
Αγαπητοί Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Γεωλογίας, 

Την Πέμπτη 21 Μαΐου η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε όπως η ολοκλήρωση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. εργαστήρια) πραγματοποιηθεί με ευθύνη των Τμημάτων 

(του Προέδρου και του διδάσκοντα), ενώ όλη η εξεταστική πραγματοποιηθεί από απόσταση.  

Το Τμήμα Γεωλογίας την ίδια ημέρα (21/05) σε έκτακτη Γ.Σ., μετά τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου, 

αποφάσισε, εισηγήθηκε και τελικά εγκρίθηκε από την κ. Πρύτανι, όπως προβλέπεται από την 

διαδικασία: 1. Την παράταση του ακαδημαϊκού εξαμήνου για 2 εβδομάδες έτσι ώστε να 

ολοκληρωθούν και τα πέντε εργαστήρια που απαιτούνται. 2. Έναρξη της εξεταστικής 1 Ιουνίου 

και για τρεις εβδομάδες μέχρι 21 Ιουνίου, για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, εξεταστική 

που συμμετέχουν μόνο οι επί πτυχίο φοιτητές. 3. Η εξεταστική για το τρέχον εξάμηνο ορίστηκε 

από 22 Ιουνίου μέχρι και 24 Ιουλίου. 

 

1. Σχετικά με τα εργαστήρια: 

Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια σε πέντε μαθήματα (3 στο Α’ έτος, 1 στο δεύτερο και 1 στο 

τρίτο έτος). Τα εργαστήρια ΔΕΝ είναι υποχρεωτικά και δεν υπάρχουν απουσίες. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου και τις εισηγήσεις-οδηγίες του Υπουργείου η 

πραγματοποίηση των εργαστηρίων γίνεται με ευθύνη των διδασκόντων και του Τμήματος 

υλοποίησης, εξασφαλίζοντας όμως την υγιεινή και ασφάλεια των εκπαιδευομένων, με παροχή 

γαντιών, αντισηπτικών διαλυμάτων και σαπουνιών στις τουαλέτες για το πλύσιμο των χεριών. Η 

χρήση μάσκας είναι προαιρετική και θα πρέπει όποιος φοιτητής θέλει να φοράει μάσκα να την 

έχει μαζί του.   

Για την πραγματοποίηση των εργαστηρίων θα χρησιμοποιηθούν 4 διαφορετικοί χώροι: Το 

υπολογιστικό κέντρο, οι αίθουσες μικροσκοπίας των ΟΠΥ, οι αίθουσες διδασκαλίας του 

Τμήματος, καθώς και το αίθριο (σκεπαστό) το κτηρίου μας. 

Μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες τα καθημερινά εργαστήρια θα περιλαμβάνουν την 

άσκηση μόνο μιας ομάδας ανά διαφορετικό χώρο, για να εξασφαλίζεται η υγιεινή του χώρου και 

η ασφάλεια των ασκούμενων, ενώ ο κάθε εργαστηριακός χώρος θα είναι ανεξάρτητος ο ένας από 

τον άλλο, και θα χρησιμοποιούνται διαφορετικές πόρτες εισόδου και τουαλέτες. Έτσι, κάθε 

φοιτητής σε μια μέρα μπορεί να ασκηθεί σε 4-5 διαφορετικές ασκήσεις, χωρίς να έρχεται σε 

επαφή η μια ομάδα με την άλλη. 

Οι καθαρίστριες, έχουν ενημερωθεί και θα απολυμαίνουν τους παραπάνω χώρους 7-9 το πρωί . 

Οι διδάσκοντες θα πρέπει να κάνουν διάλειμμα 15 λεπτών, κάθε ώρα εργαστηρίου, και θα πρέπει 

να στέλνουν τους φοιτητές να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι στις τουαλέτες. 

