
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Ενημέρωση για δηλώσεις μαθημάτων, μέτρα COVID-19,  

δηλώσεις συγγραμμάτων κλπ. 

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

 σας ενημερώνω για μία σειρά από επείγοντα θέματα: 

Α) ΛΗΓΕΙ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10 η προθεσμία δήλωσης μαθημάτων. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον 
ηλεκτρονικής γραμματείας https://students.auth.gr/ 

Οι πρωτοετείς φοιτήτριες/φοιτητές δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για τη 
δήλωση μαθημάτων. 

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: 

http://www.geo.auth.gr/grammateia/anakoinwseis/2021/10_OCT/2021.10.15_DHL
WSEIS_MA8HMATWN.pdf 

Μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δηλώσεων, παρακαλώ να κάνετε 
αυτοεγγραφή στα μαθήματά σας στο σύστημα e-learning του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος στον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να 
έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. 

https://elearning.auth.gr/course/index.php?categoryid=50 

Β) Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνουν την πλατφόρμα 
EDUPASS (https://edupass.gov.gr/), είτε μία φορά (αν έχουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή νόσησης) είτε μόλις κάνουν PCR ή RAPID τεστ (αν δεν έχουν 
πιστοποιητικό). 

Όσοι φοιτητές δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης πρέπει να κάνουν 
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. 

Γ) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν κάποιος φοιτητής βρεθεί θετικός ή 
εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με τον COVID-19 πρέπει να ενημερώσει άμεσα το 
Τμήμα Γεωλογίας. Παρακαλώ στην περίπτωση αυτή στείλτε άμεσα εμαιλ στο 
info@geo.auth.gr και στον υπεύθυνο COVID-19 του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, 
Καθηγητή κ. Κορωναίο (koroneos@geo.auth.gr). 
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Επίσης, στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής βρεθεί θετικός στον COVID-19, και 
από την ιχνηλάτηση προκύψει ότι όσο νοσούσε ήρθε πιθανότατα σε επαφή με 
άλλους φοιτητές σε μαθήματα και εργαστήρια, όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν στα 
μαθήματα και εργαστήρια (και οι οποίοι θεωρούνται στενές επαφές) και δεν έχουν 
πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού μπαίνουν υποχρεωτικά σε δεκαήμερη 
καραντίνα. Το νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει καμία απαλλαγή για τα άτομα που θα 
μπουν σε καραντίνα. Επειδή δεν γνωρίζουμε στα μαθήματα θεωρίας το ποιοι 
φοιτητές είναι παρόντες, και προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία όλων, η 
εμφάνιση κρούσματος σε ένα έτος θα σημαίνει ότι αυτόματα όλοι όσοι δεν είναι 
εμβολιασμένοι και είναι στο ίδιο έτος θα μπαίνουν σε καραντίνα. 

Είναι προφανές ότι αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν οι φοιτητές ενός έτους μπουν σε 
καραντίνα 2 φορές στο παρόν εξάμηνο (ήδη μπήκε σε μία το Α΄ έτος) θα χάσουν τα 
υποχρεωτικά εργαστήρια, δηλαδή πρακτικά θα χάσουν μεγάλο τμήμα (ή και όλο) το 
εκπαιδευτικό εξάμηνο. Αν αυτό συμβεί σε όλα τα έτη, όπως προβλέπει η τρέχουσα 
διατύπωση του πρωτοκόλλου COVID-19 του ΑΠΘ, θα χάσουν όλοι οι ανεμβολίαστοι 
φοιτητές το τρέχον εξάμηνο. Προφανώς αυτό δεν επηρεάζει τους φοιτητές που έχουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. 

Για το λόγο αυτό, αλλά κυρίως για την ασφάλειά σας, σας καλώ για πολλοστή φορά 
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. Τα στοιχεία που μας διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας για το ΑΠΘ δείχνουν ότι οι 
μη εμβολιασμένοι φοιτητές έχουν πιθανότητα 10 φορές μεγαλύτερη να νοσήσουν 
(ουσιαστικά από τη μετάλλαξη Δ) από ότι οι εμβολιασμένοι φοιτητές. 

Παρακαλώ βοηθήστε και τον εαυτό σας, και τους άλλους: 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. 

Δ) Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα ασκήσεων πεδίου στο σύνδεσμο 
http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2021-22/2021-
22_ASKHSEIS_YPAI8ROY_XEIMERINO.pdf 

Ε) Η τελετή υποδοχής πρωτοετών θα γίνει την Τρίτη 2 Νοεμβρίου, 13:00-15:00 στο 
Αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα στις επόμενες ημέρες. 

 

Κ.Παπαζάχος 
Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 
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