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Απόσπασμα πρακτικού 79/31-10-2018 
 

Στα Ψαχνά σήμερα 31-10-2018 και ώρα 12:00 συνεδρίασε η Συνέλευση του 
τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στο γραφείο Β215, σύμφωνα με τη με 
αρ. πρωτ. 2311/24-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του τμήματος και με θέματα 
ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών μέσω ΕΣΠΑ 
2. Χορήγηση Η/Υ  
3. Εκπαιδευτικά 
4. Φοιτητικά 
5. Αιτήσεις - Προτάσεις 

          Παρόντες είναι: 
1. Σφακιανάκης Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος 
2. Παπαδόγγονας Θεόδωρος, καθηγητής, μέλος,  
3. Πάντα Μαρία, καθηγήτρια, μέλος  
4. Μαγκούτας Αναστάσιος, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος 
5. Τσιτσάκης Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος, 
6. Βασιλειάδης Λάμπρος, επίκουρος καθηγητής, μέλος  
7. Μακρυγιαννάκης Γεώργιος, επίκουρος καθηγητής, μέλος,  
8. Οικονομόπουλος Αναστάσιος, καθηγητής εφαρμογών, μέλος  
9. Ταμαρέση Άννα, καθηγήτρια εφαρμογών, μέλος, 
10. Παπάρα Ελένη, καθηγήτρια εφαρμογών, μέλος 
11. Γκέκας Νικόλαος, καθηγητής εφαρμογών, μέλος, 

Απόντες είναι: 
1. Ταλιαδούρος Σπυρίδων,  καθηγητής 
2. Κούρτης Παναγιώτης, αναπληρωτής καθηγητής, μέλος, αδικαιολογήτως απών 
3. Ο Εκπρόσωπος των φοιτητών, ο οποίος δεν έχει οριστεί ακόμα. 
Γραμματέας είναι η κα Παπαβασιλείου Παρασκευή.  

