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Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2021 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ. :    2310 99 8480   
e-mail:   info@geo.auth.gr 
Κτίριο :  Γραμματειών Σ.Θ.Ε. 

 

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-2021 
 

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνουμε ότι: 

οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 

θα πραγματοποιηθούν 

από την Δευτέρα  8 Μαρτίου 2021 έως και την Δευτέρα  22 Μαρτίου 2021 

(αυστηρά) 

μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr. 

 
 

Οι φοιτητές 8ου εξαμήνου και επί πτυχίω: 

 μπορούν να δηλώσουν συνολικά μέχρι 14 (δεκατέσσερα) μαθήματα.   

 μπορούν να δηλώνουν και μαθήματα χειμερινών εξαμήνων εφόσον τα έχουν 

ξαναδηλώσει σε προγενέστερη περίοδο. 

 που θέλουν να δηλώσουν χειμερινά μαθήματα προτείνεται να υποβάλουν τη δήλωση 

μαθημάτων μετά τις  13 Μαρτίου 2021 οπότε θα έχει ολοκληρωθεί  η καταχώρηση 

όλων των βαθμολογιών από την εξεταστική του Ιανουαρίου 2021. 

 

 

Οι φοιτητές 4ο εξαμήνου και 6ο εξαμήνου: 

 μπορούν να δηλώσουν μέχρι  14 (δεκατέσσερα) μαθήματα εαρινού εξαμήνου. 

 

 

 

http://www.auth.gr/
http://sis.auth.gr/
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Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ): 

Όσοι φοιτητές του 6ου εξαμήνου και μεγαλύτερων επιθυμούν να δηλώσουν τα μαθήματα 

για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) και ο συνολικός αριθμός 

μαθημάτων υπερβαίνει τον κανόνα του Οδηγού Σπουδών (14 μαθήματα) θα πρέπει να 

στείλουν e-mail στη Γραμματεία για να συμπεριληφθούν τα επιπλέον μαθήματα στη 

δήλωση τους. 

 

 Οι  μονοήμερες ασκήσεις Υπαίθρου δηλώνονται  από τη Γραμματεία. 

 

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

προηγουμένως δηλώσει. 

 

Σημαντικό! Θα πρέπει να αποθηκεύετε  (print screen) την δήλωση που υποβάλετε μέσω 

του sis.auth.gr για προσωπική σας χρήση. 

 

Εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων δεν γίνονται δεκτές. 

 

Σας υπενθυμίζουμε να λάβετε υπόψη σας, το από 25-2-2021 e-mail του Προέδρου του 

Τμήματος κ.Παπαζάχου που σας στάλθηκε, (θα το βρείτε και στο τέλος της παρούσας 

ανακοίνωσης) με ενημέρωση και διευκρινήσεις για το εαρινό εξάμηνο (διδασκαλία 

εργαστηρίων για μαθήματα που διδάσκονται για τελευταία φορά) καθώς επίσης και τον 

Οδηγό σπουδών του Τμήματος ακαδ. έτους 2020-21 που υπάρχει στην ιστοσελίδα,  για 

όλες τις αλλαγές.  

 

 

Σας επισημαίνουμε ότι: Η δήλωση μαθημάτων είναι διαφορετική από τη δήλωση 

εγγραφής εξαμήνου που έχει ήδη ξεκινήσει και έχει προθεσμία έως 12 Μαρτίου 2021. 

 
 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος 

http://www.auth.gr/
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Κ. Παπαζάχος, Email: kpapaza@geo.auth.gr   

Θεσσαλονίκη 25 Φεβρουαρίου 2021 

Προς: Τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Κοιν.: Τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

 

Θέμα: Ενημέρωση για το Εαρινό Εξάμηνο 2021 

 

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω για τον τρόπο που θα γίνουν τα μαθήματα το Εαρινό εξάμηνο, τις 

αλλαγές που έχει επιφέρει στη Διδασκαλία η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), τις 

Ασκήσεις Πεδίου και την Πρακτική Άσκηση/Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση του Τμήματος. Παράλληλα, υπενθυμίζονται 

στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος στον επόμενο διάστημα.  

 

Οργάνωση μαθημάτων κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2021 

α) Όλα τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 1/3/2021. Όλες οι παραδόσεις θεωρίας, αλλά και τα εργαστήρια-

φροντιστηριακές ασκήσεις μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλεγόμενων), θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη. Στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος έχει αναρτηθεί το προκαταρτικό πρόγραμμα, στο οποίο ίσως γίνουν μικρές αλλαγές μέχρι και αύριο. Έχει 

καταβληθεί προσπάθεια να υπάρχει κενό στο διάστημα 14:00-15:00, αν και αυτό δεν είναι εφικτό για κάποια εξάμηνα 

και κάποιες ημέρες, λόγω της παράλληλης διδασκαλίας του Παλαιού και του Νέου ΠΠΣ σε κάποια εξάμηνα, αλλά και 

λόγω του φόρτου που προκαλούν τα πολλά και μικρά τμήματα εργαστηρίων από απόσταση. 

