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Προς: Τους φοιτητές και υπ. Διδάκτορες του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Κοιν.: Τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Θέμα: Ενημέρωση για την εκπαιδευτική διαδικασία και τη λειτουργία του Τμήματος για το 
χειμερινό διδακτικό εξάμηνο του έτους 2021-2022 και μέτρα περιορισμού της πανδημίας 
COVID-19 

 

Αγαπητοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψ. Διδάκτορες του Τμ. Γεωλογίας, 

επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω για μία σειρά από θέματα που αφορούν την 
εκπαιδευτική διαδικασία για το χειμερινό διδακτικό εξάμηνο του έτους 2021-2022, αλλά και τα 
μέτρα περιορισμού της πανδημίας COVID-19. 

 

Εκπαιδευτική διαδικασία κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ που αφορά την επαναλειτουργία των ΑΕΙ (ΚΥΑ 
119847/ΓΔ6/2021ΦΕΚ 4406 τ Β’/24.9.2021) και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΑΠΘ, η 
επαναλειτουργία του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ γίνεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1) Η διδασκαλία των μαθημάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) στο χειμερινό 
γίνεται μόνο με φυσική παρουσία, χωρίς καμία άλλη δυνατότητα π.χ. υβριδικής διδασκαλίας 
(όχι δηλαδή μικτό σύστημα φυσικής παρουσίας και διδασκαλίας από απόσταση). Εξαίρεση 
αποτελούν όσα μεταπτυχιακά έχουν πρόβλεψη (στον Κανονισμό τους) για από απόσταση 
διδασκαλία, μέχρι 35%. Σχετικές ανακοινώσεις θα εκδώσουν τα Μεταπτυχιακά ΠΣ. 

2) Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υπ. διδάκτορες) και το σύνολο του 
προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΠΔ407, ΕΔΒΜ, μεταδιδάκτορες, κλπ.) προσέρχονται σε κάθε 



δραστηριότητα (μάθημα, εργαστήριο, άσκηση πεδίου, κλπ.) με τη χρήση πιστοποιητικού 
εμβολιασμού (14 ημερών) ή πιστοποιητικού νόσησης. 

3) Αν δεν διαθέτουν τέτοιο πιστοποιητικό, πρέπει να κάνουν τεστ PCR ή Rapid (όχι self-
test) με δική τους δαπάνη. Το τεστ πρέπει να γίνεται 2 φορές την εβδομάδα, έως σαράντα οκτώ 
(48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. 

Πρακτικά, και για να μη συναντήσετε προβλήματα, παρακαλώ να κάνετε το τεστ κάθε 
Δευτέρα και Πέμπτη. Την Παρασκευή και τη Δευτέρα χρησιμοποιείται το τεστ της Πέμπτης και 
την Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη χρησιμοποιείται το τεστ της Δευτέρας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι βεβαιώσεις θα είναι αποδεκτές μόνο αν προέρχονται από το Gov.gr 
(π.χ. δε μπορείτε να φέρετε PCR τεστ από ένα ιατρικό εργαστήριο).  

Όσοι δεν έχετε κωδικούς Taxisnet θα πρέπει: 

Α) Να ζητήσετε και να δημιουργήσετε κωδικούς Taxisnet. Οι μη Έλληνες φοιτητές 
μπορούν να κάνουν αίτηση για προσωρινούς κωδικούς Taxisnet. 

Β) Μέχρι να εκδοθούν οι κωδικοί, θα πρέπει να μεταβείτε σε κάποιο ΚΕΠ (π.χ. 
Αγγελάκη 4, δίπλα στο ΑΠΘ), με την ταυτότητά σας και γνωρίζοντας το ΑΜΚΑ σας, και να 
εκδώσετε εκεί τη βεβαίωση από το Gov.gr (με bar code). Τα ΚΕΠ λειτουργούν μέχρι και τις 

19:30. 

ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ GOV.GR 

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΝ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΟ ΑΠΘ, ΘΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΕΙΤΕ ΑΣΚΟΠΑ 

4) Το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση πρέπει να το έχετε 
συνεχώς μαζί σας μόνο σε έντυπη μορφή. Αντιλαμβάνομαι ότι η απαίτηση αυτή είναι αυστηρή, 
είναι όμως ρητά αναφερόμενη στη σχετική ΚΥΑ. 