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας και κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Θέμα 4ον: Εκπαιδευτικά 
Α. Εξέταση του Εργαστηρίου «Σεμινάριο Τελειοφοίτων» 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εργαστήριο «Σεμινάριο Τελειοφοίτων» του νέου 
Προγράμματος Σπουδών διδάσκεται για πρώτη φορά και το έχουν αναλάβει 
διαφορετικοί διδάσκοντες, ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Γεώργιος Σφακιανάκης 
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εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος κάποιες ρυθμίσεις για την εξέταση του 
μαθήματος ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια στη βαθμολόγηση αλλά, κατά το 
δυνατόν, και μία «κανονικοποίηση» της βαθμολογίας μεταξύ των Τμημάτων.  
1. Η παρουσίαση και εξέταση των εργασιών γίνεται την πρώτη εβδομάδα μετά τη 
λήξη των μαθημάτων, δηλαδή την εβδομάδα που ακολουθεί τη 13η εβδομάδα 
μαθημάτων όπως ισχύει για όλα τα Εργαστηριακά μαθήματα. 
2. Η εξέταση των εργασιών γίνεται στην αίθουσα διδασκαλίας του Εργαστηρίου 
παρόντων των εγγεγραμμένων φοιτητών και όχι αποκλειστικά των μεμονωμένων 
ομάδων  που παρουσιάζουν / εξετάζονται κάθε φορά ώστε όλοι οι φοιτητές του κάθε 
Εργαστηρίου να είναι κοινωνοί των σχολίων και παρατηρήσεων του διδάσκοντα. 
Αυτό εξασφαλίζει τη διαφάνεια και συγκρισιμότητα της βαθμολόγησης αφού ο 
σχολιασμός / αξιολόγηση της κάθε εργασίας  γίνεται δημόσια και όχι κατ’ ιδίαν. Ο 
διδάσκων θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών με ερωτήσεις / 
σχόλια στις παρουσιάσεις ώστε να μπορεί να κριθεί τόσο το περιεχόμενο των 
εργασιών όσο και η προετοιμασία των φοιτητών που παρουσιάζουν. 
3. Σε κάθε παρουσίαση θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά παρόντα όλα τα μέλη της 
κάθε ομάδας ανεξάρτητα από το πώς θα αποφασίσει κάθε ομάδα να κατανείμει 
μεταξύ των μελών της το χρόνο και το υλικό της παρουσίασης. Αποκλίσεις στους 
βαθμούς των μελών μίας ομάδας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αιτιολογούνται 
πλήρως από τον διδάσκοντα στη δημόσια αξιολόγηση της εργασίας.  
4. Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα πρέπει να είναι ανοικτές για όλα τα μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος. Για το λόγο αυτό, οι ημερομηνίες των εξετάσεων του κάθε Τμήματος 
ανακοινώνονται πλατφόρμα e-class του μαθήματος τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν 
με μέριμνα του κάθε διδάσκοντα που ενημερώνει σχετικά και τη Γραμματεία του 
Τμήματος. 
5. Δεδομένου ότι το Σεμινάριο Τελειοφοίτων αποτελεί ουσιαστικά προετοιμασία για 
την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και είναι το μόνο μάθημα / Εργαστήριο στο οποίο 
η εκπόνηση εργασίας είναι υποχρεωτική ενώ η εργασία αποτελεί και το μοναδικό 
κριτήριο βαθμολόγησης, προτείνεται σε αναλογία με τα ισχύοντα για τις πτυχιακές 
εργασίες να τηρείται στη Γραμματεία αρχείο εργασιών του σχετικού Εργαστηρίου ανά 
έτος. Για το σκοπό αυτό, αμέσως μετά το πέρας των παρουσιάσεων του κάθε 
Τμήματος, όλοι οι διδάσκοντες οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία σε ψηφιακή 
μορφή (π.χ., δίσκος CD / DVD, USB stick) το σύνολο των εργασιών του Τμήματος σε 
μορφή Microsoft Word  με τα ονόματα των συμμετεχόντων φοιτητών να φαίνονται 
στο όνομα του αρχείου. Με απόφαση της Συνέλευσης, μπορεί να γίνει και 
δειγματοληπτικός έλεγχος λογοκλοπής. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι διδάσκοντες 
οφείλουν να ενημερώνουν αναλυτικά τους φοιτητές για το θέμα της λογοκλοπής ώστε 
αποφεύγονται κατά το δυνατόν τέτοια φαινόμενα κατά την εκπόνηση των πτυχιακών 
εργασιών.  

Η κα Πάντα δηλώνει ότι διαφωνεί με τις προτεινόμενες από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος ρυθμίσεις και επιφυλάσσεται να καταθέσει γραπτώς τις απόψεις της. Ο 
Πρόεδρος του Τμήματος της επισημαίνει ότι για να περιληφθούν οι απόψεις της στο 
Πρακτικό θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι το τέλος της Συνεδρίασης.  

Μετά από εκτενή ανταλλαγή απόψεων η Συνέλευση αποφασίζει κατά 
πλειοψηφία (μειοψηφούσης της κας Πάντα) να γίνει δεκτή η εισήγηση του προέδρου 
του Τμήματος σχετικά με τις ρυθμίσεις εξέτασης του Σεμιναρίου Τελειοφοίτων.     
………………………………………………………………………………………………….. 

Στο σημείο αυτό και καθώς δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύεται η 
συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:  
Ο Πρόεδρος    Ο Γραμματέας   Τα μέλη 
Σφακιανάκης Γεώργιος Π. Παπαβασιλείου   Παπαδόγγονας Θεόδωρος 

Πάντα Μαρία  
Μαγκούτας Αναστάσιος 



 

 

Τσιτσάκης Χρήστος 
Βασιλειάδης Λάμπρος 
Μακρυγιαννάκης Γεώργιος 
Ταμαρέση Άννα 
Γκέκας Νικόλαος 
Παπάρα Ελένη 
Οικονομόπουλος Αναστάσιος 

 

 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Π. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 


