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Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 
 

Ο πρώτος κύκλος σπουδών στο Τμήμα Γεωλογίας συνδέεται με το Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών και ολοκληρώνεται με τη λήψη πτυχίου. Οι σπουδές στο Τμήμα 

Γεωλογίας διέπονται από το νομικό πλαίσιο που αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, 

ενώ στον Κανονισμό σπουδών που παρατίθεται ακολούθως ορίζονται πρόσθετες 

ρυθμίσεις. Ακόμη, παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τις διπλωματικές 

εργασίες, τις πρακτικές ασκήσεις, τις υπαίθριες ασκήσεις (Κανονισμοί) και για άλλα 

θέματα φοιτητικού ενδιαφέροντος. 

 

Οργάνωση του Προγράμματος 

1. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) διαρθρώνεται σε οκτώ 8 εξάμηνα 

(4 έτη). Με την ολοκλήρωσή του απονέμεται στον φοιτητή το πτυχίο Γεωλογίας. 

2. Το ΠΠΣ απαρτίζεται από υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν μαθήματα. Τα 

υποχρεωτικά μαθήματα αποτελούν τον διδακτικό κορμό του προγράμματος 

σπουδών και κατανέμονται κυρίως στα πρώτα έξι (6) εξάμηνα σπουδών. Τα κατ’ 

επιλογήν κατανέμονται από το 5ο πέμπτο έως και το 8ο εξάμηνο και επιλέγονται 

από τον φοιτητή ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών που θέλει να 

ακολουθήσει. 

3. Τα κατ΄ επιλογή μαθήματα περιλαμβάνουν και δύο (2) μαθήματα ελεύθερης 

επιλογής, τα οποία μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε αναγνωρισμένο 

ακαδημαϊκό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας ή του εξωτερικού, 

χωρίς να απαιτείται να εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Ο 

μέγιστος αριθμός των ECTS που μπορεί να αναγνωριστεί για κάθε μάθημα 

επιλογής δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 6 ECTS. Ο αριθμός και οι προϋποθέσεις 

επιλογής των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής τροποποιούνται με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος.  

4. Η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών (αναφερόμενες και ως Κατευθύνσεις από εδώ 

και πέρα) είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Οι κατευθύνσεις σπουδών του 

Τμήματος δύναται να αλλάξουν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι 

τρέχουσες Κατευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Τεκτονική και Στρωματογραφία 

 Εφαρμοσμένη Γεωλογία 

 Oρυκτoλoγία - Πετρoλoγία 
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 Koιτασματoλoγία 

 Γεωφυσική 

 Mετεωρoλoγία και Kλιματoλoγία 

 Περιβαλλοντική Γεωγραφία 

5. Η Κατεύθυνση που ακολουθεί κάθε φοιτητής δεν αναγράφεται στο πτυχίο, όμως 

αναφέρεται στην αναλυτική βαθμολογία και στο παράρτημα διπλώματος. 

6. Οι δηλώσεις επιλογής Κατεύθυνσης από τους φοιτητές γίνονται ταυτόχρονα με τη 

δήλωση μαθημάτων του 5ου ή 6ου εξαμήνου. Οι φοιτητές μπορούν με δήλωσή τους 

στη Γραμματεία να αλλάζουν Κατεύθυνση. 

 

Πιστωτικές και διδακτικές μονάδες 

7. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων ΕCTS αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

προγράμματος ERASMUS με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής 

αναγνώρισης των σπουδών σε όλη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το σύστημα ECTS 

διευκολύνει την αναγνώριση του φοιτητικού έργου και του αντίστοιχου φόρτου 

εργασίας μεταξύ συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, σε οποιοδήποτε από αυτά κι αν 

πραγματοποιείται, την πίστωσή του με τις προβλεπόμενες μονάδες και τη 

μεταφορά τους στο ίδρυμα απονομής του τίτλου. 

8. Το σύστημα ECTS αποδίδει σε κάθε μάθημα, εργαστήριο, σεμινάριο, Πτυχιακή 

εργασία, Πρακτική Άσκηση, κ.ά., μια αριθμητική τιμή για να εκφραστεί σε μονάδες 

ο φόρτος εργασίας που απαιτείται από τον φοιτητή για την ολοκλήρωση τους. Ένα 

πλήρες ακαδημαϊκό έτος σπουδών ισοδυναμεί με 60 μονάδες ECTS και κατ’ 

αντιστοιχία ένα πλήρες εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 ECTS (Υπ. Απ. 

Φ5/89656/Β3/2007, ΦΕΚ1466/Β72007). 

9. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των βασικών σπουδών του o φοιτητής πρέπει να 

συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 μονάδες ECTS μέσα σε χρονική περίοδο οκτώ (8) 

εξαμήνων με ενδεικτική αναλογία 30 ECTS σε κάθε εξάμηνο. Το τρέχον πρόγραμμα 

σπουδών αντιστοιχεί σε 240 ECTS. Η αναλογία υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογή 

(αναφερόμενων και ως επιλεγόμενων μαθημάτων από εδώ και πέρα) ορίζεται στο 

ισχύον Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) και περιγράφεται αναλυτικά 

στον εκάστοτε Οδηγό Σπουδών. 

Να σημειωθεί ότι: 

α) Για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 έως και 2014-2015, το 

πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχούσε σε 242 ECTS (205 Διδακτικές Μονάδες [ΔΜ] 

σύμφωνα με το παλαιότερο Ελληνικό σύστημα μονάδων, το οποίο δε 

χρησιμοποιείται πλέον). Οι μονάδες αυτές προέρχονταν από τα υποχρεωτικά 
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μαθήματα (190 ECTS - 153 ΔΜ) και τα κατ' επιλογή μαθήματα (52 ECTS - 52 ΔΜ). 

β) Για τους φοιτητές προηγουμένων ετών (εισακτέοι έως και 2005-2006) το 

παλαιότερο πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί σε 240 ECTS (205 Διδακτικές 

Μονάδες [ΔΜ]), όπου οι μονάδες αυτές προέρχονται από τα υποχρεωτικά 

μαθήματα (185 ECTS - 150 ΔΜ) και τα κατ' επιλογή μαθήματα (55 ECTS - 55 ΔΜ). 

 

Εργαστηριακές και υπαίθριες ασκήσεις 

10. Τα μαθήματα του ΠΠΣ μπορεί να περιλαμβάνουν, εκτός από το θεωρητικό 

τμήμα τους (αναφερόμενο ως Θεωρία από εδώ και πέρα), και 

φροντιστηριακές/εργαστηριακές ασκήσεις (αναφερόμενες ως Εργαστήρια από 

εδώ και πέρα), καθώς και Ασκήσεις Υπαίθρου (αναφερόμενες και ως Ασκήσεις 

Πεδίου από εδώ και πέρα). 

11. Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στο ίδιο εξάμηνο με το 

αντίστοιχο μάθημα. Η αξιολόγηση στις εργαστηριακές ασκήσεις αποτελεί μέρος 

της αξιολόγησής του φοιτητή και συνυπολογίζεται στον βαθμό του μαθήματος σε 

ποσοστό που καθορίζεται από τους διδάσκοντες. 

12. Στις εργαστηριακές ασκήσεις επιτρέπεται η απουσία των φοιτητών σε 

ποσοστό μέχρι 15% του συνολικού αριθμού των ασκήσεων, στρογγυλοποιούμενο 

στον πλησιέστερο ακέραιο. Απουσία σε περισσότερες εργαστηριακές ασκήσεις 

δημιουργεί υποχρέωση στον φοιτητή να τις πραγματοποιήσει εκ νέου, σε επόμενο 

εξάμηνο διδασκαλίας του μαθήματος. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η απουσία του φοιτητή οφείλεται σε λόγους 

ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια που βεβαιώνεται από θεράποντα ιατρό, νομικό 

περιορισμό όπως καραντίνα, περιπτώσεις του άρθρου 79 του Ν.4692/2020, κλπ.) 

είναι δυνατή η αύξηση του ποσοστού των απουσιών μέχρι το 30% του συνολικού 

αριθμού των ασκήσεων, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο. Η 

απουσία για λόγους ασθένειας με διάρκεια πέρα των επτά (7) ημερών, εμπίπτει 

σε αυτή την περίπτωση είτε εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία τουλάχιστον επτά 

(7) ημερών για την οποία υπάρχει γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Δημόσιου 

Νοσοκομείου είτε μετά από χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο ή 

ιδιωτική κλινική και χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης.  

Για την αναπλήρωση των απουσιών, οι διδάσκοντες θα πρέπει να διευκολύνουν 

την αναπλήρωση της διδασκαλίας του αντικειμένου που δε διδάχθηκε λόγω 

απουσιών, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο (επαναληπτικές 

εργαστηριακές ασκήσεις, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, κλπ.). 

Για τη διεξαγωγή και την ασφάλεια των εργαστηριακών ασκήσεων εφαρμόζονται 
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οι κανόνες και ρυθμίσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό  Λειτουργίας των 

Εργαστηρίων του Τμήματος και τις συμπληρωματικές διατάξεις που έχουν 

εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο κανονισμός  Λειτουργίας των 

Εργαστηρίων του Τμήματος δύναται να αλλάξει με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος. 

