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Θεσσαλονίκη 5 Οκτωβρίου 2020 
Προς: Τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Κοιν.: Τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

 

Θέμα: Ενημέρωση για την εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τους πρωτοετείς 
φοιτητές, και πληροφορίες για τη λειτουργία του Τμήματος και τον τρόπο που θα γίνουν τα 
μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 

 

Αγαπητοί πρωτοετείς φοιτητές, 

 

σας καλωσορίζω στο νέο σας σπίτι, το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, όπου οι περισσότεροι από εσάς 

θα περάσετε ένα σημαντικό διάστημα της ζωής σας. Μετά από μία επίπονη και δύσκολη προσπάθεια, 

έχετε πλέον ενταχθεί στην ακαδημαϊκή οικογένεια, και μία νέα, σημαντική φάση της ζωής σας ξεκινάει. 

Στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ γνωρίζουμε ότι για πολλούς από εσάς, η Γεωλογία δεν ήταν η πρώτη σας 

επιλογή. Θα θέλαμε, όμως, να σας διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε και θα 

αγαπήσετε πολλά από τα ενδιαφέροντα, και άγνωστα σε πολλούς από εσάς, αντικείμενά της. Το Τμήμα 

Γεωλογίας σας υποδέχεται και σας καλωσορίζει στην οικογένειά του, και σας εύχεται καλή 

σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στους στόχους σας. 

Η φετινή χρονιά παρουσιάζει πολλές και σημαντικές προκλήσεις, ιδίως για εσάς τους νέους 

φοιτητές, για δύο (2) κυρίως λόγους: 

Α) Στο Τμήμα Γεωλογίας έχει εισαχθεί ένα νέο, σημαντικά τροποποιημένο Πρόγραμμα 

Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), το οποίο παρουσιάζει σημαντικές βελτιώσεις και νέα μαθήματα (κάποια 

από τα οποία εισάγονται και στο παλαιότερο πρόγραμμα σπουδών), εκσυγχρονίζοντας την εκπαίδευση 

των νέων Γεωλόγων. 

Β) Δυστυχώς το μεγαλύτερο τμήμα του εκπαιδευτικού σας έργου θα υλοποιηθεί εξ΄ αποστάσεως 

(με τηλεκπαίδευση), λόγω της επιδημίας COVID-19. Αν και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης 

είναι ένα ζωντανό ακαδημαϊκό ίδρυμα, το οποίο βασίζεται στην προσωπική επαφή των φοιτητών με το 



διδακτικό προσωπικό και τα μέσα έρευνας και εκπαίδευσης (εργαστήρια κ.λπ.), η εμπειρία από το 

προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε πολύ ικανοποιητικό 

βαθμό στις απαιτήσεις της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Τμήμα Γεωλογίας θα καταβάλει κάθε 

προσπάθεια να περιορίσει τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή την κατάσταση, ιδιαίτερα για 

εσάς, τους πρωτοετείς φοιτητές, που εισέρχεστε στο ΑΠΘ σε πρωτόγνωρες συνθήκες. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να εισαχθείτε στην τριτοβάθμια ακαδημαϊκή ζωή από 

απόσταση. Η ακαδημαϊκή ζωή περιέχει την άμεση επαφή, τη γνωριμία με τους συμφοιτητές και 

διδάσκοντες, τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση, την κριτική σκέψη και την ανταλλαγή απόψεων. 

Πολλές από τις παραπάνω διαδικασίες, αλλά ακόμα και η εξοικείωση με τους χώρους και τους 

διδάσκοντες, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν από απόσταση. Για το λόγο αυτό επικοινωνώ μαζί σας για 

να σας δώσω προκαταρτικές πληροφορίες σχετικά με τον σταδιακό τρόπο ένταξής σας στην 

ακαδημαϊκή εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τον τρόπο που θα γίνουν τα μαθήματα του χειμερινού 

εξαμήνου. 

Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες, και ακολουθείστε τις με προσοχή. Είναι οι πρώτες 

από σειρά πληροφοριών που θα λάβετε το επόμενο διάστημα. 

 

Επικοινωνία και ενημέρωση από το Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ 

Α) Για το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ελέγχετε καθημερινά την ιστοσελίδα του 

Τμήματος: 

www.geo.auth.gr 

 

όπου θα βγαίνουν συνεχώς ανακοινώσεις. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται μέλη του Facebook και να 

ελέγχετε και την επίσημη σελίδα του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ στο Facebook: 

https://www.facebook.com/GeologyAUTh 

όπου πολλά μέλη του Τμήματος αναρτούν ανακοινώσεις.  

