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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Απονομή βραβείων για τις τρεις (3) 

καλύτερες επιστημονικές εργασίες που εκπονήθηκαν από φοιτητές του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στα πλαίσια της επετειακής εκδήλωσης για τα 21 

χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη Πρέβεζα στην 

οποία το Επιμελητήριο Πρέβεζας ήταν βασικός υποστηρικτής και συνδιοργανωτής. 

Η Απονομή των βραβείων συνοδεύτηκαν από χρηματικό ποσό, χορηγία του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από τον Πρόεδρο του 

Εμπορικού Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννη Μπούρη, από τον Πρύτανη Παν. 

Ιωαννίνων, κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, τον Πρόεδρο Συμβουλίου Ένταξης, κ. Τσίνα, τον 

Πρώην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου, τον Βουλευτή ΝΔ Ν. 

Πρέβεζας,  κ. Στέργιο Γιαννάκη, την εντεταλμένη σύμβουλο του δήμου, κ. Κωνσταντακάκη, 

τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Ιωάννου καθώς και από τον Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Ναξάκη. 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πρέβεζας κατά τη διάρκεια του 

χαιρετισμού του δήλωσε τα εξής:   

«Ήταν πριν από ένα χρόνο περίπου όταν με τον κύριο Ναξάκη στα πλαίσια 

επίσημης θεσμικής μας συνάντησης στο Εμπορικό Επιμελητήριο υπογράψαμε μνημόνιο 

συνεργασίας προκειμένου της απαραίτητης και αναγκαίας συμπόρευσης των δύο φορέων.  



Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας και του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος της πόλης μας. Μνημόνιο συνεργασίας επιτρέψτε μου να πω μεταξύ της 

επιχειρηματικότητας και της γνώσης. 

Στο σύντομο διάστημα που εκπροσωπώ το Επιμελητήριο από τη θέση του 

Προέδρου, έχω  διαπιστώσει την  έλλειψη ουσιαστικής διασύνδεσης του επιχειρείν και της 

γνώσης, γνώσης που οφείλω να σας μεταφέρω η πολιτεία  δεν τη χρησιμοποίησε προς 

όφελος της επιχειρηματικότητας προκειμένου της αναγκαίας ανάπτυξης της χώρας. 

Εκπροσωπώντας το επιχειρείν του νομού μας και  συγκεκριμένα 5.000 επιχειρήσεις 

μας μέλη, θέλω να σας μεταφέρω τη δύσκολη κατάσταση στη οποία έχουν εμπεριέλθει 

όλες οι επιχειρήσεις  στο σύνολο τους. 

Έχουμε θεωρώ κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό μας, πίσω δηλαδή από τη λέξη κρίση. 

Όντως η χώρα μας διανύει μια παρατεταμένη 10ετή πρωτοφανής στα ιστορικά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοοικονομική κρίση με απίστευτες συνέπειες τόσο στον 

οικονομικό όσο και στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Πρέπει πιστεύω όμως να δούμε τα 

αίτια και τις παθογένειες που μας οδήγησαν εδώ προκειμένου να βγούμε από αυτή τη 

δυσάρεστη κατάσταση. 

 Για να βγούμε από αυτή την κατάσταση χρειάζεται η χώρα να αναγάγει σε δούρειο 

ίππο την επιχειρηματικότητα. Χρειάζεται ένα πλάνο που η πολιτεία στο σύνολό της θα έχει 

ως Ευαγγέλιο προκειμένου η χώρα να βαδίσει τα επόμενα χρόνια. Ανασυγκρότηση του 

πρωτογενή τομέα και διασύνδεση του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας μας. 

Επιπλέον βιώσιμη ανάπτυξη και διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος  με την 

αγροδιατροφή. 

Ανάδειξη δηλαδή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, του τουρισμού και 

του πρωτογενή τομέα. 

Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης καθώς και η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Με μεγάλη χαρά πριν από λίγο καιρό πληροφορηθήκαμε όλοι μας την 

Πανεπιστημιοποίηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος της πόλης μας, με την ένταξή του στο 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μια κομβική και ιστορική στιγμή γι’ αυτό αλλά και την πόλη στο 

σύνολό της. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ναξάκη καθώς και σε όλους τους 

ιθύνοντες που πίστεψαν, προσπάθησαν και κατάφεραν την αναβάθμιση του μέχρι 

πρότινος ΤΕΙ Ηπείρου. 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας θα στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις οποιαδήποτε 

ουσιαστική αναπτυξιακή προσπάθεια φορέων της πόλης και έτσι έμπρακτα είμαστε 

σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τα 21 χρόνια λειτουργίας του εκπαιδευτικού ιδρύματος αλλά 

παράλληλα βραβεύοντας και δίνοντας μια ηθική ικανοποίηση σε αυτούς που αρίστευσαν.  



Θέλω όμως σ’ αυτό το σημείο να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους σπουδαστές 

που ασχολήθηκαν και προσπάθησαν με τις ερευνητικές τους εργασίες, ανεξαρτήτου 

αποτελέσματος γιατί η προσπάθεια μετράει. 

Προσπάθεια λοιπόν όλων και όχι αδράνεια. Προσπάθεια για να κερδίσουμε όλοι 

αυτά που μας αξίζουν. Προσπάθεια για να κάνουμε καλύτερη τη χώρα μας, ώστε τα νέα 

παιδιά, εσείς να ζήσετε σε μια χώρα όπως την ονειρεύεστε, σε μια χώρα η οποία δεν θα 

αναγκάζει τους νέους να μεταναστεύουν στο εξωτερικό και θα χρησιμοποιεί το 

καταρτισμένο, επιστημονικό προσωπικό προς όφελός της». 


