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Άρθρο 1. Γενικά 

Οι Ασκήσεις Υπαίθρου και η εργασία στην ύπαιθρο αποτελούν αναπόσπαστο υποχρεωτικό 
τμήμα της προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών/τριών της Γεωλογίας και αποτελούν 
αναγκαίο συμπλήρωμα της θεωρητικής διδασκαλίας, των ασκήσεων και των εργαστηρίων. Οι 
Ασκήσεις Υπαίθρου περιλαμβάνουν ασκήσεις στην ύπαιθρο σε περιοχές που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον και διεξάγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό του 
Τμήματος.  

Η συμμετοχή στις υπαίθριες ασκήσεις του μαθήματος «Χαρτογραφήσεις Υπαίθρου» του ΣΤ΄ 
εξαμήνου είναι υποχρεωτική για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές του εξαμήνου αυτού. Η δήλωση του 
μαθήματος αυτού γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση των υπόλοιπων μαθημάτων του έτους.  

Άρθρο 2. Υποχρεώσεις των φοιτητών 

1. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας των Ασκήσεων Υπαίθρου, 

να φέρουν ενδύματα και υποδήματα κατάλληλα για εργασία υπαίθρου, τετράδια 

σημειώσεων, γραφική ύλη και γεωλογικό σφυρί ή όποιο άλλο εξοπλισμό, βοηθήματα, κλπ. 

απαιτείται για την υλοποίηση της άσκησης, μετά από ενημέρωση των υπευθύνων της 

Άσκησης Υπαίθρου. 

2. Μετά το τέλος κάθε Άσκησης Υπαίθρου, οι φοιτητές που συμμετείχαν οφείλουν να 

παραδώσουν πλήρη έκθεση, ατομικά ή σε μικρές ομάδες (3-4 άτομα) για τα αντικείμενα 

της άσκησης. Αναλόγως με τις οδηγίες των υπευθύνων της άσκησης, η έκθεση αυτή μπορεί 

να υποκατασταθεί από εναλλακτικές μορφές ελέγχου (ενδεικτικά π.χ., συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων, διαδικτυακές εξετάσεις, κλπ). 

3. Οι φοιτητές οφείλουν οπωσδήποτε να αποβιβάζονται από τα λεωφορεία, να ακολουθούν 

όλη τη διαδρομή σε όλα τα σημεία στάσεων και να παρακολουθούν ενεργά, με προσοχή 

και επιμέλεια το εκπαιδευτικό αντικείμενο της άσκησης, χωρίς να δημιουργούν 

προβλήματα στο διδάσκοντα και στους συμφοιτητές τους. Σε οποιαδήποτε αντίθετη 

περίπτωση ο υπεύθυνος της Άσκησης Υπαίθρου δύναται να θεωρήσει τον αντίστοιχο 

φοιτητή απόντα.  

4. Για λόγους ασφαλείας κατά τις μετακινήσεις οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθούν τις 

οδηγίες των υπευθύνων των Ασκήσεων Υπαίθρου. 

5. Οι φοιτητές που μετέχουν στις Ασκήσεις Υπαίθρου οφείλουν να συμπεριφέρονται 

υπεύθυνα, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής της άσκησης, και θεωρούνται 

υπεύθυνοι των πράξεων τους, ιδιαίτερα στη διάρκεια των πολυήμερων ασκήσεων και της 

διαμονής σε ξενοδοχεία, στα οποία οφείλουν να μη δημιουργούν θορύβους και να μην 

ενοχλούν τους άλλους πελάτες. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος της άσκησης διαπιστώσει 

ότι ο κανονισμός των Ασκήσεων Υπαίθρου δεν τηρείται από έναν ή περισσότερους φοιτητές 

και ιδιαίτερα όταν δεν παρακολουθούν με προσοχή και επιμέλεια το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα της άσκησης, δύναται να αποκλείσει τον (ή τους) υπαίτιο (-ους) φοιτητή (-ές) 

από τη συνέχεια της άσκησης. Αν σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει μεγάλος αριθμός 

φοιτητών μπορεί να διακόψει την άσκηση και να επαναφέρει τους φοιτητές κατευθείαν στη 

Θεσσαλονίκη.  

