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Ακινα, 30 Ιανουαρίου 2020 
 

Δελτίο Τφπου 
 

Έναρξη τησ Συνεδρίαςησ του Χρηματιςτηρίου από τον Πρφτανη ΟΠΑ 
 

Τθν ζναρξθ τθσ ςθμερινισ ςυνεδρίαςθσ του Χρθματιςτθρίου κιρυξε ο Πρφτανθσ του 

Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ) Κακθγθτισ Εμμανουιλ Γιακουμάκθσ, ςε 

εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο των εορταςμϊν για τθ ςυμπλιρωςθ 100 

ετϊν από τθν ίδρυςθ του εμβλθματικοφ πανεπιςτθμιακοφ ιδρφματοσ, επιςτθμονικοφ 

πυλϊνα ςτθν εξζλιξθ τθσ χϊρασ.  

Καλωςορίηοντασ τον Πρφτανθ και πολλοφσ άλλουσ εκπροςϊπουσ τθσ πανεπιςτθμιακισ 

κοινότθτασ, ο διευκφνων ςφμβουλοσ του Ομίλου Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν Σωκράτθσ 

Λαηαρίδθσ αναφζρκθκε με ζμφαςθ ςτον κακοριςτικό ρόλο που το Οικονομικό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν ζχει διαδραματίςει και διαδραματίηει όχι μόνο ςτθν ευρφτερθ 

οικονομικι πορεία τθσ Ελλάδοσ, με το πλοφςιο ακαδθμαϊκό ζργο και τθ ςυμβολι των 

χιλιάδων αποφοίτων του που διαπρζπουν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό αλλά και ςτθ 

διαμόρφωςθ καταρτιςμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ που τον τελευταίο αιϊνα ςτθρίηει 

τθν επιχειρθματικότθτα.   

Ωσ μία αναγνϊριςθ τθσ ςυνολικισ προςφοράσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

ςτο οικονομικό γίγνεςκαι τθσ χϊρασ χαρακτιριςε τθ ςθμερινι εκδιλωςθ ο  κ. 

Γιακουμάκθσ, ςθμειϊνοντασ τον ςυμβολιςμό ότι αυτι πραγματοποιικθκε μια θμζρα 

αφιερωμζνθ ευρφτερα ςτθν Παιδεία με αφορμι τον εορταςμό των τριϊν Ιεραρχϊν. 

O κ. Γιακουμάκθσ αναφζρκθκε ςτθν παράλλθλθ πορεία του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν και του Χρθματιςτθρίου: «Το Χρθματιςτιριο επιτελεί κρίςιμο ρόλο ςτισ 

προςπάκειεσ ανάπτυξθσ και ευθμερίασ. Αποτελεί πυλϊνα ανάπτυξθσ τθσ εκνικισ 

οικονομίασ, του οποίου θ ςωςτι λειτουργία πρζπει να διαςφαλίηεται και ςυνεχϊσ να 

επικουρείται. Από τθν άλλθ πλευρά, το ΟΠΑ ςτα 100 χρόνια τθσ λειτουργίασ του ζχει 

προςφζρει ςτθν ελλθνικι οικονομία ςτελζχθ υψθλισ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ τα οποία 

ςυνετζλεςαν αποφαςιςτικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ». 

Ειδικι αναφορά ζγινε ςτθν ςτιριξθ που τα τελευταία χρόνια το Οικονομικό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν προςφζρει ςτισ νζεσ ι υπό ςφςταςθ βιϊςιμεσ επιχειριςεισ μζςω 
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ειδικϊν Μονάδων και Κζντρων που ζχει δθμιουργιςει κακϊσ και ςτισ ςθμαντικζσ 

ςυνεργαςίεσ που αυτό ζχει με Ευρωπαϊκά και διεκνι Πανεπιςτιμια υψθλοφ κφρουσ.  

«Με το βλζμμα ςτο μζλλον και ζχοντασ ωσ πυξίδα τθσ ιςτορικι πορεία του Ιδρφματοσ, 

ςυνεχίηουμε να τροφοδοτοφμε τθν οικονομία τθσ χϊρασ με επιςτθμονικό δυναμικό που 

διακζτει όραμα για τθν ανάπτυξι τθσ. Διαρκισ μασ επιδίωξθ είναι το Οικονομικό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν να λειτουργεί δθμιουργικά ωσ φυτϊριο ανανζωςθσ και 

εκςυγχρονιςμοφ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και όχι ωσ απλόσ μθχανιςμόσ αναπαραγωγισ 

τθσ» τόνιςε ο κ. Γιακουμάκθσ.  

Το παραδοςιακό κουδοφνι προςζφερε ςτον Πρφτανθ του ΟΠΑ το μζλοσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και επίςθσ Κακθγθτισ του Οικονομικοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Γιϊργοσ Δουκίδθσ.  

Στθν εκδιλωςθ παραβρζκθκαν εκπρόςωποι τθσ Επιςτθμονικισ  Κοινότθτασ, του 

τραπεηικοφ και του ευρφτερου επιχειρθματικοφ κόςμου.  

 

 

 

Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων ΟΠΑ 

 

 

 

 