5) Ο έλεγχος του πιστοποιητικού θα γίνεται στην είσοδο της ΣΘΕ (σε όλα τα κτίρια, 
Παλιό κτίριο ΣΘΕ, Μετεωροσκοπείο, κλπ.) από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΑΠΘ. Στο 
Σεισμολογικό Σταθμό γίνεται με ευθύνη του διδάσκοντα που οργανώνει τη σχετική εκπαιδευτική 
διαδικασία. Μαζί με αυτό πρέπει να έχετε επίσης πάντοτε μαζί σας συγκεκριμένο επίσημο 
αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή φοιτητική ταυτότητα ή διαβατήριο). 
Όλα τα άλλα (π.χ. πάσο) δεν είναι αποδεκτά, και πάλι γιατί έτσι προβλέπει η σχετική ΚΥΑ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω του ελέγχου που θα γίνεται στις εισόδους της ΣΘΕ, δεν απαιτείται πλέον η 
εβδομαδιαία αποστολή rapid ή PCR test προς τη Γραμματεία του Τμήματος των 

μεταπτυχιακών φοιτητών, Υπ. Διδακτόρων και μεταδιδακτόρων που έχουν επιλέξει να μην 
εμβολιαστούν. 



6) Την έντυπη βεβαίωση θα την έχετε πάνω στο έδρανο κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
θεωρίας (όχι στα εργαστήρια), σε εμφανές σημείο. Ο έλεγχος των πιστοποιητικών και των 
αποδεικτικών ταυτοπροσωπίας στα μαθήματα θεωρίας μπορεί να είναι δειγματοληπτικός και 
γίνεται είτε στην έναρξη είτε και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο έλεγχος των πιστοποιητικών 
και των αποδεικτικών ταυτοπροσωπίας στα εργαστήρια και στις ασκήσεις είναι υποχρεωτικός 
και γίνεται πριν την έναρξη της διαδικασίας. Ο διδάσκων μπορεί να κρίνει ότι ο έλεγχος στις 
εισόδους του κτιρίου της ΣΘΕ είναι επαρκής και να μην κάνει πρόσθετο (δεύτερο) έλεγχο. 

7) Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη εξαίρεσης φοιτητή (προπτυχιακού ή 
μεταπτυχιακού) από τη συμμετοχή στα δια ζώσης μαθήματα, ακόμα και αν αυτός ανήκει π.χ. σε 
ευπαθή ομάδα. Επίσης, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα μαθήματα ή τα υποχρεωτικά 
εργαστήρια σε περίπτωση νόσησης με COVID-19 (ή και με οποιαδήποτε άλλη αρρώστια, όπως 
και παλαιότερα). Οι διδάσκοντες θα εξαντλήσουν τα περιθώρια να βοηθήσουν, όπως μπορούνε, 
με αναπληρώσεις εργαστηρίων, κλπ., αν και εφόσον είναι εφικτό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συνεχής χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους εσωτερικούς 

χώρους του ΑΠΘ, για όλες και όλους, προσωπικό και φοιτητές 

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας της ΣΘΕ το επόμενο διάστημα, υπάρχουν 
στο σύνδεσμο της Κοσμητείας της ΣΘΕ:  

http://www.sci.auth.gr/sites/default/files/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%
CE%A3%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%C
E%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1
%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%98%CE%95%20COVID-19.pdf 

Πρακτικά, σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στους χώρους του Τμήματος στο Κεντρικό 
κτίριο της ΣΘΕ, επισημαίνω ότι όσοι φοιτητές πηγαίνουν σε αίθουσες που εποπτεύονται ή 
χρησιμοποιούνται και από το Τμήμα Γεωλογίας έχουν: 

Α) Για το Ισόγειο (Δ22, Δ21, Ε01, κλπ.): 

ΕΙΣΟΔΟ: Από την Κεντρική Είσοδο του Κεντρικού (Παλαιού) κτηρίου ΣΘΕ 

ΕΞΟΔΟ: Από το Γυάλινο Κτήριο – Νέο Κτίριο ΣΘΕ (Πλευρά Γεννηματά) 

Β) Αίθουσες 1ου και 2ου ορόφου Τμ. Γεωλογίας (Ε11, Ε12, Ε21, κλπ.) και αίθουσες Νέου Κτηρίου 
ΣΘΕ (Νησίδα 1ου ορόφου, Ε23, κλπ.) 

