
Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας  

για τα προβλήματα σε σχέση με την διά ζώσης Εκπαιδευτική Διαδικασία στη Σ.Θ.Ε.  

(15 Οκτωβρίου 2021) 

 

Το Τμήμα Γεωλογίας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για τις συνθήκες κάτω από τις 

οποίες υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο σε σχέση με τις συνθήκες της διά ζώσης 

διδασκαλίας (π.χ. μη αεριζόμενες αίθουσες, ασφυκτικά γεμάτες λόγω της διαχρονικά 

προβληματικής αναλογίας αιθουσών-φοιτητών, κ.λπ.), όσο και του προβληματικού ελέγχου 

των πιστοποιητικών στις εισόδους της Σ.Θ.Ε. (παρεμπόδιση ελεγκτών από ομάδες φοιτητών, 

προβλήματα οργάνωσης και συντονισμού των υγειονομικών ελεγκτών, κ.α.). 

Σε κάθε περίπτωση και λαβαίνοντας υπόψη: 

α) Την ιδιαίτερη σημασία που έχει για ένα ζωντανό Πανεπιστήμιο το να επιστρέψει στη διά 

ζώσης διδασκαλία μετά από ενάμιση χρόνο που η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιήθηκε 

κυρίως εξ αποστάσεως, 

β) Την έντονη διάθεση των φοιτητριών/φοιτητών και όλων των μελών του Τμήματος για 

ενεργή συμμετοχή στη διά ζώσης διδασκαλία και επιστροφή στην κανονικότητα, 

γ) Τους πολλαπλούς ελέγχους που υποχρεωτικά γίνονται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές 

κατά τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια του Τμήματος και τα οποία διασφαλίζουν σε 

σημαντικό βαθμό τον έλεγχό τους, 

θεωρεί ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για τη συνέχιση της διά ζώσης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως επιτυχημένα ξεκίνησε, παρόλα τα προβλήματα, μικρά 

και μεγάλα, που έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα.  

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, και αναγνωρίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

φοιτητριών/φοιτητών έχει επιδείξει εξαιρετικά ώριμη και υπεύθυνη στάση, στηρίζοντας στην 

πράξη και «με όρεξη» τη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, το Τμήμα Γεωλογίας: 

1) Θα εντείνει τα μέτρα ελέγχου στις αίθουσες διδασκαλίας, στον βαθμό που αυτό είναι 

εφικτό, και θα πάρει κάθε αναγκαίο μέτρο για την διασφάλιση της υγείας των 

φοιτητριών/φοιτητών και του προσωπικού του, σε συνεργασία με την Κοσμητεία και 

τις Αρχές του Α.Π.Θ. 

2) Ζητά από την Πολιτεία και τις Αρχές του Α.Π.Θ. να πάρουν μέτρα που θα βελτιώσουν 

τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της διά ζώσης διδασκαλίας, και που κυρίως θα 

μειώσουν την πίεση που υπάρχει στις διδακτικές αίθουσες της Σ.Θ.Ε. (π.χ. αναζήτηση 

συμπληρωματικών αιθουσών διδασκαλίας σε γειτονικές υποδομές όπως η Δ.Ε.Θ., 

κλπ.)  

3) Καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, αλλά και κάθε επισκέπτη στο κτίριο, να 

εφαρμόζουν με συνέπεια τον Κανονισμό  Λειτουργίας της Σ.Θ.Ε. για την εκπαιδευτική 

διαδικασία το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, αλλά και να συνεργάζονται και να 

υποστηρίζουν τον έλεγχό τους από τους υγειονομικούς ελεγκτές και τους 

διδάσκοντες. 


