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Θεσσαλονίκη 12 Μαΐου 2020 
Προς: Τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Κοιν.: Τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

 

Θέμα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 25/5/2020.  

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας, σας ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

1) Όπως σας έχω ήδη ενημερώσει με προηγούμενο εμαιλ, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΠΝΠ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237, ΦΕΚ1699) που εκδόθηκε στις 5/5/2020, ορίζεται ότι από τη Δευτέρα 

25/5 ξεκινάει η διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν έγινε δυνατό να 

διεξαχθούν με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου 

κύκλου σπουδών. Παράλληλα, μας χορηγήθηκε δόθηκε άδεια (ως Τμήμα) να κάνουμε τις μονοήμερες 

ασκήσεις πεδίου παράλληλα με τα εργαστήρια. 

2) Στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχει αναρτηθεί το ενδεικτικό πρόγραμμα ασκήσεων πεδίου 

και εργαστηρίων, το οποίο θα ισχύσει από 25/5. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να τροποποιείται και θα 

ενημερώνεται συνεχώς. 

3) Στις ασκήσεις πεδίου (μονοήμερες και μάθημα Χαρτογραφήσεων Υπαίθρου Γ’ έτους), καθώς 

και στα εργαστήρια μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσοι φοιτητές δηλώσουν συμμετοχή. Οι 

δηλώσεις γίνονται στο σύστημα e-learning στην ιστοσελίδα: 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8716 

Η δήλωση είναι υποχρεωτική και όποιος φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη σχετική δήλωση δε θα 

μπορέσει να συμμετάσχει, μια και πρέπει να ρυθμιστεί τόσο η κατανομή των φοιτητών στου χώρους 

των εργαστηρίων, όσο και οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. Παρακαλώ να δηλώσετε 

συμμετοχή μόνο εάν έχετε την πραγματική πρόθεση αυτοπρόσωπης συμμετοχής, ώστε να βοηθήσετε 

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8716


και εσείς στο σωστό σχεδιασμό των τμημάτων. Οι συνθήκες διεξαγωγής των εργαστηρίων (αριθμός 

ατόμων, τρόπο προφύλαξης, κλπ.) αναμένονται από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ το σε ποιο τμήμα θα 

συμμετάσχει ο καθένας, θα σας ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία δηλώσεων. 

Παρακαλώ να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μέχρι τις 15:00 την Παρασκευή 15/5/2020. Καμία 

δήλωση συμμετοχής δε θα γίνει αποδεκτή μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, και κανένας 

φοιτητής δε θα γίνει δεκτός σε άσκηση πεδίου ή εργαστήριο που δεν έχει έγκαιρα δηλώσει.  

Προσοχή: Α) Κάποιες ασκήσεις ή και εργαστήρια γίνονται και Σάββατο ή και Κυριακή. Β) Κάποια 

εργαστήρια και οι Χαρτογραφήσεις Υπαίθρου θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα που αναφέρθηκε 

για δήλωση από αύριο το πρωί. 

4) Κατά την διδασκαλία ή ολοκλήρωση των εργαστηρίων ενδέχεται να γίνεται παράλληλα και η 

αξιολόγηση των φοιτητών, ολοκληρώνοντας έτσι και την εξέταση των εργαστηρίων, αλλά 

ενδεχομένως και της αντίστοιχης θεωρίας. Για το θέμα αυτό θα ενημερωθείτε από τον κάθε 

διδάσκοντα του μαθήματος. 

5) Για την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με την ίδια  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ): «Οι 

φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου Α.Ε.Ι., από 11.5.2020 και εξής, 

δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών τους, 

εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή 

απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα». Πρακτικά, καμία 

Πρακτική Άσκηση δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν την 1 Ιουνίου. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά από το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης με σχετικό μήνυμα. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση για την Πρακτική 

Εκπαιδευτική Άσκηση, αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου. 

6) Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ 

(https://www.auth.gr/news/press/27891) όλες οι εξετάσεις θα γίνουν με μεθόδους εξ΄ αποστάσεως 

εξέτασης. Στο τμήμα μας, οι εξετάσεις θα αρχίσουν μετά την Τετάρτη 17/6, πιθανότατα τη Δευτέρα 

22/6. Εξετάσεις για τους επι πτυχίω φοιτητές (συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών του 8ου 

εξαμήνου) στα μαθήματα των χειμερινών (μονών)  εξαμήνων πιθανότατα θα αρχίσουν κανονικά από 

την 1/6. Θα ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα εξετάσεων με μεταγενέστερη ανακοίνωση, ενώ για 

τις λεπτομέρειες του τρόπου εξέτασης για κάθε μάθημα, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από 

τους διδάσκοντες. 

