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Θέμα: Ενημέρωση για τη διενέργεια της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2021 και των ασκήσεων 
πεδίου, και θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και τη λειτουργία του 
Τμήματος από το επόμενο διδακτικό εξάμηνο 

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω για μία σειρά από θέματα που αφορούν την 
εκπαιδευτική διαδικασία, την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, τη διενέργεια ασκήσεων πεδίου στα 
τέλη Σεπτεμβρίου, την πρακτική άσκηση και την εκπαιδευτική διαδικασία κατά το επόμενο 
(χειμερινό) εξάμηνο. 

 

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 

Όπως ήδη σας ενημερώσαμε από τις 28 Μαΐου μέσω email και ανάρτησης στην 
ιστοσελίδα και στο Fb του Τμήματος «…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…» 

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Πρυτανεία του ΑΠΘ, το Υπουργείο Παιδείας 
ενημέρωσε τα ΑΕΙ ότι (με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα) η εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα γίνει 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή δε θα υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση. Με βάση 
τα παραπάνω και όσα προβλέπονται στη σχετική ισχύουσα ΚΥΑ (ΦΕΚ 3117, Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779, 
16-7-2021), καθώς και την απόφαση της Συνέλευσης 571 του Τμ. Γεωλογίας (27/5/2021), θα 



ήθελα να σας επιβεβαιώσω ότι η εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021 θα γίνει αποκλειστικά με 
φυσική παρουσία, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί από τα τέλη Μαΐου. Προφανώς αυτό μπορεί να 
αλλάξει, αν υπάρξει κάποια άλλη νομοθετική ρύθμιση μέσα στον Αύγουστο (π.χ. λόγω εξελίξεων 
σε σχέση με την πανδημία) 

 

Ασκήσεις πεδίου 1ου, 2ου και 3ου έτους Σεπτεμβρίου 2021 

Με βάση τα όσα προβλέπονται στην ίδια ΚΥΑ, επιτρέπεται η διενέργεια εργαστηρίων, 
κλινικών, πρακτικών ασκήσεων, πρακτικών μαθημάτων όλων των ετών, α' και β' κύκλου 
σπουδών. Κατά συνέπεια: 

1) Οι ασκήσεις πεδίου του 1ου, 2ου και 3ου έτους (και των 2 εξαμήνων) θα γίνουν στα 
τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος. Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σε ότι αφορά τις λεπτομέρειές του (αριθμός 
τμημάτων ή ακόμα και ημέρες ασκήσεων) ανάλογα με την επιτρεπόμενη χωρητικότητα των 
λεωφορείων, στην περίπτωση που αυτή αλλάξει με νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

2) Η πρακτική άσκηση συνεχίζει κανονικά, σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα. 

 

Εκπαιδευτική διαδικασία, προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και τις ασκήσεις πεδίου 
του Σεπτεμβρίου και υποχρεωτικός εμβολιασμός 

Όπως γνωρίζετε, η σύνοδος των Πρυτάνεων κατά την τελευταία σύγκλισή της (15-17 
Ιουλίου) ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας: 

1) Η διδασκαλία των μαθημάτων στο χειμερινό εξάμηνο (από τον Οκτώβριο) να γίνει 
μόνο με φυσική παρουσία, χωρίς άλλη δυνατότητα π.χ. υβριδικής διδασκαλίας (όχι δηλαδή 
μικτό σύστημα φυσικής παρουσίας και διδασκαλίας από απόσταση). 

2) Το χειμερινό εξάμηνο να διεξαχθεί με εκπαιδευτικό προσωπικό και εκπαιδευομένους 
εμβολιασμένους. 

Αν και οι προτάσεις αυτές δεν έχουν γίνει ακόμα αποδεκτές από το Υπουργείο, θεωρώ 
ότι είναι πολύ πιθανό να προβλεφθούν σε σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις τόσο ο 
υποχρεωτικός εμβολιασμός (διδασκόντων, υπόλοιπου προσωπικού και φοιτητών), όσο και η 
αποκλειστική δια ζώσης διδασκαλία το επόμενο (χειμερινό) εξάμηνο. Μέχρι τώρα είναι 
άγνωστα τα μέτρα και οι προϋποθέσεις που θα απαιτηθούν από τους φοιτητές, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και στις ασκήσεις πεδίου (self-test, rapid-test, 
υποχρεωτικός εμβολιασμός, κλπ.). Είναι προφανές ότι θα ενημερωθείτε όταν μας 
γνωστοποιηθούν οι σχετικές απαιτήσεις, όποτε γίνει αυτό.  