ΕΙΣΟΔΟΣ & ΕΞΟΔΟΣ: Δυτική Είσοδος Κεντρικού (Παλαιού) Κτηρίου (Πλαϊνή Πλευρά Γεννηματά) 

 

http://www.sci.auth.gr/sites/default/files/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%98%CE%95%20COVID-19.pdf
http://www.sci.auth.gr/sites/default/files/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%98%CE%95%20COVID-19.pdf
http://www.sci.auth.gr/sites/default/files/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%98%CE%95%20COVID-19.pdf
http://www.sci.auth.gr/sites/default/files/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3%20%CE%A3%CE%98%CE%95%20COVID-19.pdf


Πρωτοετείς φοιτητές 

Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές, η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς γίνεται φέτος 
με καθυστέρηση, η οποία έχει επιδεινωθεί από την καθυστέρηση των εγγραφών (για άγνωστο 
λόγο) από το Υπουργείο. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 11/10, οπότε θα πρέπει 
άμεσα να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τα ακαδημαϊκά σας εμαιλ, που είναι και τα 
κύρια και μοναδικά διαπιστευτήριά σας για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΑΠΘ. 

Παρακαλώ τους νέους φοιτητές: 

Α) Να διαβάσετε αναλυτικά τον Οδηγό Σπουδών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και να παρακολουθείτε καθημερινά τα εμαιλ και τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα 
και στη σελίδα Facebook του Τμήματος. 

Β) Να συμμετάσχετε στην υποδοχή πρωτοετών που θα γίνει το επόμενο διάστημα με 
τρόπο που θα ανακοινωθεί, ώστε να ενημερωθείτε για όλα τα σημαντικά θέματα 

Γ)  Η δήλωση μαθημάτων θα γίνει από το Τμήμα κεντρικά (αυτόματα), αφού όλα τα 
μαθήματα του Α΄ έτους είναι υποχρεωτικά. Παρακαλώ να συμμετέχετε στις παραδόσεις μαζικά, 
ώστε να έχετε άμεση εικόνα και πληροφόρηση για τα μαθήματα και το Τμήμα. 

Δ) Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας: Το επόμενο διάστημα θα βομβαρδιστείτε με 
πληροφορίες, τις οποίες θα είναι δύσκολο να «χωνέψετε». Με υπομονή και επιμονή θα 
εγκλιματιστείτε σταδιακά στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

Εμβολιασμός και μέτρα προστασίας από την πανδημία COVID-19 κατά το χειμερινό εξάμηνο 
2021-2022 

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Πρυτανικών αρχών, τα εμβολιαστικά στοιχεία των 
φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ (ημερομηνία αναφοράς 16 Σεπτεμβρίου 2021) είναι 
μέτρια. Ειδικότερα το 7% έχει μερική κάλυψη (έχει κάνει 1 από 2 δόσεις εμβολιασμού και δεν 
έχει νοσήσει) και το 27% δεν έχει καμία κάλυψη (δεν έχει κάνει καμία δόση εμβολιασμού και 
δεν έχει νοσήσει). Τα ποσοστά είναι ακριβώς στο μέσο όρο του ΑΠΘ, ενώ υπάρχουν και 
καλύτερες (αλλά και χειρότερες) σχολές. 

Σε κάθε περίπτωση, και άσχετα από την πιθανή υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού ή τη 
λήψη άλλων μέτρων και προϋποθέσεων για το χειμερινό εξάμηνο του 2021-2022, είναι 
προφανές ότι ο πλέον ασφαλής τρόπος επιστροφής στην κανονικότητα περιλαμβάνει και τον 
εμβολιασμό όλων, προσωπικού και φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σας ενημερώνω 
ότι όλα (100%) τα μέλη ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ είναι εμβολιασμένα ή 
έχουν νοσήσει πρόσφατα. 



Για το λόγο αυτό σας καλώ να εμβολιαστείτε άμεσα και μαζικά, ώστε να μειώσουμε τις 
πιθανότητες νόσησης, αλλά και να περιορίσουμε τη μετάδοση και τη μετάλλαξη του ιού στο νέο 
ακαδημαϊκό έτος. Σας παρακαλώ θερμά να βοηθήσετε άμεσα και εσείς στο να αντιμετωπίσουμε 
την πανδημία και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή 
διαδικασία, άσχετα αν οι επιπτώσεις της πανδημίας στους νέους είναι (στατιστικά) λιγότερο 
σοβαρές. Σκεφτείτε ότι σημαντικό τμήμα του διδακτικού και άλλου προσωπικού είναι 
μεγαλύτερης ηλικίας, κάποιοι συμφοιτητές σας ή διδάσκοντες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και 
χρειάζονται και τη δική σας βοήθεια. 