7) Οι Βιβλιοθήκες θα παραμείνουν κλειστές. Η Βιβλιοθήκη του Τμήματός μας εξυπηρετεί 

ηλεκτρονικά τους φοιτητές, μέσω εμαιλ. Οι Εστίες θα λειτουργήσουν ξανά για τους φοιτητές που 

κάνουν εργαστήρια και ασκήσεις πεδίου. 

https://www.auth.gr/news/press/27891


8) Υπενθυμίζω ότι, αν και η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί κανονικά, η επικοινωνία των 

φοιτητών με τη Γραμματεία θα συνεχίσει να γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

(εμαιλ) ή τηλεφωνικά (2310998480). 

9) Το Τμήμα διερεύνα τη δυνατότητα πραγματοποίησης των πολυήμερων ασκήσεων πεδίου, 

εκτός της άσκησης πεδίου στη Σαντορίνη, κατά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και την 

πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2020. Οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν το Σεπτέμβριο, ανάλογα με 

τους περιορισμούς που θα ισχύουν τότε. 

Σε σχέση με τη δια ζώσης διδασκαλία των εργαστηρίων και των ασκήσεων πεδίου, θα ήθελα να 

διευκρινίσω τα ακόλουθα: 

Α) Ο χρόνος έναρξης των εργαστηρίων και των ασκήσεων πεδίου δεν είναι απόφαση του 

Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, αλλά απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, 

με τη σχετική ΠΝΠ. Κατά συνέπεια η μή συμμετοχή σε αυτές τις υποχρεωτικές δραστηριότητες, για 

οποιαδήποτε προσωπικό λόγο (π.χ. αδυναμία επιστροφής για όσους επέλεξαν να φύγουν από τη 

Θες/νίκη), σημαίνει ότι θα πρέπει αυτές να επαναληφθούν κατά το επόμενο διδακτικό έτος. 

Β) Αν και η σχετική ΠΝΠ δεν προβλέπει την εξαίρεση κάποιων φοιτητών, άτομα που ανήκουν σε 

ευπαθείς ομάδες όπως αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο στο τέλος του παρόντος εγγράφου, θα 

πρέπει (εφόσον το επιθυμούν) να αποστείλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την 

Παρασκευή 22/5, η οποία να συνοδεύεται από τις κατάλληλες βεβαιώσεις κρατικών νοσοκομείων ή 

άλλων κρατικών αρμοδίων οργάνων, και να ζητήσουν από το Τμήμα την εξαίρεσή τους από την 

υποχρεωτική παρακολούθηση των ασκήσεων πεδίου και των εργαστηρίων από 25/5/2020. Το τμήμα 

θα εξετάσει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των ασκήσεων και εργαστηρίων σε μεταγενέστερο 

χρόνο ή την αναπλήρωση με άλλο ισοδύναμο τρόπο διδασκαλίας ή/και εξέτασης, σύμφωνα και με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας υπ. αρ. 

509/30-3-2018. 

 Το Τμήμα θα συνεχίσει να σας ενημερώνει έγκαιρα με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα και με 

αποστολή εμαιλ. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία σας, και να παρακαλέσω 

ξανά για την κατανόηση και για τη βοήθειά σας. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να κάνετε δηλώσεις 

εργαστηρίων και ασκήσεων πεδίου μόνο εάν έχετε αποφασίσει να προσέλθετε και να 

παρακολουθήσετε κανονικά. 

Με εκτίμηση 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 

  



Κατάλογος ευπαθών ομάδων  

Σχετικά: Α) Το άρθρο 25 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του με το ν. 
4682/2020 (76 Α’) 

Β) Την αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/18.3.2020 KYA (928 Β΄), με θέμα: «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας 
σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19». 

Γ) Την αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11-5-2020 ΚΥΑ (1800 Β’) με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε 
άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19» 

 

• Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. 

• Ασθενείς/άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών με: 

α) ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση, παρά τη μέγιστη αγωγή, 

β) αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: 8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης 
αίματος >200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, 

γ) χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού: ασθενείς με άσθμα με 2 
παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο 
κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οί κον ή παρουσίασαν 2 
παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη 
οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, 

δ) χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, εφ’ όσον παρουσιάζουν: κλάσμα εξώθησης αριστεράς 
κοιλίας:< 40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια 
μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης 
καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, 

ε) χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση, 

στ) χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση). 

• Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40). 

• Άτομα όλων των ηλικιών, που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) 
σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού – Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν >2 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4<200/μL. 

• Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό 
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία. 

• Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα. 

• Γυναίκες που κυοφορούν 