Σε κάθε περίπτωση, και άσχετα από την πιθανή υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού ή τη 
λήψη άλλων μέτρων και προϋποθέσεων για τη συμμετοχή σας στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 
και στο χειμερινό εξάμηνο του 2021-2022, είναι προφανές ότι ο πλέον ασφαλής τρόπος 
επιστροφής στην κανονικότητα περιλαμβάνει και τον εμβολιασμό όλων, προσωπικού και 
φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό σας καλώ να εμβολιαστείτε άμεσα 
και μαζικά, ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες νόσησης, αλλά και να περιορίσουμε τη 
μετάδοση και τη μετάλλαξη του ιού από το νέο ακαδημαϊκό έτος. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
στην περίπτωση που απαιτηθεί (νομοθετικά ή με άλλη κανονιστική απόφαση π.χ. της 
Συγκλήτου του ΑΠΘ) ο υποχρεωτικός εμβολιασμός προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στην 
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στις ασκήσεις πεδίου, στην πρακτική άσκηση και στα 
μαθήματα/εργαστήρια, δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία για όσους δεν θα έχουν 
εμβολιαστεί, αφού εδώ και καιρό υπάρχει δυνατότητα για άμεσο εμβολιασμό, σε όλη την 
επικράτεια. 

Σας παρακαλώ θερμά να βοηθήσετε άμεσα και εσείς στο να αντιμετωπίσουμε την 
πανδημία και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα σε ότι αφορά την ακαδημαϊκή διαδικασία, 
άσχετα αν οι επιπτώσεις της πανδημίας στους νέους είναι (στατιστικά) λιγότερο σοβαρές. 
Σκεφτείτε ότι σημαντικό τμήμα του διδακτικού και άλλου προσωπικού είναι μεγαλύτερης 
ηλικίας, κάποιοι συμφοιτητές σας ή διδάσκοντες ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, και χρειάζονται 
και τη δική σας βοήθεια. 

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής 
θα λάβετε όταν έχουμε σχετική ενημέρωση. Παρακαλώ μην επικοινωνείτε με το Τμήμα, 
ρωτώντας πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω θέματα: Όταν έχουμε την οποιαδήποτε 
σχετική πληροφορία, θα σας την κοινοποιήσουμε. Δυστυχώς κάποιες πληροφορίες μπορεί να 
είναι διαθέσιμες λίγες ημέρες πριν τη σχετική διαδικασία. Αυτό δεν οφείλεται σε εμάς, αλλά 
στον τρόπο και χρόνο που φτάνει στο Τμήμα η σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο, κλπ. 

Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να επαναλάβω ότι το σαφές μήνυμα του Τμήματος 
Γεωλογίας προς όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές (όπως ήδη σας έχει 
κοινοποιηθεί από τα τέλη Μαΐου) είναι ότι πρέπει όλοι να επιστρέψετε μετά το καλοκαίρι στη 
Θεσσαλονίκη, ώστε να συμμετέχετε με φυσική παρουσία, τόσο στην εξεταστική του 
Σεπτεμβρίου, όσο και στις υποχρεωτικές ασκήσεις πεδίου (τέλη Σεπτεμβρίου), αλλά και στα 
δια ζώσης μαθήματα που θα αρχίσουν αμέσως μετά. Η επιστροφή αυτή θα πρέπει να γίνει με 
όλους σας πλήρως εμβολιασμένους, τόσο για να έχετε δυνατότητα συμμετοχής (εφόσον κάτι 
τέτοιο τεθεί ως προϋπόθεση), όσο και για να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους άλλους. 

