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Θεσσαλονίκη 15 Σεπτεμβρίου 2020 
Προς: Τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Κοιν.: Τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

 

Θέμα: Ενημέρωση για την λειτουργία του Τμήματος, την έναρξη των μαθημάτων και τις 
τροποποιήσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω για τον τρόπο που θα γίνουν τα μαθήματα το 

χειμερινό εξάμηνο, τις αλλαγές που φέρνουν οι τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΠΣ), τις Ασκήσεις Πεδίου και τους νέους Κανονισμούς του Τμήματος. Παράλληλα, 

περιλαμβάνονται στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος στον επόμενο διάστημα.  

Ειδικότερα, στο επόμενο εξάμηνο και σε συμφωνία με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(ΚΥΑ) που βγήκε στις 4/9 θα υπάρχει η παρακάτω οργάνωση του ΠΠΣ: 

 

Χρήση μάσκας και χρήση υπηρεσιών του ΑΠΘ 

α) Η μάσκα είναι υποχρεωτική παντού μέσα στους κλειστούς χώρους των ΑΕΙ για φοιτητές και 

προσωπικό των ΑΕΙ. Εξαιρούνται πρακτικά μόνο τα γραφεία του προσωπικού των ΑΕΙ (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, 

Υποψ. διδάκτορες, κλπ.), εκτός από τις περιπτώσεις που δέχονται στα γραφεία τους φοιτητές, οπότε 

πρέπει να φορούν όλοι μάσκα. Παντού αλλού (αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, διαδρόμους 

Τομέων, διαδρόμους σχολής, κυλικείο, βιβλιοθήκη, γραμματεία, αναγνωστήριο, Νησίδα, κλπ.) η χρήση 

μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική. 

β) Στη βιβλιοθήκη και στο αναγνωστήριο (δίπλα στη Νησίδα) είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας 

τόσο από το προσωπικό, όσο και τους φοιτητές, και η τήρηση απόστασης 1.5 μέτρου. Η μάσκα είναι 

υποχρεωτική και για τη Νησίδα, όπου έχουν ρυθμιστεί οι 12 θέσεις (1 άτομο ανά θρανίο) στις οποίες 

μπορείτε να κάθεστε. Η Νησίδα θα λειτουργήσει από την έναρξη του εξαμήνου (αρχές Οκτωβρίου), 



αφού στην παρούσα περίοδο η Νησίδα λειτουργεί ως χώρος εξετάσεων των  ατόμων που δεν έχουν 

πρόσβαση σε εξοπλισμό εξέτασης από απόσταση. Ο υπεύθυνος Νησίδας κ. Αλεξανδρής θα υποδείξει 

στους φοιτητές τις θέσεις στις οποίες μπορούν να κάθονται. Στη βιβλιοθήκη την αντίστοιχη ευθύνη της 

οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας έχει ο υπεύθυνος Βιβλιοθήκης κ. Μηντζαρίδης, ο οποίος και θα 

ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο λειτουργίας. Όσοι έχουν κάποιο αίτημα από τη 

βιβλιοθήκη, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν πρώτα μέσω email ή τηλεφωνικά με τον κ. 

Μηντζαρίδη. 

γ) Στη Γραμματεία οι συναλλαγές με τους φοιτητές θα γίνονται με τη χρήση μάσκας. Και εκεί σας 

προτείνουμε (ξανά) να προτιμάτε την επικοινωνία μέσω email. Στα κυλικεία δε θα υπάρχουν καρέκλες, 

κλπ. και πρέπει να μπείτε (με μάσκα) μόνο για την αγορά του προϊόντος και να βγείτε σύντομα. 

Συμπερασματικά, οι φοιτητές υποχρεούνται να φορούν συνεχώς μάσκα με το που εισέρχονται 

σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο του ΑΠΘ. Αν θέλετε να τη βγάλετε, θα πρέπει να βγείτε έξω από το 

κτίριο. 

