενδιαφερόντων και παρουσίασαν τiς πα-
ρακάτω ερευνητικές εργασίες: 

 Nikolaos Arnis,  Konstantinos Karamanis, Georgios Kolias, “Detecting Creative Accounting in 
Businesses in Financial Distress”.  

 Efstratios Kypriotelis, Nikolaos Arnis, Georgios  Kolias, “Qualitative Criteria and Performance 
of the Global Economy” 

  Eirini Triarchi, Paraskevi Pappa, Efstratios Kypriotelis, “Tourism Destination Development, a  
Situation Analysis of a Greek Region” 

  Paraskevi Pappa, Theofania Rizou, Eirini Triarchi, “Greek Special Secretariat for the Manage-
ment of Private Debt: Measuring the Results in Epirus” 

  Efstratios Kypriotelis, Eirini Triarchi, Konstantinos Karamanis, “Supranational  Class For-
mation and Concept of Control in Global Economy”  

  Georgios Kolias, Efstratios Kypriotelis, Nikolaos Arnis, “CEO Duality and Firm Distress” 

Διδασκαλία του κ. Ευάγγελου Χύτη, επίκουρου καθηγητή του τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
στη Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

Ο κ. Ευάγγελος Χύτης επίκουρος καθηγητής του τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συνεργάτης του Κέ-
ντρου Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Κ.Ε.Δ.Ε.Ο) του 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών κατά το  τρέχον ακ. 
έτος θα είναι εισηγητής στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η Φο-
ρολογική & Τελωνειακή Ακαδημία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.) με σκοπό την επιμόρφωση των υπαλλήλων της και τα οποία θα διεξαχθούν στις εγκατα-
στάσεις της Ακαδημίας στην Αθήνα. Η διδασκαλία αφορά τον κύκλο των μαθημάτων  της Λογιστι-
κής και των  νέων Ελληνικών Λογιστικών  Πρότυπα (Ε.Λ.Π. -Ν. 4308/2014). Βασική επιδίωξη της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)  είναι η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση 
και η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της αποτε-
λεσματικότητάς της, την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων και κατ’ επέ-
κταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Σε αυτό το πλαίσιο συστάθηκε και λειτουργεί 
στην Α.Α.Δ.Ε., από 15/05/2017, Διεύθυνση με τίτλο Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία.  
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙA ERASMUS  

“Οι φιλίες, τα προβλήματα συνεννόησης, το πολιτιστικό σοκ, η αγάπη και η επιθυμία να παραμεί-

νει κάποιος φοιτητής Erasmus για πάντα», είναι μερικές μόνο από τις φράσεις που συνήθως 

χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες για να περιγράψουν το πρόγραμμα ανταλλαγής τους Erasmus. 

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ προσφέρει ευκαιρίες σε φοι-

τητές, διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευόμενους, νέους που ενδιαφέρονται για εθελοντισμό και 

εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας που συνδέονται με τον τομέα της κοινωνικής εργασίας. Κάθε 

άτομο έχει δικό του λόγο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα: να μάθει ξένη γλώσσα, να αναπτύξει 

διαπολιτισμικές δεξιότητες, να προετοιμαστεί για μια ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά ερ-

γασίας  και ακόμη περισσότερα 

Πολλοί πρώην  φοιτητές του προγράμματος Erasmus αναφέρθηκαν στους φίλους που απέκτη-

σαν κατά τη διάρκεια της εμπειρίας τους ως την οικογένειά  Erasmus. Δεν πρόκειται για ανθρώ-

πους μόνο από την Ευρώπη, αλλά συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο  οι οποίοι  ζουν μαζί σε ένα 

μέρος για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, αβέβαιοι για το τι θα φέρουν οι επόμενοι μήνες. Κα-

θώς περνούν οι εβδομάδες όλοι συνηθίζουν την έντονη ζωή του Erasmus,  και αναπτύσσεται  

ολοένα και μεγαλύτερος σεβασμός για όσους προέρχονται από άλλες χώρες και άλλους πολιτι-

σμούς . Η μελέτη σε διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας, η συνεργασία με ανθρώπους από δια-

φορετικές εθνικότητες και η διαμόρφωση διεθνών φιλικών σχέσεων (και μάλιστα ρομαντικών 

σχέσεων σε ορισμένες περιπτώσεις!) αποτελεί τον πυρήνα των στόχων του Προγράμματος 

Erasmus. 