6. Οι φοιτητές μπορούν να μετέχουν στις Ασκήσεις Υπαίθρου ενός εξαμήνου σε διαφορετικά 

ημερολογιακά έτη, αλλά όχι στην ίδια άσκηση δύο φορές. Κάθε άσκηση προσμετράται μία 

μόνο φορά. 
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7. Οι διδάσκοντες οφείλουν να ενημερώνουν αναλυτικά τους/τις φοιτητές/τριες για πιθανούς 

κινδύνους που εγκυμονεί η Άσκηση Υπαίθρου και να διασφαλίσουν ότι οι φοιτητές έχουν 

αντιληφθεί σωστά τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής αλλά και ορθής χρήσης του 

εξοπλισμού που πιθανόν χρησιμοποιείται. Οι διδάσκοντες οφείλουν να λαμβάνουν 

επιπλέον μέτρα προστασίας για φοιτητές με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται 

προβλήματα σε σχέση με τη δυνατότητα του φοιτητή να ακολουθήσει με ακρίβεια τις 

οδηγίες ασφαλείας (π.χ. λόγω μόνιμου ή παροδικού προβλήματος υγείας, κλπ.). Στις 

περιπτώσεις αυτές, και εφόσον αυτό κριθεί ως απαραίτητο από το διδάσκοντα, είναι 

απαραίτητη η παρουσία επιπλέον βοηθητικού προσωπικού στο οποίο θα δοθούν σαφείς 

οδηγίες από το διδάσκοντα για την ατομική επίβλεψη των φοιτητών με ειδικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που η παρουσία πρόσθετου προσωπικού δεν μπορεί να διασφαλίσει την 

ασφαλή παρακολούθηση της Άσκησης Υπαίθρου, το θέμα θα παραπέμπεται από το 

διδάσκοντα στη Συνέλευση του Τμήματος. 

8. Κατά τη διάρκεια της Άσκησης Υπαίθρου, δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, 

εκτός αν ζητηθεί από τους διδάσκοντες για τους σκοπούς της Άσκησης. Δεν επιτρέπεται η 

χρήση από τους ασκούμενους οποιασδήποτε συσκευής για την ηχογράφηση ή/και 

βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της Άσκησης. Η χρήση τέτοιων συσκευών, εκ μέρους των 

διδασκόντων, για διδακτικούς σκοπούς ή για λόγους αρχείου, επιτρέπεται μόνο αφού έχει 

προηγηθεί η συγκατάθεση των ασκούμενων. 

9. Οι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο μαζί με την εγγραφή τους στο 

τμήμα Γεωλογίας (βλ. Παράρτημα) για τις Ασκήσεις Υπαίθρου. Στο έντυπο βεβαιώνεται 

ενυπόγραφα ότι έχουν διαβάσει τον παρόντα κανονισμό Ασκήσεων Υπαίθρου, συμφωνούν 

με αυτόν και τον αποδέχονται. 

Άρθρο 3. Μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου 

1. Οι Μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων του 

Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές. Σε κάθε μάθημα που 

περιλαμβάνει Μονοήμερη Άσκηση Υπαίθρου, αντιστοιχεί μία (1) τουλάχιστον άσκηση. Οι 

ασκήσεις περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την κατάθεση εργασίας είτε ατομικά είτε από 

μικρές ομάδες φοιτητών (3-4 άτομα). Αν απαιτείται, οι ασκήσεις επαναλαμβάνονται 

περισσότερες από μία φορές, ώστε να χωρισθούν οι φοιτητές σε μικρότερα ακροατήρια. 

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Άσκηση Υπαίθρου είναι η παρακολούθηση 

των Εργαστηρίων του αντίστοιχου μαθήματος. 

3. Η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με την Άσκηση Υπαίθρου και η διαίρεσή τους σε μικρές 

ομάδες εργασίας γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος, πριν την πραγματοποίηση της 

Άσκησης Υπαίθρου, για την καλύτερη προετοιμασία τους. Η διαίρεση σε περισσότερες από 

μία ομάδες των Ασκήσεων Υπαίθρου για κάθε άσκηση, θα γίνεται είτε με βάση τα τμήματα 

των εργαστηρίων του αντίστοιχου μαθήματος, είτε αλφαβητικά. 