13. Οι Μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου των υποχρεωτικών μαθημάτων του 

Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές, ενώ αυτές 

των επιλεγόμενων μαθημάτων είναι υποχρεωτικές μόνο για τους φοιτητές που 

έχουν δηλώσει το αντίστοιχο επιλεγόμενο μάθημα. Σε κάθε μάθημα που 

περιλαμβάνει Μονοήμερη Άσκηση Υπαίθρου, αντιστοιχεί μία (1) τουλάχιστον 

ημερήσια άσκηση. Οι ασκήσεις ολοκληρώνονται όταν οι φοιτητές αξιολογηθούν 

επιτυχώς από τον διδάσκοντα με τον τρόπο που περιγράφεται στο περιεχόμενο 

του εκάστοτε μαθήματος. Αν απαιτείται, οι ασκήσεις επαναλαμβάνονται 

περισσότερες από μία φορές, ώστε να χωρισθούν οι φοιτητές σε μικρότερες 

ομάδες εργασίας στο πεδίο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην 

Άσκηση Υπαίθρου είναι η παρακολούθηση των Εργαστηρίων του αντίστοιχου 

μαθήματος (εφόσον υπάρχουν). 

14. Οι υποχρεωτικές μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου πραγματοποιούνται κατά 

τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από την 

επιτροπή προγράμματος των Ασκήσεων Υπαίθρου στις αρχές κάθε εξαμήνου. 

15. Οι μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου είναι υποχρεωτικές και ως εκ τούτου δεν 

είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εξέτασης στο αντίστοιχο μάθημα, εφόσον δεν έχει 

ολοκληρωθεί η αντίστοιχη άσκηση στην ύπαιθρο. 

16. Απαλλαγή από τις υποχρεωτικές Ασκήσεις Υπαίθρου εξετάζεται από το Τμήμα 

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. Αρμόδιο όργανο για 

τη χορήγηση της απαλλαγής είναι το Δ.Σ. του Τμήματος. 

17. Οι Πολυήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου είναι κατ’ επιλογήν μαθήματα, γίνονται 

κατά το δυνατό συνδυαστικά, με βάση τα γνωστικά/μαθησιακά αντικείμενα του 

κάθε έτους και τη συνεργασία των υπεύθυνων διδασκόντων των μαθημάτων του 

έτους. Κατά τη διάρκεια ή το τέλος των ασκήσεων υπάρχει υποχρεωτική 

αξιολόγηση των φοιτητών, της οποίας ο τρόπος καθορίζεται από τους διδάσκοντες 

και περιγράφεται στο περιεχόμενο του μαθήματος των Πολυήμερων Ασκήσεων 

Υπαίθρου.  

18. Για κάθε μια από τις Πολυήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου αντιστοιχούν μονάδες 
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ECTS. Οι μονάδες δύναται να τροποποιούνται με απόφαση της συνέλευσης του 

Τμήματος. 

19. Οι δηλώσεις των Πολυήμερων Ασκήσεων Υπαίθρου γίνονται στην αρχή του 

εαρινού εξαμήνου, μαζί με τις δηλώσεις μαθημάτων. Για την επιλογή των 

συμμετεχόντων φοιτητών στις πολυήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου, εφαρμόζονται, 

για κάθε Άσκηση, συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζονται και τροποποιούνται 

με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και περιγράφονται στον Κανονισμό 

Ασκήσεων Υπαίθρου. 

20. Για τη διεξαγωγή και την ασφάλεια των ασκήσεων υπαίθρου εφαρμόζονται οι 

κανόνες και ρυθμίσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό Ασκήσεων Υπαίθρου και 

τις άλλες διατάξεις που έχουν εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο 

κανονισμός των Ασκήσεων Υπαίθρου δύναται να αλλάξει με απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

21. Η Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία (αναφερόμενη και ως Πτυχιακή Εργασία ή 

Διπλωματική Εργασία) στοχεύει στην εισαγωγή του φοιτητή στην επιστημονική 

έρευνα ή/και την επιστημονική βιβλιογραφία, με κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων τους, τόσο γραπτά όσο και προφορικά, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Εκπονείται στη διάρκεια του 8ου εξαμήνου 

σπουδών και οι μονάδες ECTS προσδιορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών. 

22. Οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου υποχρεούνται να εκπονήσουν μόνο μία 

Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία, επιλέγοντας ταυτόχρονα με τις δηλώσεις 

μαθημάτων, ένα από τα ακόλουθα μαθήματα του προγράμματος σπουδών: 

Α. Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι, με φόρτο εργασίας 8 ECTS, η οποία έχει ως 

αντικείμενο την ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σε κάποιο επιστημονικό αντικείμενο 

Β. Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ, με φόρτο εργασίας 16 ECTS, η οποία έχει ως 

αντικείμενο την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της. 