Αν λοιπόν έχετε ολοκληρώσει το 4ο εξάμηνο των σπουδών σας και γνωρίζετε καλά αγγλικά ( ε-

πίπεδο τουλάχιστον Β2)  ή τη γλώσσα της χώρας όπου θέλετε να μεταβείτε και να σπουδάσετε 

για ένα  ή δύο εξάμηνα, εάν θέλετε να κάνετε την πρακτική σας άσκηση σε επιχείρηση του εξω-

τερικού , αυξάνοντας τις πιθανότητες απασχόλησής σας σε ποσοστό 60%  μετά το τέλος της ε-

μπειρίας σας αυτής, κάντε αίτηση!  

Οι αιτήσεις γίνονται τον Μάρτιο , οπότε και προκηρύσσεται η έναρξη της προθεσμίας από το 

γραφείο Erasmus του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τις πιθανότητές σας να γίνετε δεκτοί αυξάνει η 

καλύτερή σας επίδοση στα μαθήματα!  

Πληροφορίες για τα συνεργαζόμενα ιδρύματα 

και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορείτε να 

πάρετε από τη Συντονίστρια Erasmus+ του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-

κής , κ. Παρασκευή Παππά ( pvpappa@uoi.gr)  

 

mailto:pvpappa@uoi.gr


18 

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΗ  

 

Τ
Ε

Υ
Χ

Ο
Σ

  
1

ο
 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ  

Ο κ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης, αναπληρωτής καθηγητής 
του τμήματος σε συνεργασία με τον κ. Θεόδωρο Παππά 
μόνιμο μέλος του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του τμή-
ματος (ΕΤΕΠ) ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την δη-
μιουργία μουσικής ομάδας στο τμήμα.  

Ο κ. Κ. Κυρίτσης διατύπωσε την επιθυμία του η μουσική 
ομάδα να λειτουργήσει ως ένα πείραμα μάθησης για το 
πως μπορεί κάποιος να μάθει με τον πιο ευχάριστο, πε-
ρισσότερο ωφέλιμο και λιγότερο χρονοβόρο τρόπο, χωρίς 
εξετάσεις και άγχος. Οι σημειώσεις που θα χρησιμοποιούν 
οι φοιτητές θα παρέχονται από το online βιβλίο που έχει 
δημιουργήσει ο ίδιος γι’ αυτό το σκοπό (http://
simplerguitarlearning.blogspot.com). Η ομάδα αυτή τη 
στιγμή αποτελείται από 8 φοιτητές/τριες του τμήματος 

έξι εκ των οποίων ήδη συμμετέχουν ενεργά ως εξής: δύο φοιτητές συμμετέχουν στα κρουστά, 
μία φοιτήτρια στα πλήκτρα, κιθάρα και πνευστά, μια φοιτήτρια στην κιθάρα και φωνητικά, μία 
φοιτήτρια μόνο σε φωνή, ένας φοιτητής στα πνευστά (κλαρίνο και φλογέρα). Η ομάδα είναι α-
νοικτή στη συμμετοχή και άλλων φοιτητών. Ο κ. Κυρίτσης, πέραν του οργανωτικού του ρόλου,  
θα συνδράμει με τις γνώσεις του στο μαντολίνο-γιουκαλίλι, ενώ ο κ. Παππάς στο μπουζούκι και 
ο κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, καθηγητής του Τμήματος στο παραδοσιακό έγχορδο μουσικό 
όργανο τζουρά.  