 

Οργάνωση μαθημάτων κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 

δ) Οι παραδόσεις θεωρίας σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς και σε όλα τα επιλεγόμενα 

μαθήματα που είχαν πάνω από 50 άτομα έστω και μία φορά την τελευταία 3ετία, θα γίνουν από 

απόσταση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες θεωρίες θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη, ενώ σε 

λίγα επιλεγόμενα μαθήματα θα γίνουν οι θεωρίες με φυσική παρουσία. Από απόσταση θα γίνουν και 

οι φροντιστηριακές ασκήσεις μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλεγόμενων), που δεν απαιτούν τη 

φυσική παρουσία των φοιτητών.  

ε) Τα εργαστήρια που απαιτούν φυσική παρουσία θα γίνουν κανονικά (με φυσική παρουσία) σε 

τμήματα που δεν ξεπερνούν το αριθμό των 30 ατόμων, με συνολική διδακτική διάρκεια 1 ώρα και 15 

λεπτά, αντί για 1 ώρα και 30 λεπτά (χωρίς διάλλειμα), λόγω αδυναμίας του προγράμματος να 

εξυπηρετήσει μεγαλύτερα σε διάρκεια εργαστήρια. Θα μεσολαβεί απολύμανση των αιθουσών στα 

διαλείμματα (διάρκειας 15 λεπτών). Σε πολλά εργαστήρια ο αριθμός των φοιτητών θα είναι μικρότερος 

(συνήθως 20), με στόχο να διασφαλίσει την τήρηση ελάχιστων αποστάσεων 

στ) Λόγω των παραπάνω απαιτήσεων, το πρόγραμμα θα έχει, για τη φετινή χρονιά, μερικά μοναδικά 

χαρακτηριστικά. Αυτά είναι: 

1) Πολλά εργαστήρια θα υλοποιούνται από το νωρίς πρωί (από τις 08:00) και αρκετές θεωρίες θα 

διδάσκονται (από απόσταση) ακόμα και το απόγευμα, μέχρι και αργά το βράδυ (22:00) 



2) Θα υπάρχει κενό στο διάστημα 14:00-15:00, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να μετακινούνται 

π.χ. από τα εργαστήρια (στο ΑΠΘ) στις οικίες τους για τις θεωρίες (από απόσταση), αλλά και για 

ένα σύντομο γεύμα. Σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρχει και δεύτερο κενό μίας ώρας μέσα στην 

ημέρα, εάν απαιτείται να μεταβούν οι φοιτητές από το ΑΠΘ στις οικίες τους για να 

παρακολουθήσουν κάποια θεωρία. 

3) Στο επόμενο διάστημα θα ανοίξει ένα σύστημα δηλώσεων μέσω e-learning, όπου θα 

δηλώσετε την προτίμησή σας για την ομάδα εργαστηρίων των υποχρεωτικών μαθημάτων που 

θα παρακολουθείτε. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί και να 

επιλέξετε την κατάλληλη ομάδα. Η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά, και υπάρχει περίπτωση οι 

θέσεις σε μία ομάδα να έχουν γεμίσει (συνήθως 20 άτομα ανά ομάδα), οπότε θα πρέπει να 

είστε έτοιμοι να επιλέξετε κάποια άλλη ομάδα. Λόγω των συνθηκών, καμία ειδική 

εξυπηρέτηση και κατά προτεραιότητα εγγραφή δεν μπορεί να γίνει, οπότε θα εγγραφείτε σε 

όποιο τμήμα είναι διαθέσιμο και θα παρακολουθήσετε το πρόγραμμά όπως έχει ανακοινωθεί. 

Μπορείτε να εγγραφείτε μόνο προσωπικά, και μόνο με το λογαριασμό σας στο ΑΠΘ μέσω e-

learning. 

Η παραπάνω διαδικασία ομαδοποίησης των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική για πολλούς 

λόγους π.χ. ιχνηλασιμότητα σε περίπτωση κρούσματος, αδυναμία εγγραφών με φυσική 

παρουσία λόγω μέτρων, κλπ. Με τη διαδικασία των δηλώσεων έχουμε τη δυνατότητα να 

επιλέξει κάποιος τα τμήματα που τον βολεύουν, ενώ εάν κάποιος δεν πρόκειται να 

παρακολουθήσει τα υποχρεωτικά εργαστήρια του έτους του, θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η 

θέση του από άλλο φοιτητή. Για τα επιλεγόμενα μαθήματα που έχουν εργαστήρια θα 

ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγγραφής που θα ακολουθηθεί από τους διδάσκοντες. 