Και τους δύο παραπάνω συνδέσμους πρέπει να τους ελέγχετε τουλάχιστον 2 φορές κάθε ημέρα, 

ιδίως στο παρόν, αρχικό διάστημα, όπου θα σας στέλνονται κρίσιμες πληροφορίες. Για επείγοντα 

θέματα μπορείτε να καλείτε και τη Γραμματεία του Τμήματος (2310998480), όμως είναι καλύτερο να 

στέλνετε εμαιλ στο info@geo.auth.gr. Ανακοινώσεις τόσο από μέλη του Τμήματος, όσο και από άλλους 

φοιτητές, επαγγελματίες Γεωλόγους, κλπ. αναρτώνται και στη σελίδα: 

https://www.facebook.com/groups/8045731789 

http://www.geo.auth.gr/
https://www.facebook.com/GeologyAUTh
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η οποία, όμως, δεν ανήκει στην εποπτεία του Τμήματος.  

 

 B) Ως πρωτοετείς φοιτητές το τμήμα θεωρεί: (1) αυτούς που έχουν ήδη εγγραφεί στο Τμήμα 

μετά από επιτυχείς εξετάσεις και, (2) αυτούς που αναμένουν τη μεταγραφή τους από άλλο τμήμα 

Γεωλογίας ή ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται εγγραφής στο Τμήμα. Η πρώτη κατηγορία 

θα εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας μέσα στις επόμενες ημέρες και θα ενημερωθεί 

για τον τρόπο απόκτησης ακαδημαϊκού λογαριασμού-Email της μορφής: 

user@geo.auth.gr 

Για τη δεύτερη ομάδα (μεταγραφές, κλπ.) η επίσημη διαδικασία θα αργήσει να ολοκληρωθεί, λόγω του 

ότι πρέπει να ολοκληρωθούν τόσο οι εγγραφές στα ΑΕΙ στα οποία έχετε επιτύχει, όσο και να ανοίξει στο 

Υπουργείο η πλατφόρμα μεταγραφών, κλπ. Για να μη χαθεί το εξάμηνο, το Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ είναι 

σε συνεννόηση με το ΑΠΘ και το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) (https://it.auth.gr/el), ώστε 

να αποκτήσει και αυτή η ομάδα φοιτητών ακαδημαϊκό λογαριασμό-Email στο ΑΠΘ 

 Ο ακαδημαϊκός λογαριασμός-Email, αποτελεί το βασικό σας εργαλείο επικοινωνίας με το ΑΠΘ. 

Αυτός ο κωδικός σας επιτρέπει (ενδεικτικά): 

Α) Να κάνετε όλες τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες (δήλωση μαθημάτων, συμμετοχή στα μαθήματα με 

πλατφόρμες από απόσταση, κλπ.) 

Β) Να έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε δωρεάν λογισμικά, στις Νησίδες Η/Υ, στο 

ασύρματο δίκτυο στο ΑΠΘ αλλά και όλα τα ΑΕΙ της Ευρώπης (eduroam), σε αποθηκευτικό χώρο, 

προσωπικές ιστοσελίδες, κλπ. 

Γ) Να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα εκπαίδευσης e-learning του ΑΠΘ. Το σύστημα αυτό: 

https://elearning.auth.gr/course/index.php?categoryid=49 

 αποτελεί κομβικό σημείο επικοινωνίας με τους διδάσκοντες σε σχέση με τα μαθήματα. Θα λάβετε 

πληροφορίες για το σύστημα αυτό σταδιακά το επόμενο διάστημα. 

 Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα σας ανακοινωθεί ο τρόπος δημιουργίας ακαδημαϊκού 

λογαριασμού. Θα πρέπει να φτιάξετε το λογαριασμό σας ΑΜΕΣΑ, και να ακολουθήσετε με προσοχή 

όλες τις οδηγίες που θα σας δοθούν παρακάτω. Το Πανεπιστημιακό σας εμαιλ πρέπει να το ελέγχετε 

τουλάχιστον 2 φορές κάθε ημέρα. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο εμαιλ, υπάρχει δυνατότητα να 

δρομολογήσετε το Πανεπιστημιακό σας εμαιλ στο προσωπικό σας εμαιλ (π.χ. Gmail, κλπ.), ώστε να 

