
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ARISTOTLE 
UNIVERSITY OF THESSALONIKI 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ 

 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 
 

FACULTY OF SCIENCES 
 SCHOOL OF GEOLOGY - DEPT OF GEOPHYSICS   

GR 541 24, THESSALONIKI, GREECE 
 
 

ΤΗΛ/ΤΕL : + 30 2310 998507, FAX: + 30 2310 99 8528 

 
Κ. Παπαζάχος, Email: kpapaza@geo.auth.gr   

Θεσσαλονίκη 3 Οκτωβρίου 2020 
Προς: Τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Κοιν.: Τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

 

Θέμα: Ενημέρωση για την λειτουργία του Τμήματος, και τον τρόπο που θα γίνουν τα μαθήματα του 
χειμερινού εξαμήνου, οι εγγραφές των εργαστηρίων και οι ασκήσεις πεδίου του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών. 

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

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

χειμερινού εξαμήνου, οι εγγραφές των εργαστηρίων και οι ασκήσεις πεδίου, σε συνέχεια του 

προηγούμενου εμαιλ μου από 15/9/2010. Παράλληλα, στο παρακάτω κείμενο περιλαμβάνονται 

στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος το επόμενο χρονικό διάστημα. 

 

Οργάνωση μαθημάτων κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021 και εγγραφές εργαστηρίων 

α) Στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα διδασκαλίας για το Χειμερινό 

Εξάμηνο στο σύνδεσμο: 

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

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8/10 για όλα τα έτη, εκτός από το Α’ έτος, στο οποίο δεν έχουν ακόμα 

ολοκληρωθεί οι εγγραφές και για το οποίο θα βγει ειδική ανακοίνωση. 

 

β) Αν είστε φοιτητές που διαθέτετε ήδη email από το ΑΠΘ (δηλαδή όλοι οι φοιτητές του Τμήματος 

από το 2ο έτος και άνω, εκτός από τους νεοεισακτέους πρωτοετείς φοιτητές) μπορείτε να εγγραφείτε 

στα Εργαστήρια που απαιτούν φυσική παρουσία, όπως αυτά φαίνονται στο πρόγραμμα διδασκαλίας, 

στο σύνδεσμο: 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14395 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2020-21/2020-21_PROGRAMMA_DIDASKALIAS.pdf
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=14395


Ο σύνδεσμος αυτός θα χρησιμοποιείται από εδώ και πέρα για όλες τις κεντρικές δραστηριότητες 

του Τμήματος (εργαστήρια, ασκήσεις πεδίου, κλπ.). Όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά θα σας ζητηθεί 

να ακολουθήσετε διαδικασία αυτοεγγραφής, ώστε να καταχωρηθείτε ως συμμετέχοντες σε αυτό τον 

μόνιμο σύνδεσμο του συστήματος e-learning του ΑΠΘ (επιλέξτε τη σχετική επιλογή Enroll Me, στο κάτω 

μέρος της σελίδας για να εγγραφείτε). 

Σχετικά με τις εγγραφές: 

• Μπορείτε να δηλώσετε ένα εργαστήριο (από τα παραπάνω, τα οποία απαιτούν φυσική 

παρουσία) μόνο αν δεν το έχετε παρακολουθήσει ποτέ ή αν δεν έχετε ολοκληρώσει (λόγω 

απουσιών) την παρακολούθησή του. Αν το έχετε παρακολουθήσει και έχετε κάποιες άλλες 

εκκρεμότητες (π.χ. παράδοση ασκήσεων), δεν πρέπει να το δηλώσετε ξανά, θα ταλαιπωρηθείτε 

και εσείς και οι διδάσκοντες. 

• Στα περισσότερα εργαστήρια υπάρχει μέγιστος αριθμός φοιτητών. Με τη συμπλήρωσή του, 

καμία πρόσθετη εγγραφή δεν μπορεί να γίνει. Κατά συνέπεια επιλέξτε ένα τμήμα, αφού 

συμβουλευτείτε το πρόγραμμα και μόνο αν έχετε πάρει οριστικές αποφάσεις. Αν σε κάποιο 

επιλεγόμενο ή υποχρεωτικό μάθημα συμπληρωθούν όλα τα εργαστήρια (και μόνο αν όλα τα 

τμήματα είναι πλήρη), μπορείτε να αποστείλετε email στους διδάσκοντες. Σε αυτή την 

περίπτωση, και εφόσον δε μπορεί να βρεθεί άλλη λύση (π.χ. να δημιουργηθεί πρόσθετο 

τμήμα), προτεραιότητα έχουν όσοι φοιτητές παρακολουθούν το εργαστήριο στο κανονικό 

εξάμηνο σπουδών τους και όσοι δήλωσαν πρώτοι (για τα επιλεγόμενα μαθήματα) το εν λόγω 

εργαστήριο. 

