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Θεσσαλονίκη 10 Μαΐου 2021 

Προς: Τους φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Κοιν.: Τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

 

Θέμα: Ενημέρωση για την εκπαιδευτική διαδικασία και τη διενέργεια εργαστηρίων και ασκήσεων πεδίου 
με self-test μετά τις 15 Μαΐου 2021 

Αγαπητοί φοιτητές και συνάδελφοι, 

επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω για τις προβλέψεις που αφορούν την εκπαιδευτική 
διαδικασία και τη διενέργεια εργαστηρίων και ασκήσεων πεδίου με self-test μετά τις 15 Μαΐου 2021. Σύμφωνα 
με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 (ΦΕΚ1866/2021) που εκδόθηκε την Παρασκευή 7/5 και την ΚΥΑ Αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 (ΦΕΚ1872/2021) που εκδόθηκε το Σάββατο 8/5, για τις οποίες ενημερωθήκαμε από το 
διαδίκτυο σήμερα (Δευτέρα 10/5), προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α) Από το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 (δηλαδή πρακτικά από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021), επιτρέπεται να 
γίνουν εργαστήρια με φυσική παρουσία μόνο για φοιτητές του 4ου έτους και επί πτυχίω. Το Τμήμα θα 
αποφασίσει σε έκτακτη συνέλευση την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 ποια θα είναι τα εργαστήρια αυτά. 

Προφανώς, δεν μπορεί (για πρακτικούς λόγους) εργαστήρια του 1ου, 2ου και 3ου έτους που πρέπει να 
ολοκληρωθούν από φοιτητές επί πτυχίω ή του 4ου έτους να γίνουν μόνο από αυτούς με φυσική παρουσία, ενώ 
οι υπόλοιποι θα τα κάνουν διαδικτυακά. Κατά συνέπεια, η πρόβλεψη του Τμήματος αναμένεται να αφορά 
πρακτικά μόνο εργαστήρια του 8ου εξαμήνου, καθώς και εργαστήρια που γίνονται για το παλαιό ΠΠΣ για 
τελευταία φορά. 

β) Από το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 (δηλαδή πρακτικά από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021), επιτρέπεται να 
γίνουν ασκήσεις πεδίου με φυσική παρουσία μόνο για φοιτητές του 4ου έτους και επί πτυχίω. Το Τμήμα θα 
αποφασίσει σε έκτακτη συνέλευση την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 ποιες θα είναι οι ασκήσεις αυτές. 

Προφανώς αναφερόμαστε κυρίως στις υποχρεωτικές (μονοήμερες) ασκήσεις του Ζ’ και Η’ Εξαμήνου, 
που αφορούν όλο το 4ο έτος και αρκετούς φοιτητές επί πτυχίω. Το τμήμα θα εξετάσει τη δυνατότητα ασκήσεις 
πεδίου άλλων ετών (π.χ. η πολύ σημαντική «Γεωλογική Χαρτογράφηση» του 3ου έτους) να υλοποιηθεί για τους 
φοιτητές του 4ου έτους και τους επι πτυχίω φοιτητές που τη χρωστάνε.  Προφανώς, δεν μπορεί (για πρακτικούς 
λόγους) οι υπόλοιπες υποχρεωτικές ασκήσεις του 1ου, 2ου και 3ου έτους που πρέπει να ολοκληρωθούν από 
φοιτητές επί πτυχίω ή του 4ου έτους να γίνουν μόνο από αυτούς με φυσική παρουσία, μια και δεν μπορούμε 



αν π.χ. σε μία άσκηση υπάρχει εκκρεμότητα από 3 φοιτητές να διαθέσουμε χρόνο, προσωπικό και πόρους που 
δεν έχουμε για την υλοποίηση της υποχρεωτικής άσκησης. Για το θέμα αυτό έχει υπάρχει σχετική πρόβλεψη 
από προηγούμενη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος η οποία ρυθμίζει το θέμα, για την οποία θα 
ενημερωθείτε μετά τη συνέλευση της Παρασκευής 14 Μαΐου 2021. Στην ίδια συνέλευση θα αποφασιστεί (με 
τα μέχρι τώρα δεδομένα) το τί θα γίνει με τις υπόλοιπες υποχρεωτικές ασκήσεις του Χειμερινού και Εαρινού 
εξαμήνου. 

γ) Από το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 (δηλαδή πρακτικά από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021), επιτρέπεται να 
γίνουν εργαστήρια με φυσική παρουσία για όλα τα ΠΜΣ/ΔΠΜΣ του Τμήματος που έχουν εργαστήρια. Το 
Τμήμα θα αποφασίσει σε έκτακτη συνέλευση την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 ποια θα είναι τα εργαστήρια 
αυτά για τα 2 ΠΜΣ του Τμήματος, μετά από εισήγηση των αρμοδίων επιτροπών των ΠΜΣ, ενώ για τα 2 ΔΠΜΣ 
που είναι επισπεύδον το Τμήμα μας, θα αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα των ΔΠΜΣ. 

δ) Ο χρόνος πραγματοποίησης των ασκήσεων πεδίου που θα γίνουν δεν είναι γνωστός ακόμα, όμως 
ενδεικτικά αναμένεται να αρχίσουν μετά τις 7/6 (πιθανότατα μετά τις 15/6), πριν ή και παράλληλα με την 
εξεταστική. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά με νεότερη επικοινωνία.  