ελέγχετε μόνο σε ένα σημείο την αλληλογραφία σας. Όμως, θα πρέπει πάντοτε να έχετε στη διάθεσή 

σας το χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password), γιατί μία σειρά από δράσεις 

βασίζονται σε αυτό. 

mailto:user@geo.auth.gr
https://it.auth.gr/el
https://elearning.auth.gr/course/index.php?categoryid=49


Οργάνωση και παρακολούθηση μαθημάτων κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021  

α) Στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα διδασκαλίας για το Χειμερινό 

Εξάμηνο στο σύνδεσμο: 

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

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 12/10 για το Α’ έτος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα μαθήματα 

περιλαμβάνουν πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα θεωρίας, που όλα θα γίνουν από απόσταση, 

σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν σταδιακά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης: 

1) Δύο (2) εργαστήρια: Εισαγωγή στη Γεωλογία που θα διδαχθεί κυρίως από απόσταση (κάποια 

θα γίνουν με φυσική παρουσία) και περιλαμβάνει κυρίως ασκήσεις και, Εισαγωγή στη χρήση 

Η/Υ που θα γίνει με φυσική παρουσία και το οποίο περιλαμβάνει εισαγωγή σε βασικά 

εργαλεία πληροφορικής και στον προγραμματισμό. Τα εργαστήρια ξεκινούν από την Πέμπτη 

15/10 και είναι υποχρεωτικά, με μέγιστο αριθμό απουσιών 15%. 

2) Δύο (2) μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (Ορυκτολογία και 

Κρυσταλλογραφία) τα οποία δε σας αφορούν (αφορούν φοιτητές παλαιότερων ετών) και τα 

οποία δε θα παρακολουθήσετε. 

Η παρακολούθηση των από απόσταση μαθημάτων θα γίνει με βάση οδηγίες που θα 

ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα στις επόμενες ημέρες. Εάν έχετε αποκτήσει ακαδημαϊκό λογαριασμό-

Email, θα σας σταλεί και προσωπικό εμαιλ. 

Το μάθημα Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ θα γίνει με φυσική παρουσία σε δύο (2) αίθουσες 

ταυτόχρονα, την αίθουσα Δ22 που είναι στο κυρίως (παλαιό) κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών 

(ΣΘΕ), και στη Νησίδα του Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Βιολογίας, δίπλα 

στο κτίριο της ΣΘΕ. Το εργαστήριο αυτό, όπως και σειρά εργαστηρίων που διδάσκονται στο Τμήμα 

Γεωλογίας ΑΠΘ, απαιτούν τη χρήση προσωπικού Η/Υ, και μάλιστα φορητού (laptop), τον οποίο 

χρειάζεται να έχετε πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η εμπειρία από τους φοιτητές προηγούμενων 

ετών δείχνει ότι πάνω από το 90% έχει προσωπικό Η/Υ και η μεγάλη τους πλειοψηφία έχει φορητό H/Y 

(laptop). Επειδή ίσως κάποιοι από εσάς δε διαθέτετε (σε αυτό το στάδιο) φορητό Η/Υ, το τμήμα 

Γεωλογίας διαθέτει Νησίδα Η/Υ, δυναμικότητας 25 Η/Υ, η οποία χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση 

των φοιτητών σε αντικείμενα που απαιτούν τη χρήση Η/Υ. Δυστυχώς λόγω των περιορισμών του 

κορονοϊού, μόνο 12 θέσεις στη Νησίδα Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθούν φέτος. Για το λόγο αυτό: 

Α) Οι φοιτητές που διαθέτουν φορητό προσωπικό Η/Υ, θα παρακολουθούν τα εργαστήρια Η/Υ 

στην αίθουσα Δ22, η οποία διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (συνδέσεις ρεύματος, ασύρματο 

δίκτυο) με τους προσωπικούς υπολογιστές  τους. Το προσωπικό του Τμήματος θα σας δείξει πώς θα 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2020-21/2020-21_PROGRAMMA_DIDASKALIAS.pdf
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εγκαταστήσετε (δωρεάν) τα απαραίτητα λογισμικά που παρέχει το ΑΠΘ (π.χ. Microsoft Office, κλπ.) ή 

πως θα έχετε πρόσβαση σε άλλα εμπορικά και μη λογισμικά (επίσης δωρεάν). Η λύση αυτή είναι 

συνήθως η πιο βολική για τους φοιτητές, γιατί τα ίδια λογισμικά μπορούν να τα χρησιμοποιούν στο 

σπίτι τους και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, διευκολύνοντας την εργασία τους, αλλά και βοηθώντας τους 

να εξοικειωθούν με τα λογισμικά αυτά. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ακολουθήσετε αυτή την 

επιλογή (κάτι που σας το προτείνουμε έντονα, λόγω της ευκολίας χρήσης π.χ. στην οικία σας), θα πρέπει 

κάθε φορά να φέρνετε τον προσωπικό, φορητό σας Η/Υ στο ΑΠΘ όταν έχετε εργαστήριο. 