• Στο Α’ έτος τα εργαστήρια της Ορυκτολογίας και Κρυσταλλογραφίας αφορούν μόνο όσους 

φοιτητές είναι σε μεγαλύτερο έτος (όχι στο πρώτο) και για κάποιο λόγο (π.χ. μη ολοκλήρωση 

έγκαιρα της διαδικασίας μεταγραφής, απουσίες, κλπ.) δεν είχαν παρακολουθήσει κατά το 

περσινό έτος τα μαθήματα αυτά. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα αυτά είναι του παλαιού ΠΠΣ και 

τα σχετικά εργαστήρια (όπως και οι θεωρίες τους) διδάσκονται ως ανεξάρτητα εργαστήρια για 

τελευταία φορά. Κατά συνέπεια φροντίστε να τακτοποιήσετε κατά την τρέχουσα χρονιά τις 

όποιες εκκρεμότητες έχετε με τα μαθήματα αυτά. 

• Στο Γ’ και Ζ’ Εξάμηνο υπάρχουν δηλώσεις ομάδων (1 έως 7), που παρακολουθούν εργαστήρια 

σε προκαθορισμένες ώρες (δείτε το πρόγραμμα) ανά ομάδα. Θα επιλέξετε μία ομάδα, ανάλογα 

με τις ώρες που θέλετε να παρακολουθήσετε. 

• Για τα μαθήματα ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΟΜΗ και ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, οι εγγραφές και τα 

μαθήματα θα γίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία που έχουν ήδη ανακοινώσει οι διδάσκοντες 

(δείτε σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος). 



• Το εργαστήριο (όχι η θεωρία) του μαθήματος της Αναλυτικής Χημείας, θα αρχίσει σε χρόνο που 

θα καθορίσουν και θα ανακοινώσουν οι διδάσκοντες, με νεότερη ανακοίνωση. 

• Στο σύστημα δηλώσεων έχουν συμπεριληφθεί και 2 μαθήματα επιλογής (Αναλυτική Χημεία και 

Διδακτική της Γεωλογίας), στα οποία οι διδάσκοντες σας ζητούν να δηλώσετε τη συμμετοχή σας 

μόνο αν έχετε αποφασίσει να τα παρακολουθήσετε, λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο χώρο, 

αριθμό φοιτητών, αναλώσιμα, κλπ. Προσοχή: Αν τα επιλέξετε στο σύστημα e-learning θα 

θεωρηθεί ότι θα τα δηλώσετε και κατά την κανονική δήλωση μαθημάτων που θα κάνετε σε 

μεταγενέστερο χρόνο, όταν ανοίξει το σύστημα δηλώσεων, αλλά και θα τα παρακολουθήσετε 

υποχρεωτικά. Με άλλα λόγια, η δήλωση αυτή ισοδυναμεί με κανονική δήλωση μαθήματος, 

αλλά και δέσμευση ότι θα τα παρακολουθήσετε κανονικά, μαζί με τα εργαστήριά τους (με 

φυσική παρουσία) στη διάρκεια του εξαμήνου.  

• Προσοχή: Το σύστημα e-learning του ΑΠΘ, στο οποίο λειτουργεί ο παραπάνω σύνδεσμος θα 

είναι ανενεργό σήμερα Σάββατο 3/10/2020 για λόγους ετήσιας συντήρησης και θα 

ενεργοποιηθεί κάποια στιγμή, πιθανότατα αύριο, Κυριακή 4/10/2020 ή και το πρωί της 

Δευτέρας 5/10/2020. Δεν είναι γνωστή η ώρα ενεργοποίησης από το ΚΗΔ, οπότε δοκιμάστε 

σε διαφορετικές χρονικές στιγμές τον παραπάνω σύνδεσμο στη διάρκεια της Κυριακής μέχρι 

να λειτουργήσει. Σας συμβουλεύουμε να δηλώσετε άμεσα τα εργαστήρια, καθότι οι ώρες που 

πιθανά σας βολεύουν ίσως εξαντληθούν πολύ γρήγορα, και καμία αλλαγή ή υπέρβαση των 

ορίων που θέτει η σχετική νομοθεσία, αλλά και οι πρακτικές δυνατότητες του Τμήματος δεν 

μπορεί να γίνει, για κανένα λόγο. Μην απασχολείτε τους διδάσκοντες με προσωπικά 

αιτήματα αλλαγής ωρών εργαστηρίων (π.χ. επειδή έχετε άλλες δραστηριότητες, κλπ.): Δεν 

υπάρχει καμία δυνατότητα εξυπηρέτησης κατά τη φετινή, ιδιαίτερη χρονιά. 