ε) Από τις τρέχουσες εξελίξεις εκτιμούμε ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να μην 
πραγματοποιηθεί φέτος (ούτε και το Σεπτέμβριο) καμία πολυήμερη άσκηση πεδίου (είναι όλες επιλεγόμενα 
μαθήματα). Όπως έχετε ενημερωθεί με παλαιότερο εμαιλ μου, αυτό είναι και ο λόγος που σας είχε προταθεί 
να προγραμματίσετε τη δήλωση άλλων επιλεγόμενων μαθημάτων (π.χ. για τη λήψη πτυχίου).  

στ) Το τμήμα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προγραμματίσει τα υποχρεωτικά εργαστήρια που θα 
γίνουν με φυσική παρουσία με τρόπο που θα επιτρέψει σε όσους φοιτητές (προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς) δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη να επιστρέψουν έγκαιρα. Όμως σε κάθε περίπτωση, για όσα 
εργαστήρια του 4ου έτους αποφασιστεί να γίνουν με φυσική παρουσία, θα πρέπει να προγραμματίσετε το 
Σάββατο 15/5 και την Κυριακή 16/5 να επιστρέψετε στη Θεσσαλονίκη, εάν είστε φοιτητής του 4ου έτους ή 
επι πτυχίω φοιτητής και έχετε εκκρεμότητα με τα εργαστήρια των οποίων η υλοποίηση με φυσική παρουσία 
θα ανακοινωθεί από το Τμήμα την Παρασκευή 14/5. Η μετακίνησή σας αυτή (ακόμα και αν είναι από άλλο 
νομό) εκτιμάται ότι θα είναι ελεύθερη από το Σάββατο 15/5. Εάν αυτό δε συμβεί και είστε φοιτητής του 4ου 
έτους ή επί πτυχίω με εκκρεμότητα στα εργαστήρια που θα γίνουν με φυσική παρουσία, θα σας χορηγηθούν 
από το ΑΠΘ βεβαιώσεις μετακίνησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις προαναφερόμενες ΚΥΑ, ώστε να 
επιστρέψετε στη Θεσσαλονίκη. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το ΑΠΘ ή το Τμήμα τις επόμενες ημέρες. 

ζ) Όλα οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) θα προσέρχονται στα εργαστήρια-ασκήσεις με 
διενέργεια ενός (1) δωρεάν self-test ανά εβδομάδα. Για όσους δεν έχουν ΑΜΚΑ (π.χ. αλλοδαπούς) το self-test 
γίνεται με προσωπική δαπάνη και με χειρόγραφη βεβαίωση αποτελέσματος, που είναι διαθέσιμη στο 
forma.gov.gr. Λεπτομέρειες αναφέρονται στο άρθρο 3 της σχετικής ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 
(ΦΕΚ1866/2021) που εκδόθηκε την Παρασκευή 7/5, και θα σας σταλούν πρόσθετες οδηγίες από το Τμήμα. 

η) Όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ, ανεξάρτητα από το αν θα συμμετέχουν στα εργαστήρια και 
τις ασκήσεις πεδίου εντάσσονται στο υποχρεωτικό σύστημα δωρεάν self-test (1 ανά εβδομάδα). Το self-test 
πρέπει να γίνεται μέσα σε 24 ώρες πριν έρθετε στο ΑΠΘ κάθε εβδομάδα. Ειδικά για αυτή την εβδομάδα, 
υπάρχει παράταση μέχρι την Παρασκευή, και πρακτικά δεν μπορείτε να πάρετε το self-test πριν από την 
Τετάρτη ή Πέμπτη. Θα σας ενημερώσουμε από τη Γραμματεία για το πότε θα ανοίξει η σχετική δυνατότητα. 

θ) Τόσο τα μέλη του προσωπικού του ΑΠΘ, όσο και οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) 
υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους σε έντυπη μορφή το αρνητικό αποτέλεσμα του self-test που εκδίδεται 
από τη σχετική πλατφόρμα (self-testing.gov) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Μη επίδειξη αρνητικής 



δήλωσης σημαίνει αποκλεισμό από τα εργαστήρια, ασκήσεις, κλπ. Τη δήλωση του αρνητικού self-test πρέπει 
να φέρουν μαζί τους τόσο τα μέλη του προσωπικού του ΑΠΘ, όσο και οι φοιτητές ακόμα και σε εργασίες 
πεδίου (π.χ. συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, υλοποίηση μετρήσεων διατριβής ειδίκευσης, κλπ.) αφού η 
υποχρέωση προβλέπεται για κάθε είδος εργασίας, ακόμα και εκτός του χώρου της υπηρεσίας.  

  ι) Παραμένει η υποχρέωση χρήσης μάσκας από όλους τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς 
χώρους 

ια) Η τρέχουσα ενημέρωση είναι ότι οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου θα γίνουν από απόσταση, 
πιθανότατα μέσα στο διάστημα 14/6-17/7. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες θα λάβετε τις επόμενες ημέρες, και ανάλογα και με τη δική μας 
ενημέρωση. 

 

Με εκτίμηση 

 

 

 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 
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