β) Οι νέοι σύνδεσμοι διδασκαλίας της θεωρίας και οι περισσότεροι σύνδεσμοι διδασκαλίας και των εργαστηρίων 

έχουν αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η οργάνωση σε εργαστήρια (χωρισμός ομάδων) θα γίνει με ευθύνη 

του κάθε διδάσκοντα ή της ομάδας διδασκόντων του μαθήματος. 

 



Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και αλλαγές που έχει προκαλέσει στο τρέχον ΠΠΣ 

Όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, ο νέος Οδηγός Σπουδών (http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2020-

21/2020-21_ODHGOS_SPOYDWN.pdf) περιλαμβάνει και το νέο (αναμορφωμένο) Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο αφορά 

τους νέους φοιτητές (εισακτέους από το 2020-21). Παράλληλα, έχουν γίνει αρκετές και σημαντικές αλλαγές και στο 

υφιστάμενο ΠΠΣ, οι οποίες επισημαίνονται στον Οδηγό αναλυτικά. Πέρα από τα μαθήματα που καταργήθηκαν 

(Φυσικοχημεία, Βιολογία, Θεωρία Μηχανικών Ταλαντώσεων και Ελαστικά Κύματα, Οικονομία-Καινοτομία-

Επιχειρηματικότητα, Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), έχουν εισαχθεί και στο Παλαιό ΠΠΣ τα παρακάτω 

επιλεγόμενα μαθήματα για το Εαρινό Εξάμηνο: 

6ο Εξάμηνο 

• Σπηλαιολογία (ΝGGΕ 632E) 

 

8ο Εξάμηνο 

• Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (ΝGGG 828E) 

• Γεμολογία (ΝGMO 829E) 

• Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων (ΝGMO 833Ε) 

• Τεχνική Σεισμολογία (ΝGGP  835E) 

Τα συγκεκριμένα, νέα μαθήματα επιλογής έχουν εισαχθεί κανονικά και στις διάφορες Κατευθύνσεις του 

υφιστάμενου ΠΠΣ, τις οποίες και πρέπει να συμβουλευτείτε στον Οδηγό Σπουδών. 

Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά το ότι πολλά μαθήματα και κυρίως εργαστήρια του Παλαιού ΠΠΣ, διδάσκονται 

φέτος για τελευταία φορά και πρέπει να τα παρακολουθήσουν όσοι έχουν εκκρεμότητες, ανεξάρτητα από το έτος που 

είναι. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκκρεμότητες σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να μην παρακολούθησε ποτέ κάποιο εργαστήριο ή να 

κόπηκε από απουσίες ή να κόπηκε από ελλείψεις (π.χ. μη παράδοση εργασιών), και πρέπει να το επαναλάβει. Το 

Εαρινό εξάμηνο 2021 αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να κλείσετε τις όποιες εκκρεμότητες, με δεδομένο ότι τα εργαστήρια 

γίνονται από απόσταση και μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει πιο εύκολα, ακόμα και αν δεν βρίσκεται στη 

Θεσσαλονίκη. Τα μαθήματα αυτά που διδάσκονται για τελευταία φορά είναι τα: 

• Πετρογενετικά Ορυκτά, Β’ Εξαμ. - Περιλαμβάνει εργαστήριο 

• Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (με την ύλη του Παλαιού ΠΠΣ), Β’ Εξαμ. - Περιλαμβάνει εργαστήριο 

• Γενικά Μαθηματικά ΙΙ (με την ύλη του Παλαιού ΠΠΣ), Β’ Εξαμ. 

• Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών, Δ’ Εξαμ. - Περιλαμβάνει εργαστήριο 

• Εισαγωγή στη Γεωφυσική, Δ’ Εξαμ. - Περιλαμβάνει εργαστήριο 

Τα μαθήματα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να τα παρακολουθήσετε σε αυτό το εξάμηνο, αφού δε θα ξαναδιδαχθεί 

το αντίστοιχο εργαστήριο (η ύλη της θεωρίας θα καλυφθεί από άλλο μάθημα, του νέου ΠΠΣ). Ειδικά για το μάθημα 

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


«Εισαγωγή στη Γεωφυσική» μπορείτε και πρέπει να παρακολουθήσετε το εργαστήριο, ακόμα και αν δεν έχετε 

περάσει το σχετικό προαπαιτούμενο μάθημα της Φυσικής. 