• Οι εγγραφές θα λήξουν το μεσημέρι της Πέμπτης 8/10, στις 12:00, αφού το σχετικό 

πρόγραμμα έχει αναρτηθεί έγκαιρα και κατά συνέπεια θα πρέπει να κάνετε άμεσα στο 

σύστημα (όταν θα είναι διαθέσιμο) τις σχετικές επιλογές σας 

 

γ) Για τα μαθήματα θα βγουν στην ιστοσελίδα ανακοινώσεις για το σύνδεσμο διδασκαλίας των 

μαθημάτων από απόσταση στις επόμενες ημέρες. Η πλειοψηφία των μαθημάτων που θα διδαχθούν 

μέσω Zoom θα απαιτεί τη χρήση του πανεπιστημιακού email. Ειδικά για τα μαθήματα του Α’ έτους (για 

όσους ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν) δε θα απαιτείται η πιστοποίηση μέσω του 

ακαδημαϊκού email, μιας και οι νέοι φοιτητές δε θα διαθέτουν (οι περισσότεροι) τέτοιο email. 



Οι ημερήσιες ασκήσεις πεδίου θα υλοποιηθούν κανονικά, και το σχετικό πρόγραμμα θα 

αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ήδη είναι σε εξέλιξη (χωρίς προβλήματα) οι 

πολυήμερες ασκήσεις πεδίου του προηγουμένου έτους. 

 

δ) Θυμίζω ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική παντού μέσα στους κλειστούς 

χώρους των ΑΕΙ για όλους τους φοιτητές.  

Παρακαλώ για τη συνεργασία σας: Ανεξάρτητα από τις όποιες προσωπικές πεποιθήσεις ή και 

αντιρρήσεις, η χρήση της μάσκας από όλους αποτελεί απαραίτητο όρο για τη διεξαγωγή ενός 

μαθήματος ή εργαστηρίου ή οποιασδήποτε άλλης δράσης με φυσική παρουσία. Στην περίπτωση που 

κάποιος συμμετέχει σε μία εκπαιδευτική δραστηριότητα και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του 

διδάσκοντα σχετικά με τη χρήση (την προβλεπόμενη, ορθή χρήση) της μάσκας, θα του ζητείται να 

αποχωρήσει από το μάθημα ή το αντίστοιχο εργαστήριο. Εάν αρνηθεί, το μάθημα θα διακόπτεται, και 

θα αναπληρώνεται σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, αλλιώς θα θεωρείται ότι δε 

διδάχθηκε. Το Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ δεν έχει καμία πρόθεση να μετατραπεί σε πεδίο αντεκδικήσεων 

και διαφωνιών, ούτε και να εξαντλήσει τα όποια πειθαρχικά μέσα έχει στη διάθεσή του, αφού θεωρεί 

ότι σε ένα δημοκρατικό ακαδημαϊκό περιβάλλον τα προβλήματα πρέπει να μπορεί να λύνονται με 

συνεννόηση και συνεργασία. Είναι, όμως, προφανές, ότι δεν μπορεί οι όποιες προσωπικές απόψεις να 

δημιουργούν αδικαιολόγητους κινδύνους για τους υπόλοιπους φοιτητές και το προσωπικό του 

Τμήματος. 

 

ε) Δυστυχώς, δεν υπάρχει στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) καμία πρόβλεψη για 

δυνατότητα μη παρακολούθησης των μαθημάτων που απαιτούν φυσική παρουσία (ιδίως των 

εργαστηρίων) από φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδας, όπως αυτές έχουν οριστεί π.χ. για τα 

σχολεία (προσοχή, δεν είναι ίδιες με τις ευπαθείς ομάδες που αφορούν εργαζόμενους, αλλά είναι πολύ 

πιο περιορισμένες και μόνο για πολύ σοβαρές παθήσεις όταν πρόκειται για μαθητές). Εάν κάποιος 

φοιτητής ανήκει σε μία τέτοια ομάδα (μπορείτε να δείτε τις παθήσεις στο Άρθρο 8, παράγραφο 1β της 

Υπουργικής απόφασης 55339/2020, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ): 

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/638748/yp.-apofasi-55339-2020 

παρακαλώ όπως στείλετε εμαιλ με σχετική ενημέρωση στη Γραμματεία (info@geo.auth.gr), ώστε σε 

συνεννόηση με τις Πρυτανικές Αρχές και τους διδάσκοντες του εξαμήνου στο οποίο ανήκετε, 

αναζητηθεί κάποια λειτουργική λύση. 
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στ) Η Νησίδα δε θα λειτουργεί για τους φοιτητές, παρά μόνο στο πλαίσιο προγραμματισμένων 

μαθημάτων και εργαστηρίων. Το Αναγνωστήριο θα παραμείνει επίσης κλειστό. Και για τις δύο αυτές 

μονάδες θα ενημερωθείτε για την επαναλειτουργία τους με νεότερη ανακοίνωση. 