4. Οι υποχρεωτικές μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου γίνονται κατά προτίμηση Παρασκευή ή 

Σάββατο, κατά τη διάρκεια του έτους και σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από 

την επιτροπή προγράμματος των Ασκήσεων Υπαίθρου στις αρχές κάθε εξαμήνου. Σε ειδικές 

ή/και έκτακτες περιπτώσεις, ο προγραμματισμός των ασκήσεων υπαίθρου μπορεί να γίνει 

για οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. 
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5. Οι μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου των υποχρεωτικών μαθημάτων αντιστοιχούν συνολικά 

σε όσες μονάδες ECTS προβλέπονται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (για τους 

εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020). 

6. Ο διδάσκων ενός υποχρεωτικού μαθήματος πιστοποιεί την επιτυχή διεξαγωγή της/των 

αντίστοιχης/ων Άσκησης/Ασκήσεων Υπαίθρου με τη βαθμολογία του. Με την καταχώρηση 

της βαθμολογίας θα υπολογίζονται οι αντίστοιχες μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν στις 

μονοήμερες υποχρεωτικές Ασκήσεις Υπαίθρου (για τους εισακτέους μέχρι και το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020). 

7. Οι μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου είναι υποχρεωτικές και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η 

εξέταση στο αντίστοιχο μάθημα, εφόσον δεν θα έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη άσκηση 

στην ύπαιθρο. 

Άρθρο 4. Πολυήμερες επιλεγόμενες Ασκήσεις Υπαίθρου 

1. Οι Πολυήμερες επιλεγόμενες Ασκήσεις Υπαίθρου, μια ή δύο για κάθε έτος, γίνονται κατά το 

δυνατό συνδυαστικά με βάση τα γνωστικά/μαθησιακά αντικείμενα του κάθε έτους και τη 

συνεργασία των υπεύθυνων διδασκόντων των μαθημάτων του έτους. 

2. Πριν την πραγματοποίηση των ασκήσεων θα προηγείται ενημέρωση από τους υπεύθυνους 

καθηγητές για τα αντικείμενα/περιεχόμενο της άσκησης. 

3. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων θα γίνονται παρουσιάσεις ανάλογων αντικειμένων με την 

άσκηση από τους φοιτητές (π.χ. ανά ομάδες 2-4 ατόμων) ή/και τους συνοδούς καθηγητές. 

Οι παρουσιάσεις αυτές θα γίνονται με τη μορφή διαλέξεων κατά τη διάρκεια της άσκησης 

και μετά το πέρας της ημερήσιας εργασίας στην ύπαιθρο. Η συμμετοχή στις παρουσιάσεις 

είναι υποχρεωτική. Οι Πολυήμερες επιλεγόμενες Ασκήσεις Υπαίθρου γίνονται κατά 

προτίμηση τον Μάιο. 

4. Για κάθε μια από τις Πολυήμερες επιλεγόμενες Ασκήσεις Υπαίθρου αντιστοιχούν οι εξής 

μονάδες: 

• 1ο έτος: 2 ECTS για την Άσκηση Υπαίθρου «Ξάνθη». 

• 2ο έτος: 2 ECTS για την Άσκηση Υπαίθρου «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη» και 2 ECTS 

για την Άσκηση Υπαίθρου «Στερεά Ελλάδα-Πελοπόννησος». 

• 3ο έτος: 2 ECTS για την Άσκηση Υπαίθρου «Μάζα Ροδόπης». 

• 4ο έτος: 3 ECTS για την Άσκηση Υπαίθρου «Δυτ. Μακεδονία-Ήπειρος-Στερεά Ελλάδα» 

και 2 ECTS (3 ECTS για τους υπαγόμενους στο νέο πρόγραμμα σπουδών από το 2020) 

για την Άσκηση Υπαίθρου «Σαντορίνη» ή «Μήλος» (τα παραπάνω ECTS αντιστοιχούν 

σε ΔΜ για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015). 

Οι παραπάνω μονάδες δύναται να τροποποιούνται με απόφαση της συνέλευσης του 

Τμήματος.  