Η μουσική προσέγγιση της ομάδας θα είναι βασισμένη στον αυτοσχεδιασμό, (προσέγγιση 
που συναντάται σε είδη όπως η τζαζ ή η λαϊκή μουσική) δίνοντας έμφαση στην εσωτερίκευση 
της μουσικής και στη δημιουργία συναισθημάτων, όσο και νέων μουσικών εννοιών. Θα γίνονται 
ηχογραφήσεις κατά την διάρκεια των προβών και όταν επιτυγχάνεται το κατάλληλο αποτέλε-
σμα θα δημοσιεύονται σε κανάλι που θα δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό στο youtube. Το ρεπερ-
τόριο θα διαμορφώνεται από τους συμμετέχοντες στην ομάδα φοιτητές. Οι πρόβες πραγματο-
ποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Πρέβεζα και σε ώρες που δεν παρεμποδίζουν 
την εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος. Συγκεκριμένα, για την διεξαγωγή των προβών  έχει 
δημιουργηθεί χώρος στον οποίο έχει τοποθετηθεί και ο απαιτούμενος εξοπλισμός.  

Στα άμεσα σχέδια της ομάδας είναι η επίσημη παρουσίαση τους στο Τμήμα και η συνερ-
γασία της με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σύντομα αναμένεται 
η μουσική ομάδα να είναι σε θέση να υποστηρίζει με την παρουσία της τις εκδηλώσεις του Τμή-
ματος. Μελλοντική επιθυμία της είναι η δημιουργία δεύτερης ομάδας «ερασιτεχνικής» για τη 
διδασκαλία διαφόρων μουσικών οργάνων. Ο κ. Παππάς είναι πρόθυμος να προσφέρει τις γνώ-
σεις και την βοήθεια του σε όσους θέλουν να μάθουν κάποιο μουσικό  όργανο προκειμένου πε-
ρισσότεροι φοιτητές  να εντρυφήσουν στη μαγικό κόσμο της μουσικής. Σύμφωνα με τον κ. Παπ-
πά «είναι πολύ σημαντικό η μουσική να συμπίπτει και να συνδέεται με οποιαδήποτε καθημερι-
νή δραστηριότητα των φοιτητών. Τι πιο ωραίο άλλωστε το Πανεπιστήμιο να παρέχει στους  
φοιτητές και μια επιπλέον δημιουργική δραστηριότητα πέρα από αυτές που εντάσσονται στο 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών. Η μουσική είναι αναμφίβολα η τροφή της ψυχής και επιδρά 
με τον πλέον ωφέλιμο τρόπο στον άνθρωπο».  

Τόσο ο κ. Κυρίτσης όσο ο κ. Παππάς είναι αισιόδοξοι για τα αποτελέσματα που θα φέρει 

η δραστηριότητα της μουσικής ομάδας στο Τμήμα τονίζοντας την ανάγκη για την ενίσχυση της 

δημιουργικότητας μέσω της μουσικής στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. 

http://simplerguitarlearning.blogspot.com
http://simplerguitarlearning.blogspot.com
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Στις  02/10/2019, στα πλαίσια της ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, πραγματοποιήθηκε δράση 

προληπτικής ενημέρωσης από την 1η ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) Πρέβεζας  με θέμα : 

«Μύθοι και αλήθειες γύρω από το κάπνισμα». 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 

ΤΟ AIDS  

Η 1η Δεκεμ-
βρίου έχει 
οριστεί ως η 
Παγκόσμια 
Ημέρα κατά 
του AIDS με 

στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τον 
HIV και το AIDS για τη στήριξη των περίπου 
37,9 εκατ. ανθρώπων που ζουν με τον ιό.  
Με αφορμή την ημέρα αυτή, η 1η Τοπική 
Μονάδα Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) Πρέβεζας πραγμα-
τοποίησε σχετική δράση, τη Δευτέρα 2 Δε-
κεμβρίου στις εγκαταστάσεις του τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβε-
ζα.Κατά τη διάρκειά της, προσωπικό της 
ΤΟΜΥ ενημέρωσε τους φοιτητές και το προ-
σωπικό του Πανεπιστημίου για τη νόσο και 
μοίρασε σχετικό υλικό του ΚΕΕΛΠΝΟ. Σκο-
πός της δράσης ήταν η ενημέρωση καθώς 
και η ευαισθητοποίηση γύρω από τον HIV 
και το AIDS. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  

(Εθνικός Διατρο-

φικός Οδηγός) 