 

ζ) Στη Βιβλιοθήκη την ευθύνη της οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας έχει ο υπεύθυνος 

Βιβλιοθήκης κ. Μηντζαρίδης. Όσοι έχουν κάποιο αίτημα από τη βιβλιοθήκη, παρακαλούνται να 

επικοινωνήσουν πρώτα μέσω email ή τηλεφωνικά με τον κ. Μηντζαρίδη (mintzari@geo.auth.gr, τηλ. 

2310998588). 

 

η) Το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο έχετε να παρακολουθήσετε είναι εξαιρετικά βαρύ και 

πολύπλοκο, και για εσάς, αλλά κυρίως για τους διδάσκοντες. Τα δίωρα τμήματα (2 Χ 45 λεπτά) των 

εργαστηρίων έχουν συγχωνευθεί σε ενιαίες διδασκαλίες χωρίς διάλειμμα (διάρκειας 75 λεπτών), και 

έχουν δημιουργηθεί πολλές συμπληρωματικές ενιαίες εισηγήσεις εργαστηρίων από απόσταση, ώστε 

να καλύψουν την εισαγωγή των εργαστηρίων. Τα από απόσταση εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε 

πολλαπλά τμήματα (συχνά την ίδια ώρα), όπως θα ανακοινώσουν οι διδάσκοντες. Ένα μεγάλο τμήμα 

του εκπαιδευτικού έργου γίνεται με φυσική παρουσία, όχι απλά λόγω των νομικών απαιτήσεων, αλλά 

γιατί το Τμήμα Γεωλογίας πιστεύει ότι το ΑΠΘ είναι και πρέπει να παραμείνει ένα ζωντανό, με φυσική 

παρουσία πανεπιστήμιο, έστω και κάτω από τις παρούσες συνθήκες. Από την άλλη μεριά, αυτό πρέπει 

να γίνει με σεβασμό τόσο στην παρούσα κατάσταση και στους κινδύνους που εμφανίζει, όσο και στις 

συνέπειες που θα έχει η παρουσία ενός κρούσματος σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας. 

Κατά συνέπεια: 

• Οι χρόνοι έναρξης θα είναι φέτος απόλυτα αυστηροί. Σε όλα τα μαθήματα και εργαστήρια 

που απαιτούν φυσική παρουσία, θα προσέρχεστε στη σχολή έγκαιρα, τουλάχιστον 10 

λεπτά νωρίτερα. Η είσοδος στην αίθουσα θα γίνεται κατά το χρόνο έναρξης του 

μαθήματος, σύντομα και με προσοχή, ακολουθώντας τις οδηγίες του διδάσκοντα. 

• Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου ή του μαθήματος, θα πρέπει να βγαίνετε από την 

αίθουσα γρήγορα, ώστε να καθαριστεί και να αεριστεί στα ενδιάμεσα δεκαπεντάλεπτα 

διαλείμματα. Η παραμονή στις αίθουσες, είτε στα διαλείμματα, είτε όταν αυτές δε 

χρησιμοποιούνται για μάθημα, απαγορεύεται αυστηρά για υγειονομικούς λόγους 

• Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων-εργαστηρίων που απαιτούν φυσική παρουσία, 

παρακαλώ να αποχωρείτε από τη Σχολή, όσο πιο σύντομα μπορείτε, ώστε να αποφεύγεται 
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ο υπερβολικός συνωστισμός σε διαδρόμους. Να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η παραμονή 

σας στο κυλικείο της σχολής. 

• Σε περίπτωση κρούσματος ή υπόπτου περιστατικού θα ακολουθήσετε τις οδηγίες του 

διδάσκοντα και των υπευθύνων COVID-19 για κάθε χώρο του Τμήματος, οι οποίοι θα 

ανακοινωθούν άμεσα στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

• Παρακαλώ να διαβάσετε αναλυτικά και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχετε λάβει από 

την Πρυτανεία του ΑΠΘ σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. 

 

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 


