
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020 

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

 

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

έχει αναρτηθεί σύνδεσμος δηλώσεων για όσους θέλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 

συμμετοχής για τις πολυήμερες ασκήσεις πεδίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού 

έτους (2019-2020). Το τμήμα Γεωλογίας θεωρεί ότι πρέπει να εξαντλήσει τα 

περιθώρια για την παροχή ειδικών γνώσεων, ιδίως στο πεδίο που είναι και το βασικό 

σχολείο του Γεωλόγου, υλοποιώντας τις ασκήσεις πεδίου του προηγούμενου 

ακαδημαϊκού έτους (2019-2020) που δεν έγιναν το Μάιο. Από τις πολυήμερες 

ασκήσεις έχει εξαιρεθεί (για πρακτικούς και οικονομικούς λόγους) η άσκηση της 

Σαντορίνης. Οι υπόλοιπες σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στο διάστημα 28/9 έως 7/10, 

με το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου και πριν από την έναρξη του 

προηγουμένου εξαμήνου. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ λάβετε 

υπόψη τα παρακάτω: 

α) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται για να διαπιστωθεί εαν υπάρχουν φοιτητές που 

επιθυμούν να κάνουν τις ασκήσεις (δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών), ώστε 

να διερευνηθεί η υλοποίησή τους. Η υλοποίηση αυτή θα οριστικοποιηθεί τη Δευτέρα 

14/9, μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων. Κατά συνέπεια, και επειδή υπάρχει 

πιθανότητα να μην υλοποιηθούν, εάν κάποιοι φοιτητές υπολογίζουν στα ECTS των 

ασκήσεων πεδίου για να πάρουν πτυχίο το Σεπτέμβριο, θα πρέπει να διασφαλίσουν 

ότι συμπληρώνουν τα απαραίτητα ECTS από άλλα επιλεγόμενα μαθήματα, ακόμα και 

εάν δεν πραγματοποιηθούν οι πολυήμερες ασκήσεις, σύμφωνα με όσα είχαν 

ανακοινωθεί και τον Ιούνιο. 

β) Το προτεινόμενο πρόγραμμα βρίσκεται στον σύνδεσμο 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-

20_ASKHSEIS_YPAI8ROY_EARINO.pdf  

Από τις ασκήσεις του Β΄ έτους ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει μόνο μία. Υπάρχει 

περίπτωση, εάν οι δηλώσεις είναι λίγες και στις 2 ασκήσεις, να ενοποιηθούν σε μία 

άσκηση (με ένα από τα 2 αντικείμενα). 

γ) Λόγω των περιορισμών που επιβάλουν τα μέτρα για τον COVID-19, η διαμονή σε 

ξενοδοχεία γίνεται μόνο σε δίκλινα. Η δαπάνη που χορηγείται από το ΑΠΘ είναι 15 

Ευρώ ανά διανυκτέρευση, η οποία επαρκεί ακόμα και για δίκλινο δωμάτιο σε 

ορισμένες ασκήσεις ή περιοχές. Όπου υπάρχει διαφορά από την τιμή του δωματίου 

(όταν υπάρχει είναι συνήθως μικρή), πρέπει να καλυφθεί από τον ίδιο το φοιτητή. 

Έχουμε ζητήσει από το ΑΠΘ την αύξηση του ποσού στα 25 Ευρώ ανά 

διανυκτέρευση λόγω της υγειονομικής κρίσης, και αναμένουμε την (ελπίζω θετική) 

απάντηση, ανάλογα και με τους διαθέσιμους πόρους. Θα εξεταστεί η δυνατότητα, 

εφόσον κάποιος φοιτητής το επιθυμεί, να διαμείνει σε μονόκλινο, με την επιβάρυνση 

της διαφοράς κόστους από τον ίδιο το φοιτητή. 

δ) Στα λεωφορεία υπάρχει μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 65% των διαθέσιμων 

θέσεων και είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλη τη διαδρομή. Άρα σε ένα 

τυπικό λεωφορείο (53 θέσεων) θα μπουν μέχρι ~30 φοιτητές. Εάν υπάρχει μεγάλη 

εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν μπορεί να υλοποιηθεί η άσκηση με  μεγαλύτερο 
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λεωφορείο ή ακόμα και με 2 λεωφορεία, θα εφαρμοστούν τα κριτήρια που αναφέρει ο 

σχετικός Κανονισμός Ασκήσεων Πεδίου 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-

20_KANONISMOS_ASKHSEWN_YPAI8ROY.pdf  

Οι προβλέψεις του Κανονισμού αυτού (π.χ. κανόνες ασφαλείας, κλπ.) ισχύουν 

κανονικά και για αυτή την περίοδο. 

ε) Συμμετοχή στις ασκήσεις σημαίνει αποδοχή των ειδικών όρων ασφαλείας λόγω της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19. Περισσότερα θα σας 

ανακοινωθούν από τους υπευθύνους των ασκήσεων. 

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ αποφασίστε άμεσα και δηλώστε την προτίμησή 

σας μέχρι και το βράδυ της Κυριακής 13/9. Παρακαλώ να κάνετε δήλωση αφού 

λάβετε υπόψη όλα τα παραπάνω σημεία και να θεωρήσετε ότι η δήλωσή σας (αν και 

ενδεικτική) είναι δεσμευτική. 

 

Επίσης, παρακαλώ δείτε το νέο Οδηγό Σπουδών 

(http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2020-21/2020-

21_ODHGOS_SPOYDWN.pdf)  

που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο Οδηγός περιλαμβάνει και το 

νέο (αναμορφωμένο) Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αφορά μόνο τους νέους 

φοιτητές (φετινούς εισακτέους). Όμως, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές και στο 

υφιστάμενο ΠΠΣ, οι οποίες επισημαίνονται στον Οδηγό αναλυτικά, και για τις οποίες 

θα σας ενημερώσω με νέο email. 

 

Με εκτίμηση 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 
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