5. α. Οι δηλώσεις των Πολυήμερων επιλεγόμενων Ασκήσεων Υπαίθρου γίνονται στην αρχή 

του θερινού εξαμήνου, μαζί με τις δηλώσεις μαθημάτων. Οι φοιτητές παλαιοτέρων 

εξαμήνων που δεν έχουν συμμετάσχει σε Ασκήσεις Υπαίθρου, δηλώνουν τη συμμετοχή 

τους σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα στον υπεύθυνο της αντίστοιχης άσκησης. 

β. Για τη συμμετοχή στις πολυήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου, εφαρμόζονται, για κάθε Άσκηση, 

συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του Τμήματος. Τα κριτήρια 

αναφέρονται παρακάτω: 
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Α Έτος 

Άσκηση Υπαίθρου «Ξάνθη» 

Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 50 

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα εργαστήρια των μαθημάτων «Εισαγωγή 

στη Γεωλογία» και «Ορυκτολογία» 

Συμμετέχουν οι 50 πρώτοι φοιτητές της ακόλουθης βαθμολογίας: 

Σ=(ΓΜ+Φ+Χ)/3+EΓ 

ΓΜ=βαθμός στο μάθημα «Γενικά Μαθηματικά Ι» 

Φ=βαθμός στο μάθημα «Φυσική» 

Χ=βαθμός στο μάθημα «Χημεία» 

EΓ=βαθμός στο μάθημα «Εισαγωγή στη Γεωλογία» 

 

Β  Έτος 

Άσκηση Υπαίθρου «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη»  

Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 50  

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τα εργαστήρια των μαθημάτων «Πετρολογία 

Πυριγενών Πετρωμάτων», «Ιζήματα και Ιζηματογενή Πετρώματα» και «Πετρολογία 

Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» (κριτήριο αποκλεισμού).  

Συμμετέχουν οι 50 πρώτοι φοιτητές της ακόλουθης βαθμολογίας: 

Σ=ΠΠΠ+ΙΙΠ 

ΠΠΠ= βαθμός στο μάθημα «Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων» 

ΙΙΠ= βαθμός στο μάθημα «Ιζήματα και Ιζηματογενή Πετρώματα» 

 

Άσκηση Υπαίθρου «Στερεά Ελλάδα - Πελοπόννησος» 

Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 40  

Συμμετέχουν οι 40 πρώτοι φοιτητές της ακόλουθης βαθμολογίας: 

Σ=Α+Β, εάν Α>5 και Β>5. Εάν Α ή Β<5 τότε Α ή Β=0 αντίστοιχα. 

Α=βαθμός στο μάθημα «Φυσική Γεωγραφία» και 

Β=βαθμός στο μάθημα «Παλαιοντολογία» 

 

Γ  Έτος 

Άσκηση Υπαίθρου «Μάζα Ροδόπης» 

Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 42 

Συμμετέχουν οι 42 πρώτοι φοιτητές της ακόλουθης βαθμολογίας: 

Σ=ΚΘ+ΚΕ+ΤΓΘ+ΤΓΕ 

ΚΘ=Βαθμός Θεωρίας του μαθήματος «Κοιτασματολογία» 

ΚΕ=Βαθμός Εργαστηρίου του μαθήματος «Κοιτασματολογία» 

ΤΓΘ=Βαθμός Θεωρίας του μαθήματος «Τεκτονική Γεωλογία» 

ΤΓΕ=Βαθμός Εργαστηρίου του μαθήματος «Τεκτονική Γεωλογία» 

 

Δ Έτος 

Άσκηση Υπαίθρου «Δυτική Ελλάδα» 

Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 40 

Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων φοιτητών: 

1. Συμμετέχουν στην άσκηση μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει τα εργαστήρια των 

μαθημάτων α) «Γεωλογία Ελλάδος» και β) «Τεχνική Γεωλογία» (κριτήριο αποκλεισμού). 