23. Η ανάθεση της Πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Ι γίνεται μετά από αίτηση 

του φοιτητή και σύμφωνη γνώμη του μέλους ΔΕΠ/ΕΔΙΠ που προσφέρει και 

επιβλέπει την Πτυχιακή Εργασία. Η ανάθεση της Πτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας ΙΙ γίνεται μετά από αίτημα του φοιτητή και έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης του αρμόδιου Τομέα στον οποίο ανήκει το μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ που 

προσφέρει και επιβλέπει την Πτυχιακή Εργασία. 
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24. Οι φοιτητές υποχρεούνται στην Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ι & ΙΙ) να 

ακολουθούν τους κανόνες δεοντολογίας (π.χ. για λογοκλοπή) που προβλέπονται 

για τις διδακτορικές διατριβές (στον κανονισμό διδακτορικών διατριβών). 

Ενδεικτικά λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, 

καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη 

δέουσα αναφορά. 

25. Η εκπόνηση της Πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Ι & ΙΙ) πραγματοποιείται 

ανεξάρτητα από την Κατεύθυνση που επέλεξε ο φοιτητής, με επιβλέποντες μέλη 

ΔΕΠ όλων των Τομέων, με την προτροπή να γίνεται σε συνεργασία με μέλη του 

Τομέα που εποπτεύει την αντίστοιχη Κατεύθυνση. 

 

Πρακτική Άσκηση 

26. Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. (απόφαση ΓΣ: 272/12.10.2011). Αφορά 

τη μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων σε εν 

δυνάμει χώρους εργασίας. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα 

Υποδοχής εκτός Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα 

Υποδοχής και με την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π. 

27. Στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορούν να συμμετέχουν μόνο 

προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωλογίας, οι οποίοι βρίσκονται 

στο 6ο εξάμηνο και άνω, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχει καθορίσει 

το Τμήμα.  

28. Θέματα όπως τα κριτήρια επιλογής, η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων, 

η διαδικασία ενστάσεων, η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο χρόνος διεξαγωγής 

της, η επιλογή του Φορέα Υποδοχής, η σύμβαση εργασίας, η ασφάλιση του 

εργαζομένου, το χρονικό διάστημα αδείας, η φοιτητική ιδιότητα, η αμοιβή και η 

βεβαίωση συμμετοχής ορίζονται στον κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του 

Τμήματος και μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος. 

 

Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση και Πιστοποιητικό 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) 

29. Στο Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. λειτουργεί Κύκλος Σπουδών για την απόκτηση 

Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ). Στο πλαίσιο του 

κύκλου αυτού προβλέπεται η εκπόνηση Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκησης. 
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Λεπτομέρειες σχετικά με το ΠΠΔΕ (νομικό πλαίσιο, προϋποθέσεις 

παρακολούθησης, κανονισμός ΠΠΔΕ, κλπ.) και την Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση 

(ΠΕΑ) ορίζονται στον σχετικό κανονισμό ΠΠΔΕ και τον κανονισμό ΠΕΑ, αντίστοιχα, 

και μπορεί να τροποποιηθούν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

Φοιτητική ιδιότητα 

30. Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα σύμφωνα με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.  Στην 

αρχή κάθε εξαμήνου ο φοιτητής ανανεώνει την εγγραφή του στο Τμήμα σε 

ημερομηνίες που ορίζονται από το ΚΗΔ του ΑΠΘ και δηλώνει τα μαθήματα που 

θα παρακολουθήσει στη διάρκειά του, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται και διατηρείται με 

την παραπάνω διαδικασία μέχρι την απονομή του πτυχίου. Ωστόσο, 

διευκολύνσεις που συνδέονται με τη φοιτητική ιδιότητα διατηρούνται για 

διάστημα ίσο με τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης, σύμφωνα με το ΠΠΣ (4 έτη), 

προσαυξημένο κατά δύο έτη [ΠΔ 265/85 για δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο)]  

31. Με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία, οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να 

αναστείλουν τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, όχι 

πάντως περισσότερα από: α) τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για 

τη λήψη του πτυχίου τους (Ν.4009/2011, άρθρο 80), δηλαδή τέσσερα (4) έτη (οκτώ 

εξάμηνα) για τους εισαχθέντες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και, β) δύο 

(2) έτη (δηλαδή τέσσερα εξάμηνα) για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 

2021-22 και μεταγενέστερα (Ν.4777/2021, άρθρο 34). Η αναστολή μπορεί να 

ζητηθεί μόνο για άρτιο (ζυγό) αριθμό εξαμήνων. Τα εξάμηνα αυτά δεν θεωρούνται 

χρόνος φοίτησης και κατά συνέπεια δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια 

φοίτησης. Η φοιτητική ιδιότητα, με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν, 

διακόπτεται προσωρινά κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης. 

 

 

Ενημέρωση των φοιτητών και σύμβουλοι σπουδών 

32. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, ορίζονται μέλη ΔΕΠ από όλους τους Τομείς ως 

σύμβουλοι σπουδών (Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι) προκειμένου να παρέχουν 

κατευθύνσεις και συμβουλές στους φοιτητές για την πρόοδο και την επιτυχή 

ολοκλήρωση των σπουδών τους (Ν. 3549/2007 άρθρο 12 παρ. 1). 

33. Ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών για το Τμήμα, τις σπουδές τους τις 

δυνατότητες που απορρέουν από τη φοιτητική τους ιδιότητα, τον ρόλο και τη 

σημασία του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, όπως και τα μέλη ΔΕΠ που έχουν οριστεί 
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σύμβουλοι σπουδών για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιείται 

στην έναρξή του, κατά την τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών. 

 

 

Αξιολόγηση από φοιτητές 

34. Προβλέπεται θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και 

των διδασκόντων τους από τους φοιτητές, ανώνυμα, εντός συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ. Η αξιολόγηση αποσκοπεί στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου που παρέχει το Τμήμα Γεωλογίας στους φοιτητές του, 

Γίνεται ηλεκτρονικά και διασφαλίζει το απόρρητο και αδιάβλητο του ηλεκτρονικού 

συστήματος. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, απαντώντας στις 

ερωτήσεις του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί τον 

βασικό τρόπο για να γίνουν γνωστές, συλλογικά και συγκεντρωτικά, οι απόψεις 

των προπτυχιακών φοιτητών ώστε, πέραν των διορθωτικών επεμβάσεων που θα 

κάνουν οι διδάσκοντες στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης και αυτοβελτίωσής 

τους, να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα, εάν χρειαστεί, από τα αρμόδια όργανα του 

Τμήματος. 

35. Οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου, 

όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια καλούνται να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο αποτίμησης σπουδών της ΜΟΔΙΠ πριν την ορκωμοσία τους και 

την παραλαβή του αντιγράφου πτυχίου. 

 

Δηλώσεις μαθημάτων  

36. Στην αρχή κάθε εξαμήνου (συνήθως τέλος Οκτωβρίου για το Χειμερινό και 

τέλος Φεβρουαρίου για το Εαρινό Εξάμηνο), σε αποκλειστική προθεσμία που 

ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι φοιτητές δηλώνουν όλα τα 

μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά το εξάμηνο αυτό (μέχρι 14 ανά 

εξάμηνο). Οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Γραμματείας του ΑΠΘ. 

37. Τα μαθήματα που δηλώνονται στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου 

εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους του Ιανουάριου και του Σεπτεμβρίου του 

ίδιου ακαδημαϊκού έτους, ενώ τα μαθήματα που δηλώνονται στην αρχή του 

εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και του 

Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. 
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38. Για κάθε εξάμηνο του ΠΠΣ, οι φοιτητές δηλώνουν μαθήματα που ενδεικτικά 

ισοδυναμούν σε 30 ECTS. Προτείνεται να αποφεύγεται η συμπλήρωση μικρότερου 

ή μεγαλύτερου αριθμού μαθημάτων, αφού ο αριθμός των 30 ECTS θεωρείται ως 

ο βέλτιστος για την ομαλή ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους. 

39. Κανένας φοιτητής δεν έχει δικαίωμα εξέτασης σε μάθημα το οποίο δεν έχει 

προηγουμένως δηλώσει. 

 

 

 

Κινητικότητα φοιτητών  

40. Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν 

ένα (και σε μερικές περιπτώσεις περισσότερα) εξάμηνο των σπουδών τους σε 

συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (πρόγραμμα ERASMUS+ ή άλλα 

ισοδύναμα προγράμματα).  Σύμφωνα με τους κανονισμούς του προγράμματος, η 

μετακίνηση μπορεί να γίνει είτε για την παρακολούθηση μαθημάτων (μετακίνηση 

για σπουδές), είτε για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης (Πρακτική Erasmus+).  

41. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κινητικότητα των φοιτητών στο Τμήμα 

Γεωλογίας, καθορίζονται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΑΠΘ, το 

οποίο υποστηρίζει και καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στα προγράμματα 

κινητικότητας, ώστε να διαχειριστούν με επιτυχία τόσο τις απαραίτητες τυπικές 

διαδικασίες, όσο και τις απαιτήσεις της κινητικότητας. 

42. Το Τμήμα Γεωλογίας ορίζει μέλος ΔΕΠ  ως Ακαδημαϊκό Συντονιστή Erasmus 

(Συντονιστής ECTS), ο οποίος, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων του ΑΠΘ,  αξιολογεί τις αιτήσεις των φοιτητών με βάση ενιαία 

κριτήρια, θεσπισμένα από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ, και παρακολουθεί  την 

μετακίνηση των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας.  