Οι διδάσκοντες έχουν την ευθύνη να απολυμαίνουν τα αντικείμενα με τα οποία θα έρχονται οι 

φοιτητές σε επαφή, όπως φακοί, απολιθώματα, πληκτρολόγια κ.λ.π. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δόθηκαν, στην ΚΥΑ που εκδόθηκε όπου προβλέπονται οι 

διαδικασίες χρήσης των χώρων ορίστηκε η χωρητικότητα της κάθε αίθουσας για εργαστηριακή 

άσκηση, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να απέχει ο κάθε φοιτητής από τον διπλανό του 

τουλάχιστον 1.5-2 μέτρα. 

Για την υποστήριξη όλων των παραπάνω το Τμήμα έχει προμηθευτεί: 



1. Γάντια για όλους τους διδάσκοντες, για να προμηθεύουν τους φοιτητές που ασκούνται, 

σε τρία μεγέθη.  

2. Αντισηπτικά gel, για να υπάρχουν στην είσοδο του κάθε εργαστηριακού χώρου, για να 

απολυμαίνουν οι φοιτητές τα χέρια τους. 

3. Αντισηπτικό διάλυμα για τους διδάσκοντες για να απολυμαίνουν τον εξοπλισμό τους. 

4. Μάσκες για έκτακτη περίπτωση, αν δουν κάποιο φοιτητή που την έχει άμεση ανάγκη και 

δεν έχει δικιά του. 

5. Σαπούνι για τις τουαλέτες. 

 

2. Σχετικά με την εξεταστική: 

Στη διαδικασία και τον τρόπο των εξετάσεων που εγκρίθηκαν προβλέπονται εξετάσεις από 

απόσταση είτε με προφορικές εξετάσεις, είτε με εργασίες και προφορική εξέταση είτε με γραπτές 

εξετάσεις, πάντα λαμβάνοντας υπόψη την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή για το αδιάβλητο 

και για την ισότιμη αντιμετώπιση σας. 

Απαιτήσεις: 

Κατάθεση βαθμολογιών από τους διδάσκοντες μέχρι 31 Ιουλίου. 

Σχετικά με την πρώτη φάση της εξεταστικής, 1 Ιουνίου μέχρι 21 Ιουνίου, που αφορά τα 

διδασκόμενα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και ενδιαφέρει τους επί πτυχίο φοιτητές:  

Θα πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι, επί πτυχίο φοιτητές, να απαντήσουν στο μήνυμα που θα 

λάβουν από τους διδάσκοντες τους, στο e-class ως πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η 

απάντηση στο μήνυμα αυτό αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις με τις διαδικασίες 

που θα προτείνει ο κάθε διδάσκων/ουσα. Με τον τρόπο αυτό και τις απαντήσεις που θα λάβουν 

οι διδάσκοντες θα γνωρίζουν πόσοι θα προσέλθουν στις εξετάσεις και με τον τρόπο αυτό θα 

οργανώσουν τις ομάδες εξέτασης και τους χρόνους εξέτασης κάθε ομάδας. Επίσης, έτσι θα 

γνωρίζει και ο κ. Παπούλης που διαμορφώνει το πρόγραμμα τον απαιτούμενο χρόνο εξέτασης 

για κάθε μάθημα. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δύο εξεταζόμενα μαθήματα την ημέρα με το υποχρεωτικό πρώτο 

και το επιλογής δεύτερο. Στόχος είναι να "χωρέσουμε" 40 μαθήματα σε 20 ημέρες, 

συμπεριλαμβανομένων και του Σαββάτου και της Κυριακής και εξαιρουμένης της αργίας του 

Αγίου Πνεύματος. 

Τα μαθήματα που είναι σε συνδιδασκαλία πιθανά να οργανωθούν σε ομάδες με παράλληλη 

εξέταση από κάθε συν διδάσκοντα σε θέματα που θα επιλέξουν όλοι μαζί, μειώνοντας με τον 

τρόπο αυτό το χρόνο εξέτασης των αντίστοιχων μαθημάτων. 

Σχετικά με την δεύτερη φάση της εξεταστικής, 22 Ιουνίου – 24 Ιουλίου, θα ακολουθηθούν οι 

ίδιες διαδικασίες, και θα περιλαμβάνονται τα διδασκόμενα στο εαρινό εξάμηνο μαθήματα. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας 