Το τελικό πρόγραμμα διδασκαλίας θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος. Θα πρέπει να προσαρμόσετε το προσωπικό πρόγραμμά σας στο πρόγραμμα αυτό, αφού 

καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε προσωπικό επίπεδο. Στην περίπτωση που θέλετε να πάτε από 

μία ομάδα των υποχρεωτικών εργαστηρίων σε μία άλλη, θα πρέπει, με δικιά σας ευθύνη και 

πρωτοβουλία, να συνεννοηθείτε και να κάνετε αμοιβαία αντιμετάθεση με κάποιον άλλο φοιτητή και 

να το δηλώσετε έγκαιρα στην Γραμματεία (και οι δύο) μέσω email. 

 

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και αλλαγές που έχει προκαλέσει στο τρέχον ΠΠΣ 

Όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ο νέος Οδηγός Σπουδών 

(http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2020-21/2020-21_ODHGOS_SPOYDWN.pdf). Ο Οδηγός 

περιλαμβάνει και το νέο (αναμορφωμένο) Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αφορά μόνο τους νέους 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2020-21/2020-21_ODHGOS_SPOYDWN.pdf


φοιτητές (εισακτέους από το 2020-21). Όμως, έχουν γίνει αρκετές και σημαντικές αλλαγές και στο 

υφιστάμενο ΠΠΣ, οι οποίες επισημαίνονται στον Οδηγό αναλυτικά. Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες: 

ζ) Καταργήθηκαν, στο τρέχον ΠΠΣ, τα παρακάτω επιλεγόμενα μαθήματα, τα οποία κρίθηκε από 

το Τμήμα ότι δεν προσέφεραν κρίσιμες γνώσεις στους φοιτητές ή ότι το περιεχόμενό τους έπρεπε να 

συμπληρωθεί/αντικατασταθεί από άλλα επιλεγόμενα μαθήματα: 

1ο Εξάμηνο 

• Φυσικοχημεία (GGN 215E)  

• Bιολογία  (GGN 216E) 

5ο Εξάμηνο 

• Θεωρία Μηχανικών Ταλαντώσεων και Ελαστικά Κύματα (GGP540) 

7ο Εξάμηνο 

• Οικονομία-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα (GGΝ895) 

8ο Εξάμηνο 

• Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) (κωδικός GGG887) 

Όσοι φοιτητές είχαν δηλώσει και παρακολουθήσει τα παραπάνω μαθήματα επιλογής και δεν 

είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία στις εξετάσεις κατά τις εξεταστικές (κανονική και επαναληπτική) θα 

πρέπει να επιλέξουν άλλα επιλεγόμενα μαθήματα π.χ. από τα νέα που έχουν εισαχθεί. Εάν έχουν 

εξεταστεί σε κάποιο από αυτά με επιτυχία, τα μαθήματα αυτά προσμετρούνται κανονικά, και για τη 

λήψη πτυχίου, και στην Κατεύθυνση που έχουν επιλέξει. 

η) Εισάγονται στο τρέχον ΠΠΣ τα παρακάτω επιλεγόμενα μαθήματα (για τους φοιτητές που 

έχουν εισαχθεί μέχρι και πέρυσι, δηλαδή μέχρι και το έτος 2019-2020), τα οποία κρίθηκε από το Τμήμα 

ότι θα προσφέρουν νέες γνώσεις στους φοιτητές, κυρίως σε αντικείμενα που έλειπαν από το τρέχον 

ΠΠΣ: 

5ο Εξάμηνο 

• «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών & Διαχείριση Γεωλογικών Χαρτογραφικών 

Δεδομένων» (ΝGGE 525E), το οποίο εισάγεται σε αντικατάσταση του μαθήματος «Ψηφιακή 

Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)» (κωδικός GGΕ656), το οποίο 

διδασκόταν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο 6ο εξάμηνο σπουδών, και το οποίο 

επίσης καταργείται. Εάν κάποιος φοιτητής έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση 

και εξέταση του παλαιού μαθήματος (GGΕ656), δεν μπορεί να δηλώσει και να εξεταστεί στο νέο 

μάθημα (ΝGGE 525E). 