Β) Φοιτητές που δε διαθέτουν φορητό προσωπικό Η/Υ θα εκπαιδεύονται στη Νησίδα του 

Τμήματος. Παρόλο που αυτή η λύση είναι διαθέσιμη, έχει το προφανές μειονέκτημα ότι η χρήση των 

προγραμμάτων (και κατά συνέπεια και η εξάσκηση και εξοικείωσή σας) είναι περιορισμένη μόνο στο 

λίγο χρόνο που θα είστε κάθε εβδομάδα στο ΑΠΘ και ειδικότερα στο χώρο της Νησίδας.  

Σε κάθε περίπτωση, και με δεδομένο ότι η Νησίδα Η/Υ θα κλείσει για περίπου 1 έτος στο πλαίσιο 

του προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου Βιολογίας από την Άνοιξη του 2021, είναι απαραίτητο 

(αλλά και εξαιρετικά χρήσιμο για τις σπουδές σας, αφού υπάρχουν πολλά μαθήματα στα οποία θα 

εκπαιδευθείτε σε εξειδικευμένα λογισμικά) να φροντίσετε για την προμήθεια ενός επαρκούς, 

προσωπικού φορητού Η/Υ (laptop), τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη διάρκεια των σπουδών σας και 

σε κάθε περίπτωση πριν το εαρινό εξάμηνο. Ο φορητός Η/Υ αυτός σας είναι απολύτως απαραίτητος 

και για την παρακολούθηση των μαθημάτων θεωρίας από απόσταση. Εάν έχετε προσωπικό σταθερό 

Η/Υ θα καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσής σας αυτό το εξάμηνο από απόσταση, αλλά δε θα μπορέσει να 

καλύψει τις ανάγκες σας από το επόμενο εξάμηνο. 

 

β) Για τα μαθήματα του Τμήματος θα βγουν στην ιστοσελίδα ανακοινώσεις για το σύνδεσμο 

διδασκαλίας των μαθημάτων από απόσταση στις επόμενες ημέρες. Η πλειοψηφία των μαθημάτων θα 

διδαχθούν μέσω ειδικού λογισμικού (Zoom ή Skype for Business). Θα ενημερωθείτε σχετικά στο 

επόμενο διάστημα. 

 

γ) Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και 

ημερήσιες ασκήσεις πεδίου. Οι ασκήσεις αυτές γίνονται ύπαιθρο, ήδη από το πρώτο εξάμηνο των 

προπτυχιακών σπουδών. Η ύπαιθρος είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο του Γεωλόγου, όπου θα μάθετε 

τις μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιεί η Γεωλογία, αλλά και θα αναπτύξετε σεβασμό και αγάπη για 

το φυσικό περιβάλλον. Αυτή η ιδιαιτερότητα διαφοροποιεί το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών της 

Γεωλογίας από τα περισσότερα τμήματα και κάνει τις σπουδές στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ πολύ 



ιδιαίτερες. Οι ημερήσιες ασκήσεις πεδίου θα υλοποιηθούν κανονικά, και το σχετικό πρόγραμμα θα 

αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

 

δ) Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική παντού μέσα στους κλειστούς χώρους των 

ΑΕΙ για όλους τους φοιτητές, σε όλα τα μαθήματα θεωρίας και εργαστήρια με φυσική παρουσία, στις 

αίθουσες και τους διαδρόμους του κτιρίου. Για εσάς, πρακτικά αυτό αντιστοιχεί μόνο σε ένα μάθημα 

(Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ), το οποίο γίνεται κάθε Πέμπτη απόγευμα στην αίθουσα Δ22 και στη 

Νησίδα Η/Υ του Τμήματος, καθώς και στα λεωφορεία των ημερήσιων ασκήσεων πεδίου, όπου θα 

φοράτε τη μάσκα. Αν προσέλθετε χωρίς μάσκα, απλά δε σας επιτραπεί η συμμετοχή και θα πάρετε 

απουσία.   