43. Οι φοιτητές που πρόκειται να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές, στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ (ή άλλου ισοδύναμου 

προγράμματος), είναι υποχρεωμένοι να συνεννοούνται με το συντονιστή ECTS και 

τους αρμόδιους καθηγητές για την αναγνώριση των μαθημάτων που θα 

παρακολουθήσουν στο εξωτερικό, όπως αυτή προκύπτει από την αντιστοιχία του 

περιεχομένου με αυτά του ΠΠΣ του Τμήματος. Για τoν λόγο αυτό, ο φοιτητής (πριν 

την αναχώρησή του) θα υποβάλει στη Γραμματεία πρόσθετο αντίγραφο του 

πίνακα μαθημάτων που αποτελεί τμήμα της Συμφωνίας Μάθησης, ο οποίος θα 

περιλαμβάνει την προτεινόμενη αντιστοιχία μαθημάτων του ΠΠΣ, με την 

ενυπόγραφη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Το αντίγραφο 
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θα υπογράφεται και από τον συντονιστή ECTS του Τμήματος. Στην περίπτωση 

μαθήματος επιλογής, το οποίο ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, 

αλλά δεν αντιστοιχεί σε παρεχόμενο μάθημα του ΠΠΣ, η σύμφωνη γνώμη 

αναγνώρισης θα χορηγείται από το συντονιστή ECTS του Τμήματος, ο οποίος θα 

συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τα μέλη του διδακτικού προσωπικού με 

συναφές γνωστικό αντικείμενο. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο μάθημα δεν 

ταυτίζεται ούτε με το περιεχόμενο μαθήματος του ΠΠΣ, ούτε εντάσσεται στο 

γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα, αυτό μπορεί να αναγνωριστεί 

μόνο ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (Απόφαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2980/2019).  

Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ένας 

φοιτητής στο εξωτερικό, στο πλαίσιο των όσων αναφέρονται παραπάνω, είναι 

υποχρεωμένος να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τη Γραμματεία του Τμήματος και 

το συντονιστή ECTS πριν την επιλογή των νέων μαθημάτων, ώστε να ολοκληρωθεί 

η προαναφερόμενη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης αναγνώρισης των 

μαθημάτων πριν την έναρξη των μαθημάτων στο εξωτερικό. 

44. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει ακολουθήσει τα όσα προβλέπονται 

στο προηγούμενο άρθρο, είναι στην διακριτική ευχέρεια του συντονιστή ECTS και 

του αρμόδιου διδάσκοντα η αποδοχή ή μη της αναγνώρισης του μαθήματος. Στην 

περίπτωση αυτή, τα μαθήματα που δεν αναγνωρίζονται είτε λόγω μη ταύτισης με 

το περιεχόμενο μαθήματος του ΠΠΣ, είτε λόγω μη ένταξης στο γνωστικό 

αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα, μπορεί να αναγνωριστούν ως μαθήματα 

ελεύθερης επιλογής (Απόφαση Συγκλήτου ΑΠΘ 2980/2019), μετά από αίτηση του 

φοιτητή και μέχρι το όριο που προβλέπεται για τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής 

στο ΠΠΣ.   

 

Φοιτητές επί πτυχίω 

45. Οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 9° εξάμηνο και μετά) υποβάλλουν δήλωση 

μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου, στις ίδιες προθεσμίες με εκείνες για τους 

υπόλοιπους φοιτητές για μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην 

εξεταστική περίοδο του συγκεκριμένου εξαμήνου. Μπορούν να δηλώσουν και να 

εξεταστούν και σε μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί σε προηγούμενο εξάμηνο, 

ανεξαρτήτως αριθμού μαθημάτων, ECTS και εξαμήνου. 

46. Οι προβλέψεις της προηγουμένης παραγράφου ισχύουν και για τους φοιτητές 

του 8ου εξαμήνου  
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Εξετάσεις φοιτητών 

47. Ο τρόπος ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών είναι στη δικαιοδοσία του 

διδάσκοντα (Ν. 4009/2011 άρθ. 33 παρ. 9) και προσδιορίζεται επακριβώς στο 

δελτίο Μ1 του μαθήματος, εκτός κι αν προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο 

εναλλακτικός τρόπος εξέτασης (π.χ. για την κατηγορία ειδικών παθήσεων). 

Αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και εργαλεία, ο διδάσκων μπορεί να οργανώσει 

κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή να στηριχθεί σε εργασίες ή 

εργαστηριακές ασκήσεις για να βαθμολογήσει την επίδοση των φοιτητών στο 

μάθημα. 

48. Αν ένας φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, 

μπορεί να αιτηθεί προς την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. και με απόφαση του Κοσμήτορα, 

να εξεταστεί από τριμελή επιτροπή καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν ίδιο ή 

συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα (Ν. 4009/2011 

άρθ. 33 παρ. 10). Από την επιτροπή, εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 

διδάσκων. 