Κατά συνέπεια θα πρέπει: 

Α) Να είστε σίγουροι ότι δεν έχετε εκκρεμότητες με κάποιο από τα εργαστήρια των παραπάνω μαθημάτων. Αν 

δεν είστε σίγουροι για κάποιο εργαστήριο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τους: 

• Πετρογενετικά Ορυκτά, Β’ Εξαμ. – T. Σολδάτος (soldatos@geo.auth.r) 

• Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (με την ύλη του Παλαιού ΠΠΣ), Β’ Εξαμ. – Χ. Αναγνωστοπούλου (chanag@geo.auth.gr) 

• Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών, Δ’ Εξαμ. – Δ. Κωστόπουλος (dkostop@geo.auth.r) 

• Εισαγωγή στη Γεωφυσική, Δ’ Εξαμ. – Ε. Κωνσταντινίδου (ekon@geo.auth.r) 

B) Να δείτε τις ανακοινώσεις των διδασκόντων σχετικά με τον τρόπο δήλωσης της συμμετοχής σας στα παραπάνω 

εργαστήρια (όπως και στα υπόλοιπα εργαστήρια των μαθημάτων που θα δηλώσετε). 

Γ) Να ολοκληρώσετε σε κάθε περίπτωση την υποχρεωτική παρακολούθηση των εργαστηρίων αυτών. 

 

Ασκήσεις Πεδίου 

Σχετικά με τις Ασκήσεις πεδίου, και σε συνέχεια απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας 

(559/11-12-2020), σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

α) Οι Υποχρεωτικές Μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου του Χειμερινού εξαμήνου που δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το 

Χειμερινό Εξάμηνο (λόγω των μέτρων περιορισμού της διάδοσης της νόσου COVID-19) μεταφέρονται για το Εαρινό 

εξάμηνο, μαζί με τις Υποχρεωτικές Μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου του Εαρινού εξαμήνου 

β) Επειδή η Υπαίθρια Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας, αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό  τμήμα της 

εκπαίδευσής τους, το Τμήμα θα καταβάλει όλες τις προσπάθειες ώστε όλες οι προβλεπόμενες Υποχρεωτικές Ασκήσεις, 

Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου να πραγματοποιηθούν κανονικά. Επειδή δεν είναι γνωστό τι μέτρα και αποφάσεις 

θα ληφθούν για τη δια ζώσης διδασκαλία, είναι πιθανόν να επιτραπεί η πραγματοποίηση των Υποχρεωτικών 

Ασκήσεων, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα περιορισμού της διάδοσης της νόσου COVID-19, κατά τον μήνα 

Μάιο. 

γ) Για τις περιπτώσεις επί πτυχίω φοιτητών/φοιτητριών, οι οποίοι/ες έχουν εκκρεμότητες με Μονοήμερη Άσκηση 

κάποιου μαθήματος και με την ολοκλήρωσή της μπορούν να πάρουν πτυχίο αμέσως μετά την εξεταστική του 

Φεβρουαρίου, οι φοιτητές/φοιτήτριες αυτοί/αυτές θα πρέπει να κάνουν αίτηση προς το Τμήμα (μεσω εμαιλ στο 

info@geo.auth.gr), ώστε ο διδάσκων του αντίστοιχου μαθήματος να καθορίσει τον τρόπο αντικατάστασης της 

Υποχρεωτικής Άσκησης Πεδίου. 

δ) Στόχος του Τμήματος Γεωλογίας είναι να πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες Επιλεγόμενες Πολυήμερες 

Ασκήσεις Υπαίθρου του Εαρινού εξαμήνου. Επειδή δεν είναι γνωστό τι μέτρα και αποφάσεις θα ληφθούν για τη δια 

ζώσης διδασκαλία, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτές να μην πραγματοποιηθούν μέχρι και το Μάιο-Ιούνιο. Αν και το 



Τμήμα θα εξετάσει τη δυνατότητα μετάθεσής τους το Σεπτέμβριο (όπως έγινε και πέρυσι), προτείνεται στους 

φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο τέλος των σπουδών τους και προσδοκούν να κατοχυρώσουν τα απαραίτητα 

ECTS από επιλεγόμενες ασκήσεις πεδίου για τη λήψη του πτυχίου τους, να επιλέξουν στο επόμενο εξάμηνο άλλα 

μαθήματα επιλογής. 

 

Πρακτική Άσκηση/Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση  

Αναμένονται οι σχετικές Υπ. Αποφάσεις, θα ενημερωθείτε σύντομα με νέο εμαιλ από το Τμήμα. 

 

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 στην προσπάθεια του Τμήματος να υλοποιήσει το ΠΠΣ κάτω από τις παρούσες, ιδιαίτερες συνθήκες. 

 

Με εκτίμηση 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 


