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Θεσσαλονίκη 27 Μαΐου 2020 
Προς: Τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Κοιν.: Τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

 

Θέμα: NEA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 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) Έχει ήδη ξεκινήσει ομαλά η διεξαγωγή ασκήσεων πεδίου, οι οποίες δεν έγινε δυνατό να 

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

κύκλου σπουδών. Τα εργαστήρια θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα κανονικά, με τήρηση κανόνων 

ασφαλείας. Παρακαλώ να προσέλθετε στα εργαστήρια με μάσκες, σε όλη τη διάρκειά τους. Το 

Τμήμα θα σας διαθέσει απολυμαντικά, καθώς και ειδικά υλικά καθαρισμού (για τα δείγματα, 

μικροσκόπια, κλπ.). 

2) Η Σύγκλητος του ΑΠΘ επιβεβαίωσε την απόφασή της να γίνουν όλες οι εξετάσεις 

εξ΄αποστάσεως. Εξαιρούνται από την ανωτέρω εξέταση οι φοιτητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα υγείας και ανυπέρβλητα τεχνικά προβλήματα και οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να 

δηλώσουν την εν λόγω επιλογή τους καταθέτοντας στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος πριν την 

έναρξη της εξεταστικής περιόδου υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν ότι αδυνατούν να 

συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως αξιολόγηση, και ότι αιτούνται εξέταση όλων των μαθημάτων, τα 

οποία έχουν δηλώσει, με άλλο τρόπο σύμφωνα με την με αριθμό 59181/Ζ1/19-5-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 

1935/τ. Β’/20-5-2020) και την με αριθμό 60720/Ζ1/21-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1971/τ.Β’/21-5-2020).  

3) Κατά συνέπεια, θα λάβετε αύριο από το ΑΠΘ κεντρικό εμαιλ με το οποίο θα σας ζητηθεί να 

συμφωνήσετε με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις. Όσοι δε συμπληρώσετε τη σχετική 

δήλωση, θα πρέπει να στείλετε άμεσα στη Γραμματεία (info@geo.auth.gr) υπογεγραμμένη Υπεύθυνη 

Δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι αδυνατείτε να συμμετέχετε σε εξ αποστάσεως εξέταση για όλα τα 
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μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή (π.χ. για όσους δεν έχουν Η/Υ ή κινητό τηλέφωνο τύπου 

smartphone), θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τους καθηγητές των μαθημάτων που επιθυμείτε να 

εξεταστείτε και θα προσέλθετε την ίδια ημέρα και ώρα με την εξέταση στο ΑΠΘ και ειδικότερα στη 

Νησίδα του Τμήματος, όπου θα σας παρασχεθεί Η/Υ για να εξεταστείτε. Μπορείτε να προσέλθετε στη 

Νησίδα μόνο αν το έχετε δηλώσει στον διδάσκοντα. Αν ο αριθμός όσων ζητήσουν εξέταση στη Νησίδα 

είναι μεγαλύτερος του 14 (μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα λόγω ελάχιστων αποστάσεων), θα 

κληθείτε να δώσετε εξετάσεις μετά το πέρας της εξεταστικής (στα τέλη Ιουλίου) δια ζώσης, σε ειδικά 

διαμορφωμένες αίθουσες. Επισημαίνεται ότι μπορείτε να δεχτείτε (ή όχι) τη συμμετοχή 

εξ΄αποστάσεως στις εξετάσεις για όλα τα μαθήματα και όχι μόνο για κάποια. 

4) Οι δηλώσεις αποδοχής προς το ΑΠΘ θα πρέπει να γίνουν μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 1/6 και 

θα παραδοθούν στο Τμήμα στις 2/6. Κατά συνέπεια το τρέχον πρόγραμμα της πτυχιακής εξεταστικής 

θα τροποποιηθεί και θα αρχίσει με καθυστέρηση, πιθανότατα μεταθέτοντας την 1η εβδομάδα των επι 

πτυχίω εξετάσεων μετά την 3η εβδομάδα, και μεταθέτοντας παράλληλα την αρχή της κανονικής 

εξεταστικής κατά μία εβδομάδα (29 αντί για 22/6 και λήξη 17/7, αντί για 10/7).  

5) Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσοι φοιτητές δηλώσουν συμμετοχή. Οι 

δηλώσεις θα γίνονται στο σύστημα e-learning στην ιστοσελίδα: 

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

Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται και αύριο 28/5 με τα μαθήματα που απαιτούν δηλώσεις. Δεν 

απαιτούνται δηλώσεις στα μαθήματα που οι διδάσκοντες έχουν ήδη επικοινωνήσει με τους φοιτητές. 

Αν δεν έχετε δηλώσει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων του  Φεβρουαρίου, ο διδάσκων μπορεί να 

μη σας δεχτεί στις εξετάσεις.  

Η δήλωση συμμετοχής στην εξεταστική είναι υποχρεωτική και όποιος φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη 

σχετική δήλωση δε θα μπορέσει να συμμετάσχει, μια και πρέπει να ρυθμιστεί η κατανομή των 

φοιτητών στο χρόνο που μας είναι διαθέσιμος. Παρακαλώ να δηλώσετε συμμετοχή μόνο εάν έχετε 

την πραγματική πρόθεση συμμετοχής, ώστε να βοηθήσετε και εσείς στο σωστό σχεδιασμό των 

τμημάτων. 

Παρακαλώ να ολοκληρώσετε τη δήλωση συμμετοχής σας μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 1/6 για τις 

επι πτυχίω εξετάσεις και μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 5/6 για τις κανονικές. Καμία δήλωση 

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

γίνει δεκτός σε εξέταση που δεν έχει έγκαιρα δηλώσει.  

6) Οι διδάσκοντες θα σας ενημερώσουν με εμαιλ και αναρτήσεις για τον τρόπο εξέτασης. Ο 

τρόπος εξέτασης θα διαφέρει από μάθημα σε μάθημα. Το Τμήμα θα αναρτήσει και βοηθητικά βίντεο 
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για τον κλασικό τρόπο εξέτασης (με κανονικό γραπτό) στην ιστοσελίδα. Θα σας σταλεί νέο εμαιλ τις 

επόμενες ημέρες, με πρόσθετες οδηγίες. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, όσοι φοιτητές επέστρεψαν ή πρόκειται 

να επιστρέψουν από το εξωτερικό (π.χ. Κύπριοι) πρέπει: 

Α) Να μείνουν σε υποχρεωτική καραντίνα πέντε (5) ημερών στο σπίτι τους. 

Β) Να δηλώσουν ΑΜΕΣΑ στη Γραμματεία του Τμήματος (info@geo.auth.gr) τα παρακάτω στοιχεία: 

Όνομα, Επώνυμο, Διευθυνση κατοικίας στην Ελλάδα, Ημ/νία άφιξης στην Ελλάδα, email, κινητό 

τηλέφωνο.  

Γ) Το τμήμα θα κοινοποιήσει τα στοιχεία στο ΑΠΘ και το ΑΠΘ στον ΕΟΔΥ.  

Δ) Ο ΕΟΔΥ πάρει δείγμα σας για μοριακό έλεγχο. Δεν γνωρίζουμε πώς θα γίνει η συλλογή (από το 

σπίτι ή με ραντεβού σε νοσοκομείο), οπότε μη μας ρωτάτε, θα ενημερωθείτε από τον ΕΟΔΥ. Αν το 

δείγμα βγεί αρνητικό, τότε και μόνο τότε, μπορείτε να βγείτε από το σπίτι και να έρθετε για να 

συμμετάσχετε σε εργαστήρια και ασκήσεις, ή σε εξετάσεις στη Νησίδα αν δεν έχετε Η/Υ ή 

smartphone στο σπίτι σας. Αν ο ΕΟΔΥ καθυστερήσει, είστε υποχρεωμένοι να παραμείνετε σπίτι 

μέχρι να γίνει ο έλεγχος για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται (αυτό προβλέπει το σχετικό ΦΕΚ). 

Ε) Σας επισημαίνω ότι επειδή τα στοιχεία θα διασταυρωθούν με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις 

αεροπορικές εταιρίες, ψευδή δήλωση επισείει πρόστιμο και πιθανή φυλάκιση για ψευδή δήλωση. 

 

 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 

συμμετοχής σε εξετάσεις μόνο εάν έχετε αποφασίσει να εξεταστείτε κανονικά. 

 

Με εκτίμηση 

 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 
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