Στις 19 Νοέμβριου 
2019, πραγματοποι-
ήθηκε στις εγκατα-

στάσεις του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην 
Πρέβεζα, Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα Διατρο-
φή και Υγιεινή και ομιλήτριες τις κ.κ. Αργυρώ 
Κόλιου, νοσηλεύτρια στην τοπική μονάδα υγείας 
Πρέβεζας, και Βασιλική Τσάτση, επισκέπτρια 
υγείας. Οι φοιτητές και τα μέλη του επιστημονι-
κού, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού 
του τμήματος ενημερώθηκαν για τα οφέλη της 
σωστής διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζω-
ής, μέσω των εισηγήσεων που αφορούσαν   τις 
συστάσεις ανά ομάδα τροφίμων, τη συχνότητα & 
τις σωστές αναλογίες γευμάτων, τη σωματική 
δραστηριότητα και των συμβουλών για πώς να 
τρεφόμαστε σωστά στον εργασιακό χώρο. 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην προσπάθειά του να αποτελέσει εκπαιδευτι-
κό πόλο στην Πρέβεζα φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), 
έχοντας διαθέσει αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία καθηγητών και εργαστήρια Η/Υ. Το Σ.Δ.Ε. είναι 
δωρεάν δημόσιο σχολείο που απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω που δεν έχουν 
ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρέχει τίτλο ισότιμο του Γυ-
μνασίου. Λειτουργεί καθημερινά 16:00-20:00 . 

ΔΙΕΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Στο Τμήμα είχε ιδρυθεί Διετής Επαγγελματική Σχολή «Διοίκησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
και Εκμεταλλεύσεων», η λειτουργία της οποίας, όπως και  άλλων σε ολόκληρη τη χώρα ανεστά-
λη και  θα επανεξετασθεί. 
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ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Για άλλη μια χρονιά στις 10/11/ και 12/ Δεκεμβρίου 2019, το Τμήμα Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής διεξήγαγε κατατακτήριες εξετάσεις  προκειμένου οι υποψήφιοι να απο-
κτήσουν ένα δεύτερο πτυχίο.  

Οι δεκάδες αιτήσεις που δέχτηκε το τμήμα ήταν πολύ περισσότερες από τις θέσεις που 
πρόκειται να προσφέρει. Οι λόγοι που εξηγούν την υψηλή προσέλευση των υποψηφίων 
στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος είναι συνήθως, η προοπτική της επαγγελ-
ματικής αποκατάστασης που μπορεί να  εξασφαλίσει, αλλά και  η κλίση του υποψηφίου 
στο κλάδο της λογιστικής—χρηματοοικονομικής.  

Το ποσοστό κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων  προς αυτά, 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς 
και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ανέρχεται 
σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων.  

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τρία. Πιο συγκεκριμένα : Διοικητική των επιχειρήσεων, 
Μικροοικονομική και Μαθηματικά για Οικονομολόγους.       

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://accfin.teiep.gr/imerominies-katataktirion-exetaseon-2019-2020  

http://accfin.teiep.gr/imerominies-katataktirion-exetaseon-2019-2020  

Το Α΄ Τεύχος του Loxri-Typos είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος  
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  http://accfin.teiep.gr 

 

Υπεύθυνοι Έκδοσης—Επιμέλειας 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χάρης Ναξάκης 

 Καθηγητής  

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος   

Αικατερίνη Γαλανού 

Επίκουρη Καθηγήτρια   

Ειρήνη Τριάρχη 

Λέκτορας 

 

Στο Τεύχος #1 έχουν συμβάλλει οι φοιτητές : 

(στη σύνταξη) Έλλη Καλεμάι, Ελευθερία Γκόλια, Σοφία Γκόλια,, Μαρία Στεφάνη,                                                     

Μάριος—Κυριάκος Υφαντίδης, Νάγια Κορδολαίμη  

( στην καλλιτεχνική επιμέλεια) Ξενοφών Θεοχάρης, Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος, 

(φωτογραφικό υλικό) Χριστίνα Ζήκου, Κωνσταντίνος Σολωμός    

  

http://accfin.teiep.gr/imerominies-katataktirion-exetaseon-2019-2020
http://accfin.teiep.gr/imerominies-katataktirion-exetaseon-2019-2020
http://accfin.teiep.gr/

