
Αλλαγές στο ΠΠΣ του 3ου έτους (Ε' εξάμ.) και στις ασκήσεις πεδίου  

 

Αγαπητοί φοιτητές, 

επικοινωνώ μαζί σας για 2 σημαντικά θέματα που αφορούν τις ασκήσεις πεδίου: 

1) Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος ασκήσεων πεδίου, αρκετοί φοιτητές 
επικοινώνησαν με το Τμήμα, εκφράζοντας τον προβληματισμό τους για τη διενέργεια 
σημαντικού αριθμού ασκήσεων το Σάββατο. Ο κύριος λόγος ήταν ότι αρκετοί 
φοιτητές εργάζονται τα Σάββατα (πολλοί και Κυριακές) για να υποστηρίξουν τις 
σπουδές τους. 

Σε σχέση με το θέμα αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι ο τρέχον Κανονισμός 
Ασκήσεων: 

http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2019-20/2019-
20_KANONISMOS_ASKHSEWN_YPAI8ROY.pdf 

προβλέπει σαφώς ότι "...Οι υποχρεωτικές μονοήμερες Ασκήσεις Υπαίθρου γίνονται 
κατά προτίμηση Παρασκευή ή Σάββατο...". Επιπλέον, το Τμήμα προσπάθησε να 
περιορίσει τις ασκήσεις τα Σάββατα, όμως αυτό δεν ήταν πάντοτε εφικτό, δεδομένου 
ότι το 3ο έτος έχει μαθήματα και εργαστήρια το απόγευμα της Παρασκευής. 

Σε κάθε περίπτωση και αντιλαμβανόμενοι ότι μπορεί οι αλλαγές στο παρόν στάδιο 
να είναι δύσκολες, αλλά ταυτόχρονα το πρόβλημα των φοιτητών που εργάζονται 
είναι πολύ σημαντικό, μετά από συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους 
διδάσκοντες (τους οποίους και ευχαριστώ θερμά) αποφασίστηκε να μεταφερθούν: 

α) Το μάθημα της Παλαιοανθρωπολογίας στην Τετάρτη 17-19:00 

β) Το Εργαστήριο της Τεκτονικής της Παρασκευής (4ο Τμήμα) στην Τετάρτη 19:00-
21:00. 

Αν κάποιοι φοιτητές που παρακολουθούν τα παραπάνω τμήματα έχουν ταυτόχρονα 
εργαστήριο σε κάποιο από τα τμήματα που διδάσκονται παράλληλα τις ίδιες ώρες 
την Τετάρτη (Συστήματα Γεωγραφ. Πληροφ. & Διαχείριση Γεωλ. Χαρτογραφικών 
Δεδομένων και Γεν. Κοιτασματολογία), παρακαλώ να έρθουν σε επαφή με τους 
διδάσκοντες ώστε να αλλάξουν τμήμα εργαστηρίου, είτε στα παραπάνω μαθήματα, 
είτε στο εργαστήριο της Τεκτονικής, αν δεν βρεθεί άλλη λύση. Σας παρακαλώ 
βοηθήστε και εσείς να βρεθεί λύση, η αλλαγή γίνεται για σημαντικό λόγο, ο οποίος 
αφορά μία μεγάλη μερίδα φοιτητών, η οποία προφανώς εργάζεται γιατί είναι 
αναγκαίο. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της αλλαγής, θα διερευνηθεί από την Επιτροπή 
Ασκήσεων Πεδίου η μεταφορά ασκήσεων από το Σάββατο στην Παρασκευή, σε όσες 
περιπτώσεις αυτό είναι εφικτό. Νεότερο πρόγραμμα ασκήσεων πεδίου θα 
ανακοινωθεί σύντομα. 

2) Όπως γνωρίζετε σε όλο το προηγούμενο 1,5 έτος που το Τμήμα είχε εκπαιδευτική 
δραστηριότητα από απόσταση, διενεργήθηκαν όλες οι υποχρεωτικές ασκήσεις 
πεδίου και αρκετές πολυήμερες. Η διενέργεια αυτή δεν ήταν εύκολη: Έγινε σε 
συνθήκες πανδημίας, με μάσκες και μέτρα προστασίας, με εξαιρετική διάθεση από 
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τους διδάσκοντες, οι οποίοι πήραν το σημαντικό ρίσκο να κάνουν τις ασκήσεις 
πεδίου. Να σημειωθεί ότι το Τμήμα Γεωλογίας ήταν το μόνο τμήμα στο ΑΠΘ, το μόνο 
Τμήμα Γεωλογίας στην Ελλάδα, και πιθανότατα το μόνο Τμήμα σε όλη την Ελλάδα 
που κατάφερε και υλοποίησε το πρόγραμμα ασκήσεων πεδίου. 

Δυστυχώς μεγάλος αριθμός φοιτητών (περίπου 30%), ιδίως όσοι είχαν μόνιμη 
κατοικία εκτός Θεσ/νίκης, επέλεξε να μην επιστρέψει στο ΑΠΘ και να μην κάνει τις 
ασκήσεις πεδίου. Έτσι ενώ δεσμεύθηκαν (και πληρώθηκαν από το ΑΠΘ) λεωφορεία 
63 θέσεων, που μπορούσαν να μεταφέρουν ~50 φοιτητές (σύμφωνα με τα μέτρα), 
εμφανίζονταν συχνά μόνο 30-40 φοιτητές. Το αποτέλεσμα είναι σε πολλά έτη (ιδίως 
σε όσους είναι τώρα στο 3ο και 4ο έτος), να εμφανίζεται σημαντικός αριθμός 
φοιτητών με εκκρεμότητες σε υποχρεωτικές μονοήμερες ασκήσεις. 

 Σε σχέση με το θέμα αυτό, η κατάσταση είναι ξεκάθαρη: Το ΑΠΘ δεν έχει τους 
πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς) για να πραγματοποιήσει πρόσθετες 
ασκήσεις για όσους επέλεξαν να μην τις κάνουν στο έτος στο οποίο είναι, και φυσικά 
δεν το επιτρέπει και το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το ίδιο φυσικά ισχύει για κάθε 
υποχρεωτικό τμήμα εκπαίδευσης (π.χ. εργαστήρια). Απόλυτη προτεραιότητα σε όλες 
αυτές τις υποχρεωτικές δραστηριότητες (αλλά κυρίως στις ασκήσεις), έχουν οι 
φοιτητές του ίδιου έτους, δηλαδή όσοι παρακολουθούν τις ασκήσεις στο κανονικό 
εξάμηνο σπουδών τους. Οι υπόλοιποι θα εξυπηρετηθούν σταδιακά, σε όποιες θέσεις 
περισσεύουν, και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τηρώντας σειρά προτεραιότητας 
ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Συμπερασματικά, δεν είναι εγγυημένη η συμμετοχή ενός φοιτητή σε άσκηση πεδίου 
περασμένου έτους την οποία δεν παρακολούθησε. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
εξαντλείτε τα περιθώρια να παρακολουθείτε τις ασκήσεις πεδίου στο έτος, στο οποίο 
τυπικά ανήκετε, γιατί αλλιώς κινδυνεύετε να παραταθεί αδικαιολόγητα η διάρκεια 
σπουδών σας. Το Τμήμα θα προσπαθήσει να εξυπηρετήσει όσους δεν συμμετείχαν 
σε υποχρεωτικές ασκήσεις πεδίου, αλλά αυτό θα γίνει στο μέτρο του εφικτού. 

 

Με εκτίμηση 

Κ.Παπαζάχος 
Πρόεδρος Τμ. Γεωλογίας ΑΠΘ 