 

Αλλαγές στη Βιβλιοθήκη και τη Νησίδα, και επιπτώσεις στη διδασκαλία μαθημάτων που 
απαιτούν τη χρήση Η/Υ και ακαδημαϊκών λογισμικών 

 Λόγω της ολικής αναμόρφωσης του ισογείου του κτιρίου της Βιολογίας, στο πλαίσιο της 
δημιουργίας της νέας, ενιαίας βιβλιοθήκης της ΣΘΕ, δε θα λειτουργεί για την επόμενη τριετία 
(κατ΄ εκτίμηση) η Βιβλιοθήκη του Τμήματος στο ισόγειο του κτιρίου. Για το λόγο αυτό, όλες οι 
διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά (π.χ. κατάθεση διπλωματικών, κλπ.), ενώ δανεισμός 
ειδικών ή διδακτικών βιβλίων θα γίνεται (σε περιορισμένο αριθμό) από τις βιβλιοθήκες των 
Τομέων και την Κεντρική Βιβλιοθήκη. ‘Ήδη η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Τμήματος 
(geolib.geo.auth.gr) έχει μεταφερθεί σε εικονική μηχανή ενώ οι συναλλαγές με τον υπεύθυνο 
βιβλιοθήκης κ. Μηντζαρίδη  θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω εμαιλ (mintzari@geo.auth.gr). Το 
τμήμα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να καλύψει το κενό του φυσικού δανεισμού βιβλίων με 
τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές βιβλιογραφίας. 

 Για τους ίδιους λόγους η Νησίδα του Τμήματος έχει μεταφερθεί και θα λειτουργήσει από 
τη Δευτέρα 11/10 σε νέο χώρο, στον 1ο όροφο του Νέου Κτιρίου ΣΘΕ (γυάλινο-Νέο κτίριο, Δυτική 
πτέρυγα). Λόγω της πιο περιορισμένης χωρητικότητας της νέας Νησίδας (18 Η/Υ), είναι 
απαραίτητο όσοι φοιτητές μπορούν, να συμμετέχουν στα εργαστήρια και φροντιστήρια που 
απαιτούν τη χρήση Η/Υ με τους προσωπικούς, φορητούς Η/Υ (εφόσον διαθέτουν). Η χρήση των 
προσωπικών φορητών Η/Υ έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι το σύνολο των λογισμικών που 
διαθέτει δωρεάν το ΑΠΘ μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνεχώς από το φοιτητή στο σπίτι του, 
διευκολύνοντας την επίλυση ασκήσεων, πρακτική εξάσκηση, κλπ. Υπενθυμίζω ότι το σύνολο του 
λογισμικού που χρησιμοποιεί το Τμήμα στο ΠΠΣ (Microsoft MSDN-AA, SPSS, MATLAB-Octave, 
QGIS, κλπ.) είτε είναι ανοικτού κώδικα (Open Source) είτε μπορεί να εκτελεστεί και στο οικιακό 
δίκτυο με τη χρήση του VPN που παρέχει το ΑΠΘ. 

 Κατά συνέπεια θα σας ζητηθεί (σε μεταγενέστερο χρόνο) να δηλώσετε εάν επιθυμείτε να 
συμμετάσχετε σε κάποια εργαστήρια με τη χρήση του προσωπικού σας φορητού Η/Υ. Για τα 
άτομα που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό Η/Υ, η διδασκαλία των μαθημάτων 
θα γίνεται σε άλλη αίθουσα, παράλληλα με τη Νησίδα. Παρακαλώ όσοι έχετε τη σχετική 
δυνατότητα να συμμετάσχετε, βοηθώντας τόσο το Τμήμα, όσο και εσάς, αφού πέρα από την 
δυνατότητα χρήσης του λογισμικού στο σπίτι σας, θα βοηθήσετε να απλοποιηθεί και το 
πρόγραμμα διδασκαλίας και να αποφύγουμε τμήματα αργά το βράδυ (19:00-21:00, 20:00-22:00, 
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κλπ.) που αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν αν περιοριστούμε στη χρήση μόνο της νέας Νησίδας 
Η/Υ. 

 Σας εύχομαι καλή αρχή, ώστε να επιστρέψετε υγιείς και εμβολιασμένοι σε μία 
στοιχειωδώς κανονική (έστω και με κάποιους περιορισμούς) ακαδημαϊκή ζωή. 

 

Με εκτίμηση 

Κ. Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 