 

ε) Δυστυχώς, δεν υπάρχει στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) καμία πρόβλεψη για 

δυνατότητα μη παρακολούθησης των μαθημάτων που απαιτούν φυσική παρουσία (και ειδικότερα του 

εργαστηρίου Η/Υ για εσάς) από φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδας, όπως αυτές έχουν οριστεί 

π.χ. για τα σχολεία (προσοχή, δεν είναι ίδιες με τις ευπαθείς ομάδες που αφορούν εργαζόμενους, αλλά 

είναι πολύ πιο περιορισμένες και μόνο για πολύ σοβαρές παθήσεις όταν πρόκειται για μαθητές). Εάν 

κάποιος πρωτοετής φοιτητής ανήκει σε μία τέτοια ομάδα (μπορείτε να δείτε τις παθήσεις στο Άρθρο 8, 

παράγραφο 1β της Υπουργικής απόφασης 55339/2020, την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ): 

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/638748/yp.-apofasi-55339-2020 

παρακαλώ όπως στείλετε εμαιλ με σχετική ενημέρωση στη Γραμματεία (info@geo.auth.gr), ώστε σε 

συνεννόηση με τις Πρυτανικές Αρχές και τους διδάσκοντες του εξαμήνου στο οποίο ανήκετε, 

αναζητηθεί κάποια λειτουργική λύση. 

 

στ) Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος είναι εξαιρετικά βαρύ φέτος, λόγω των απαιτήσεων 

των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό, κυρίως για τους διδάσκοντες.  

Κατά συνέπεια: 

• Οι χρόνοι έναρξης του εργαστηρίου Η/Υ είναι φέτος απόλυτα αυστηροί, οπότε θα 

προσέρχεστε στη σχολή έγκαιρα, τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα από το μάθημα. Η 

είσοδος στην αίθουσα (Δ22 και Νησίδα) θα γίνεται κατά το χρόνο έναρξης του μαθήματος, 

σύντομα και με προσοχή, ακολουθώντας τις οδηγίες του διδάσκοντα. Εάν φτάσετε 

καθυστερημένοι, απλά δε θα γίνεται δεκτοί. 

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/638748/yp.-apofasi-55339-2020
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• Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, θα πρέπει να βγαίνετε από την αίθουσα 

γρήγορα, ώστε να καθαριστεί και να αεριστεί στα ενδιάμεσα δεκαπεντάλεπτα 

διαλείμματα. Η παραμονή στις αίθουσες, είτε στα διαλείμματα, είτε όταν αυτές δε 

χρησιμοποιούνται για μάθημα, απαγορεύεται αυστηρά για υγειονομικούς λόγους 

• Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου που απαιτεί φυσική παρουσία, παρακαλώ να 

αποχωρείτε από τη Σχολή, όσο πιο σύντομα μπορείτε, ώστε να αποφεύγεται ο 

υπερβολικός συνωστισμός σε διαδρόμους. Να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η παραμονή 

σας στο κυλικείο της σχολής. 

• Σε περίπτωση κρούσματος ή υπόπτου περιστατικού θα ακολουθήσετε τις οδηγίες του 

διδάσκοντα και των υπευθύνων COVID-19 για κάθε χώρο του Τμήματος, οι οποίοι θα 

ανακοινωθούν άμεσα στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

• Στο τέλος του παρόντος εγγράφου περιλαμβάνονται οι σχετικές οδηγίες του ΑΠΘ σχετικά 

με τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Παρακαλώ να διαβάσετε αναλυτικά και 

ακολουθήστε τα με προσοχή. 

 

Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

Κύρια πηγή πληροφοριών για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι ο Οδηγός Σπουδών 

του Τμήματος, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 

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

Αν και Οδηγός είναι αρκετά μεγάλος, θα πρέπει να τον διαβάσετε προσεχτικά στο επόμενο 

διάστημα, ιδίως τα Τμήματα 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, 11. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ και 

12 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. Πέρα από τον Οδηγό, το Τμήμα έχει σειρά Κανονισμών που αφορούν όλες τις 

εκπαιδευτικές δράσεις του, και για τους οποίους θα ακολουθήσει ενημέρωση με ξεχωριστή 

ανακοίνωση.  

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

email. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία σας, και να παρακαλέσω ξανά για την 

κατανόηση και για τη βοήθειά σας στην προσπάθεια του Τμήματος να υλοποιήσει το ΠΠΣ κάτω από τις 

παρούσες, ιδιαίτερες συνθήκες. 

Με εκτίμηση 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 
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