6ο Εξάμηνο 

• Σπηλαιολογία (ΝGGΕ 632E) 



7ο Εξάμηνο 

• Ανάλυση Ιζηματογενών Λεκανών και Στρωματογραφία Ακολουθιών (ΝGGG 735E) 

8ο Εξάμηνο 

• Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (ΝGGG 828E) 

• Γεμολογία (ΝGMO 829E) 

• Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων (ΝGMO 833Ε) 

• Τεχνική Σεισμολογία (ΝGGP  835E) 

Τα νέα μαθήματα επιλογής έχουν εισαχθεί κανονικά στις διάφορες Κατευθύνσεις του 

υφιστάμενου ΠΠΣ, τις οποίες και πρέπει να συμβουλευτείτε στον Οδηγό Σπουδών. 

 

Ασκήσεις Πεδίου 

Στο επόμενο διάστημα θα ενημερωθείτε από τους υπευθύνους των ασκήσεων πεδίου για το ποιοι 

φοιτητές μπορούν να τις παρακολουθήσουν. Λόγω των περιορισμών συμμετοχής και επειδή σε πολλές 

ασκήσεις υπήρξε μεγάλος αριθμός δηλώσεων, θα τηρηθούν οι κανόνες συμμετοχής και επιλογής που 

ισχύουν στον Κανονισμό Ασκήσεων. 

Οι μονοήμερες Ασκήσεις Πεδίου, που συνήθως γίνονται Παρασκευές, θα υλοποιηθούν κανονικά 

το επόμενο εξάμηνο, τηρώντας τους κανόνες που περιγράφονται στο σχετικό Κανονισμό, και τις 

πρόσθετες οδηγίες που θα σας δώσουν (λόγω των περιορισμών για τον COVID-19) οι διδάσκοντες. 

 

Κανονισμοί Τμήματος 

Το Τμήμα έχει οργανώσει και εκσυγχρονίσει τους Κανονισμούς που αφορούν τις βασικές 

εκπαιδευτικές λειτουργίες του. Οι κανονισμοί ενσωματώνουν αποφάσεις του Τμήματος που 

αναφέρονταν αποσπασματικά σε διάφορα κείμενα (π.χ. Οδηγό Σπουδών), σε μία προσπάθεια ο 

φοιτητής να έχει ένα ξεκάθαρο και σαφές πλαίσιο, για το τί ισχύει στις διάφορες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. Οι βασικοί κανονισμοί είναι στην ιστοσελίδα του Τμήματος, και παρακαλώ να 

ενημερωθείτε με λεπτομέρεια για το τί ισχύει. Ενδεικτικά, οι κανονισμοί αφορούν: 

Α) Τις Προπτυχιακές Σπουδές 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-20_KANONISMOS_PPS.pdf 

Β) Τις Εργαστηριακές-Φροντιστηριακές Ασκήσεις και τη Νησίδα 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-

20_KANONISMOS_ERGASTHRIAKWN_ASKHSEWN.pdf 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-20_KANONISMOS_PPS.pdf
http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-20_KANONISMOS_ERGASTHRIAKWN_ASKHSEWN.pdf
http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-20_KANONISMOS_ERGASTHRIAKWN_ASKHSEWN.pdf


Γ) Τις Ασκήσεις Πεδίου 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-

20_KANONISMOS_ASKHSEWN_YPAI8ROY.pdf 

Δ) Την πρακτική Άσκηση 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-

20_KANONISMOS_PRAKTIKHS_ASKHSHS.pdf 

Ε) Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και τη σχετική Πρακτική 

Εκπαιδευτική Άσκηση 

http://www.geo.auth.gr/gr_undergrad_ppde.htm 

 

Το Τμήμα θα συνεχίσει να σας ενημερώνει έγκαιρα με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα και με 

αποστολή email. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία σας, και να παρακαλέσω 

ξανά για την κατανόηση και για τη βοήθειά σας στην προσπάθεια του Τμήματος να υλοποιήσει το ΠΠΣ 

κάτω από τις παρούσες, ιδιαίτερες συνθήκες. 

 

Με εκτίμηση 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 
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