 

Αλλαγές στη Βιβλιοθήκη και τη Νησίδα, και επιπτώσεις στη διδασκαλία μαθημάτων που 
απαιτούν τη χρήση Η/Υ και ακαδημαϊκών λογισμικών 

 Λόγω της ολικής αναμόρφωσης του ισογείου του κτιρίου της Βιολογίας, στο πλαίσιο της 
δημιουργίας της νέας, ενιαίας βιβλιοθήκης της ΣΘΕ, δε θα λειτουργεί για την επόμενη τριετία 



(κατ΄ εκτίμηση) η Βιβλιοθήκη του Τμήματος στο ισόγειο του κτιρίου. Για το λόγο αυτό, όλες οι 
διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά (π.χ. κατάθεση διπλωματικών, κλπ.), ενώ δανεισμός 
ειδικών ή διδακτικών βιβλίων θα γίνεται (σε περιορισμένο αριθμό) από τις βιβλιοθήκες των 
Τομέων και την Κεντρική Βιβλιοθήκη. ‘Ήδη η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Τμήματος 
(geolib.geo.auth.gr) έχει μεταφερθεί σε εικονική μηχανή ενώ λεπτομέρειες για τον τρόπο 
συναλλαγής με τον υπεύθυνο βιβλιοθήκης κ. Μηντζαρίδη  θα αναρτηθούν σύντομα στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος. Το τμήμα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να καλύψει το κενό του 
φυσικού δανεισμού βιβλίων με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές πηγές βιβλιογραφίας. 

 Για τους ίδιους λόγους η Νησίδα του Τμήματος μεταφέρεται σε νέο χώρο, στον 1ο όροφο 
του Νέου Κτιρίου ΣΘΕ (γυάλινο κτίριο). Όμως, λόγω της πιο περιορισμένης χωρητικότητας της 
νέας Νησίδας (16-18 αντί για 24 Η/Υ) και προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) σε ένα λογικό ωρολόγιο πρόγραμμα, είναι απαραίτητο όσοι 
φοιτητές μπορούν, να συμμετέχουν στα εργαστήρια και φροντιστήρια που απαιτούν τη χρήση 
Η/Υ με τους προσωπικούς, φορητούς Η/Υ (εφόσον διαθέτουν). Η χρήση των προσωπικών 
φορητών Η/Υ έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι το σύνολο των λογισμικών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί συνεχώς από το φοιτητή στο σπίτι του, διευκολύνοντας την επίλυση ασκήσεων, 
πρακτική εξάσκηση, κλπ. Υπενθυμίζω ότι το σύνολο του λογισμικού που χρησιμοποιεί το Τμήμα 
στο ΠΠΣ (Microsoft MSDN-AA, SPSS, MATLAB-Octave, QGIS, κλπ.) είτε είναι ανοικτού κώδικα 
(Open Source) είτε μπορεί να εκτελεστεί και στο οικιακό δίκτυο με τη χρήση του VPN που παρέχει 
το ΑΠΘ. 

 Κατά συνέπεια, στις δηλώσεις των σχετικών εργαστηρίων και φροντιστηριακών 
ασκήσεων, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε με τη χρήση του 
προσωπικού σας φορητού Η/Υ. Για τα άτομα που θα επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τον 
προσωπικό Η/Υ, η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται παράλληλα και σε δεύτερη ή και τρίτη 
αίθουσα. Παρακαλώ όσοι έχετε τη σχετική δυνατότητα να συμμετάσχετε, βοηθώντας τόσο το 
Τμήμα, όσο και εσάς, αφού πέρα από την δυνατότητα χρήσης του λογισμικού στο σπίτι σας, θα 
βοηθήσετε να απλοποιηθεί και το πρόγραμμα διδασκαλίας και να αποφύγουμε τμήματα αργά 
το βράδυ (19:00-21:00, 20:00-22:00, κλπ.) που αναπόφευκτα θα δημιουργηθούν αν 
περιοριστούμε στη χρήση μόνο της νέας Νησίδας Η/Υ. 

 Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στις καλοκαιρινές διακοπές σας, καλή προετοιμασία για την 
εξεταστική του Σεπτεμβρίου (για όσους δίνουν μαθήματα), και καλή επιστροφή στο ΑΠΘ στα 
τέλη Αυγούστου, ώστε να επιστρέψετε υγιείς και εμβολιασμένοι σε μία στοιχειωδώς κανονική 
(έστω και με κάποιους περιορισμούς) ακαδημαϊκή, φοιτητική ζωή. 

 

Με εκτίμηση 

Κ. Παπαζάχος 

Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 


