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Προς: Τους φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 
Κοιν.: Τα μέλη του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 
 
 
Θέμα: Εξεταστική Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, συμμετοχή στις δια ζώσης δράσεις (ασκήσεις και εργαστήρια) 

και δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις 
 
 

Αγαπητοί φοιτητές, 

θα ήθελα να σας ενημερώσω για μία σειρά από θέματα: 

 

A) Το Τμήμα Γεωλογίας, με δεδομένο τόσο το ότι δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ που αφορά τις εξετάσεις του 
Ιουνίου, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Πανδημία και τα προβλήματα των φοιτητών 
(ιδιαίτερα των πρωτοετών), αποφάσισε ότι η εξεταστική του Ιουνίου θα γίνει εξ ολοκλήρου από απόσταση 
για όλα τα μαθήματα. Επισημαίνεται ότι: 

1) Το Τμήμα θα χρησιμοποιήσει τεχνικές που δε θα ευνοούν την αντιγραφή. 

2) Σας ενημερώνουμε ότι αν υπάρχουν έστω και ενδείξεις αντιγραφής ή και δειγματοληπτικά, οι 
διδάσκοντες θα καλούν όποιους φοιτητές επιθυμούν σε επαναληπτική εξέταση για επιβεβαίωση της 
απόδοσής τους. 

 

B) Το Τμήμα Γεωλογίας επίσης αποφάσισε ότι είναι στην πρόθεσή του η εξεταστική του Σεπτεμβρίου να γίνει 
εξ ολοκλήρου με φυσική παρουσία για όλα τα μαθήματα. Φυσικά κάτι τέτοιο θα εξαρτηθεί και από τις 
αποφάσεις του Υπουργείου, την εξέλιξη της πανδημίας και τις ανάγκες των μαθημάτων. Όμως το μήνυμα προς 
όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι ότι πρέπει όλοι να επιστρέψετε μέσα στο 
καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, ώστε να συμμετέχετε μα φυσική παρουσία τόσο στην εξεταστική του 
Σεπτεμβρίου, όσο και στις υποχρεωτικές ασκήσεις πεδίου (τέλη Σεπτεμβρίου), και στα δια ζώσης μαθήματα 
που θα αρχίσουν αμέσως μετά. Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν αδύνατο κάτι τέτοιο να γίνει τον Ιούνιο, γι΄ αυτό 
και από τώρα σας ενημερώνουμε για το Σεπτέμβριο (το πρόγραμμα της εξεταστικής έχει ήδη ανακοινωθεί εδώ 
και καιρό), ώστε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες. 

 



Γ) Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανοίξει το σύστημα δηλώσεων συμμετοχής στην εξεταστική του Ιουνίου. 
Παρακαλώ θερμά να δηλώσετε συμμετοχή μόνο στα μαθήματα που προτίθεστε να συμμετάσχετε. 

 

Δ) Όσοι φοιτητές του 4ου έτους και επι πτυχίω θα συμμετάσχουν την επόμενη εβδομάδα στα εργαστήρια που 
θα γίνουν με φυσική παρουσία σε εσωτερικό χώρο (Βραχομηχανική-Εδαφομηχανική και Παλαιοντολογία 
Ασπονδύλων), θα πρέπει να προσέλθουν με αρνητική βεβαίωση self-test KAI το ίδιο το self-test που θα έχουν 
κάνει 24 ώρες πριν. Αν δεν έχουν κάνει self-test ή δεν το προσκομίσουν, θα πρέπει να προσέλθουν 15 λεπτά 
πριν το εργαστήριο, θα τους δοθεί self-test, το οποίο θα κάνουν έξω από την αίθουσα και εφόσον βγει αρνητικό 
θα μπορέσουν να συμμετάσχουν. Ελπίζουμε τη Δευτέρα να υπάρχουν τα ΑΜΚΑ των φοιτητών στο σύστημα 
της ΗΔΙΚΑ, ώστε να πάρουν δωρεάν self-test από τα φαρμακεία, επειδή όμως το Υπουργείο καθυστερεί 
απελπιστικά, αν δεν μπορούν να τα αγοράσουν, θα τους χορηγηθούν από το Τμήμα. Σημειώνεται ότι φοιτητές 
χωρίς ΑΜΚΑ (π.χ. Κύπριοι) δεν δικαιούνται δωρεάν self-test από τα φαρμακεία. 

 

Ε) Όσοι φοιτητές του 4ου έτους και επι πτυχίω θα συμμετάσχουν την επόμενη εβδομάδα σε ασκήσεις πεδίου 
που θα γίνουν με φυσική παρουσία σε εξωτερικούς χώρους, πρέπει να προμηθευτούν οι ίδιοι self-test από τα 
φαρμακεία (ελπίζω να τους χορηγηθούν δωρεάν) και να προσκομίσουν βεβαίωση αρνητικού self-test. 

Και για τις 2 προηγούμενες περιπτώσεις, η σχετική φόρμα δήλωσης είναι αναρτημένη στο self-testing.gov.gr 

Αν τους χορηγηθούν δωρεάν τεστ, δηλαδή αν είναι στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ, συμπληρώνουν τη φόρμα στον 
ακόλουθο σύνδεσμο και την τυπώνουν ή την κατεβάζουν στο κινητό τους, για να την επιδείξουν στους 
καθηγητές. 

https://covid19-self-test.services.gov.gr/templates/COVID19-SELF-TEST2/create/ 

Αλλιώς κατεβάζουν και συμπληρώνουν τη φόρμα μετά το τεστ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοιτητής χωρίς αρνητικό self-test δε θα γίνει δεκτός σε ΚΑΜΜΙΑ άσκηση πεδίου και εργαστήριο. 
Ιδιαίτερη προσοχή σε όσους αύριο αρχίζουν τις Χαρτογραφήσεις πεδίου. 

 

Για τις ασκήσεις και εργαστήρια της μεθεπόμενης εβδομάδας θα σας σταλεί νέο e-mail. 

 

Με εκτίμηση 

Κ.Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 
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