49. Διόρθωση βαθμολογίας μαθήματος επιτρέπεται, εφόσον έχει εμφιλοχωρήσει 

προφανής παραδρομή ή αθροιστικό σφάλμα, ύστερα από έγγραφο του αρμόδιου 

διδάσκοντος και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος. 

50. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέρχονται στις εξετάσεις με τις φοιτητικές τους 

ταυτότητές ή το Βιβλιάριο Σπουδών τους ή, σε περίπτωση απώλειας αυτών, με 

οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους (Απ. 11508/14-6-1989, 

Συνεδρίαση Συγκλήτου 2562/7-6-1989). 

 

Αναγνώριση μαθημάτων 

51. Δικαίωμα αναγνώρισης μαθημάτων έχουν οι φοιτητές που εγγράφονται στο 

Τμήμα Γεωλογίας είτε με μετεγγραφή από αντίστοιχο Τμήμα, είτε με 

κατατακτήριες εξετάσεις (Ν. 4115/2013, παρ. 35). Η αναγνώριση μπορεί να γίνει 

για μαθήματα που έχει διδαχθεί ο φοιτητής και στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς 

στο Τμήμα προέλευσής του, μετά από αίτηση του φοιτητή. 

52. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο διδάσκων του μαθήματος για το οποίο ζητείται 

η αναγνώριση, ελέγχει το περιεχόμενο του αντίστοιχου μαθήματος του Τμήματος 

ή της Σχολής προέλευσής του και εισηγείται στη Συνέλευση Τμήματος την 

αναγνώριση ή μη του μαθήματος. Σε περίπτωση αναγνώρισης το μάθημα 

κατοχυρώνεται με τα ECTS του αντίστοιχου μαθήματος στο ΠΠΣ (χωρίς βαθμό). 
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Διδακτικά συγγράμματα 

53. Οι φοιτητές δικαιούνται να επιλέξουν για κάθε μάθημα ένα σύγγραμμα, το 

οποίο χορηγείται δωρεάν. Η επιλογή γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα 

ΕΥΔΟΞΟΣ, στο οποίο οι φοιτητές εισέρχονται με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους 

λογαριασμού. 

54. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων για τους φοιτητές του Τμήματος 

περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά 

υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα 

συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) ΕΥΔΟΞΟΣ. 

55. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων γίνονται κάθε εξάμηνο, σε ημερομηνίες που 

ορίζονται από τον ΕΥΔΟΞΟ. Οι φοιτητές δηλώνουν συγγράμματα για μαθήματα 

που περιλαμβάνονται στη δήλωση μαθημάτων τους για το συγκεκριμένο εξάμηνο. 

56. Τα εγκεκριμένα βιβλία υπάρχουν σε έντυπη μορφή σε επαρκή αριθμό 

ανατύπων στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

νομοθεσίας και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους για το σκοπό αυτό, τα οποία 

και διατίθενται κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες των φοιτητών. Εναλλακτικά, 

οι φοιτητές αξιοποιούν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά, διαδραστικά και 

πολυμεσικά βιβλία που διατίθενται μέσω του συστήματος Κάλλιπος ή άλλες 

εθνικές και διεθνείς υποδομές που προτείνουν οι διδάσκοντες των μαθημάτων. 

 

Πειθαρχικά παραπτώματα 

57. Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν η παραβίαση των διατάξεων της 

νομοθεσίας για τα ΑΕΙ, η παραβίαση των αποφάσεων των οργάνων του Ιδρύματος 

και η παραβίαση των κανόνων συμπεριφοράς που πρέπει να επιδεικνύουν τα 

μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε να μην διαταράσσεται η δημοκρατική 

λειτουργία και να μην θίγεται το κύρος του ΑΕΙ και των λειτουργών του. 

Πειθαρχικά παραπτώματα συνιστούν ενδεικτικά (ΠΔ 160/2008) (i) η χρήση μέσων 

ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων, (ii) η λογοκλοπή και η 

συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων 

στο εκάστοτε αντικείμενο της επιστημονικής ενασχόλησης, (iii) η εκ προθέσεως 

πρόκληση βλάβης στην περιουσία του Ιδρύματος και, (iv) η εκούσια παρεμπόδιση 

της εύρυθμης λειτουργίας των οργάνων και υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η 

πειθαρχική ευθύνη είναι διακριτή από τυχόν ποινική ευθύνη που απορρέει από 

την τέλεση ποινικού αδικήματος (Υπ. Απ. 1/13035/30-5-2002). 

58. Πειθαρχικές ποινές μπορούν να είναι η επίπληξη, η βαριά επίπληξη, η 

έγγραφη απειλή προσωρινής ή οριστικής αποβολής,  η αποβολή μέχρι και 3 μήνες, 
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η αποβολή για το τρέχον πανεπιστημιακό έτος ή και για το επόμενο και η οριστική 

αποβολή (Ν. 5343/1932). Οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές πρέπει να είναι 

ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος τις ειδικές συνθήκες τέλεσής του 

και τον βαθμό της υπαιτιότητας. 

59. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, ενώ το ΔΣ του 

Τμήματος έχει την αρμοδιότητα να διαπιστώσει τη διάπραξη πειθαρχικών 

παραπτωμάτων και να επιβάλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές, μέχρι την 

ολιγοήμερη αποβολή. Για την επιβολή αυστηρότερων ποινών αρμόδια είναι τα 

όργανα του ΑΠΘ που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

60. Οι προβλέψεις αυτής της ενότητας προσαρμόζονται αυτόματα στις 

αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας, του Εσωτερικού Κανονισμού 

και του Οργανισμού του ΑΠΘ, και στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας 

Λήψη πτυχίου 

61. Για τη λήψη του πτυχίου από φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα 

Γεωλογίας είναι αναγκαία η συμπλήρωση των μονάδων ECTS που αναφέρονται 

παραπάνω στην παράγραφο «Πιστωτικές και διδακτικές μονάδες». 

62. Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου (Υπ. Απ. Φ141/Β3/2166, ΦΕΚ 308 

τ.Β. 18-6-1987), πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί τον συντελεστή 

βαρύτητας του μαθήματος και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται 

με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Από το έτος 

εισαγωγής 2011-2012 και μεταγενέστερα οι συντελεστές βαρύτητας των 

μαθημάτων είναι πλέον ταυτόσημοι με τα ECTS που αντιστοιχούν σε αυτά.  

63. Εάν ένας φοιτητής έχει δηλώσει και εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερα 

μαθήματα από όσα αντιστοιχούν στον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό ECTS για τη 

λήψη του πτυχίου, μπορεί να αιτηθεί να μην συνυπολογιστούν για την εξαγωγή 

του βαθμού του πτυχίου του οι βαθμοί ορισμένου αριθμού κατ' επιλογήν 

μαθημάτων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ECTS που απομένουν είναι 

τουλάχιστον ίσος με τον ελάχιστο απαιτούμενο για τη λήψη του πτυχίου (Υπ. Απ. 

Φ14.1/Β3/2166, ΦΕΚ 308/18-6-1987). Τα μαθήματα αυτά, δηλαδή όσα 

επιλεγόμενα δεν έχουν ληφθεί υπ΄ όψη για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, 

αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος (βλέπε παρακάτω), με κατάλληλη 

υποσημείωση. 

64. Το αντίγραφο πτυχίου συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος (Diploma 

Supplement), το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που περιγράφει τη 

φύση, το επίπεδο, το υπόβαθρο, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών 

που ολοκλήρωσε με επιτυχία ο απόφοιτος, δίνει την κλίμακα κατανομής των 
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βαθμών, τη βαθμολογική κατάταξή του και τη γενική ταξινόμηση του τίτλου του. 

 

Άλλες ρυθμίσεις 

65. Ο παρόν Κανονισμός αλλάζει 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. 

66. Των προβλέψεων του παρόντος Κανονισμού κατισχύουν διατάξεις της 

τρέχουσας νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων (π.χ. Εσωτ. Κανονισμός, 

Οργανισμός, Κανονισμός Λειτουργίας) του ΑΠΘ και της Σχολής Θετικών 

Επιστημών. 

67. Σε καμία εκπαιδευτική δραστηριότητα (παραδόσεις, εργαστηριακές-

φροντιστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, εξετάσεις, κλπ.) δεν επιτρέπεται η 

χρήση κινητών τηλεφώνων, τα οποία πρέπει να παραμένουν απενεργοποιημένα 

καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, εκτός αν ζητηθεί από τους διδάσκοντες 

για τους σκοπούς της δραστηριότητας. Οι προπτυχιακοί φοιτητές είναι 

υποχρεωμένοι να προσέρχονται σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

(παραδόσεις, εργαστηριακές-φροντιστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, 

εξετάσεις, κλπ.) με τα υλικά και εξαρτήματα που ζητούνται από τους διδάσκοντες.  

68. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένο αίτημα και απόφασή του 

Δ.Σ., μπορεί να ζητηθεί από τη Συνέλευση η κατά περίπτωση τροποποίηση της 

εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, εφ΄ όσον αυτή δεν 

αντίκειται στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΑΠΘ. Η σχετική 

απόφαση λαμβάνεται από τη Συνέλευση με αυξημένη πλειοψηφία (2/3). Εφόσον 

η Συνέλευση διαπιστώσει ότι το αίτημα έχει μόνιμη βάση, πρέπει να ενσωματώσει 

την αντίστοιχη πρόβλεψη εξαίρεσης/τροποποίησης στον παρόντα Κανονισμό. 