2. Αν ο αριθμός των φοιτητών αυτών που ικανοποιούν το κριτήριο #1 είναι >40 τότε θα 

συμμετέχουν οι 40 πρώτοι φοιτητές της ακόλουθης βαθμολογίας 
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Σ=0.35Α+0.35Β+0.15Γ+0.15Δ 

Α=βαθμός στο μάθημα «Γεωλογία Ελλάδος»  

Β=βαθμός στο μάθημα «Τεχνική Γεωλογία»  

Γ=βαθμός στο μάθημα «Τεκτονική»  

Δ=βαθμός στο μάθημα «Υδρογεωλογία» 

 

Άσκηση Υπαίθρου «Σαντορίνη» ή «Μήλος»  

Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 45 

Οι φοιτητές κατατάσσονται με βάση τον αριθμό Σ όπου: 

Σ=2Η+5ΤΓ+5ΠΠΠ+5ΕΣ+2Ν+5ΓΕ+5ΕΓ 

Η=βαθμός στο μάθημα «Ηφαιστειολογία» 

ΤΓ=βαθμός στο μάθημα «Τεχνική Γεωλογία»  

ΠΠΠ=βαθμός στο μάθημα «Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων» 

ΕΣ=βαθμός στο μάθημα «Εισαγωγή στη Σεισμολογία» 

Ν=βαθμός στο μάθημα «Νεοτεκτονική»  

ΓΕ=βαθμός στο μάθημα «Γεωλογία Ελλάδος»  

ΕΓ=βαθμός στο μάθημα «Εισαγωγή στη Γεωλογία» 

Άρθρο 5. Πρόγραμμα – Σημειώσεις - Παρουσίες 

1. Το πρόγραμμα των Ασκήσεων Υπαίθρου ανακοινώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

2. Για κάθε Άσκηση Υπαίθρου θα διανέμονται σημειώσεις ή/και θα αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του μαθήματος, μαζί με σχετική βιβλιογραφία στις προγραμματισμένες ώρες 

της ενημέρωσης των φοιτητών, ώστε οι φοιτητές να έχουν το χρόνο να μελετήσουν την 

αντίστοιχη άσκηση μέχρι την πραγματοποίησή της. 

Άρθρο 6. Εξαιρέσεις 

Απαλλαγή από τις υποχρεωτικές Ασκήσεις Υπαίθρου εξετάζεται από τη Γενική Συνέλευση 

του Τμήματος μετά από αίτημα του/της φοιτητή/τριας σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

σοβαρών παθήσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης της 

Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας υπ. αρ. 509/30-3-2018. 

Άρθρο 7. Μεταβατικές διατάξεις 

1. α. Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που έχουν εκκρεμότητες και οφείλουν Ασκήσεις 

Υπαίθρου σύμφωνα με προηγούμενο πρόγραμμα, υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον 

αριθμό των υποχρεωτικών μονοήμερων Ασκήσεων Υπαίθρου του νέου προγράμματος.  

β. Αντικείμενα που έχουν παρακολουθήσει θα προσμετρώνται, και θα συμμετάσχουν σε 

αυτά που δεν έλαβαν μέρος.  

2. Ειδικά για το Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο, εφόσον οι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει κάποια από τις 

Πολυήμερες επιλεγόμενες Ασκήσεις Υπαίθρου του 4ου έτους, θεωρείται ότι έχουν 

ολοκληρώσει την υποχρεωτική άσκηση υπαίθρου του νέου προγράμματος. 

Άρθρο 8. Άλλες ρυθμίσεις 

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας 

ΑΠΘ. Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωλογίας είναι αρμόδια για όσα θέματα δεν 

καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό και στους άλλους Κανονισμούς του Τμήματος, 

καθώς και στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΑΠΘ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας, η συμμετοχή όλων των 

φοιτητών/τριών στις μονοήμερες Υποχρεωτικές Ασκήσεις Υπαίθρου είναι 

υποχρεωτική, ενώ στις πολυήμερες Επιλεγόμενες Ασκήσεις Υπαίθρου εφαρμόζεται 

σύστημα επιλογής συμμετεχόντων με συγκεκριμένα κριτήρια και απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη του/της φοιτητή/τριας.  

 

Με την παρούσα δήλωση δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι πλήρως τον 

Κανονισμό Ασκήσεων Υπαίθρου του Τμήματος Γεωλογίας, όπως ακριβώς αυτός 

περιγράφεται και στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ…………………………………………….....…….. 

ΑΕΜ................................ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ………………….…………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ……………………….. 

 

 


