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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Οι φοιτητές του Τμήματος της ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ χωρίζονται με αλφαβητική σειρά 
σε τέσσερις ομάδες εργασίας (ΒΙΟΤ-1 έως 4) και οι ημερομηνίες έναρξης του 
εργαστηρίου για την κάθε ομάδα είναι:  
 

Ομάδα Ημερομηνία - Ώρα Έναρξης 

ΒΙΟΤ-1 (Από ΑΓΓ έως ΖΩΓ) 11/10/21  11:30-12:15 

ΒΙΟΤ-2 (Από ΘΑΝ έως ΛΟΪ) 11/10/21  12:30-13:15 

ΒΙΟΤ-3 (Από ΜΑΛ έως ΡΑΥ) 18/10/21  11:30-12:15 

ΒΙΟΤ-4 (Από ΡΑΠ έως ΨΑΡ) 18/10/21  12:30-13:15 

 
Η προσέλευση των φοιτητών στον χώρο του Εργαστήριου Γενικής Χημείας 

(δυτική πλευρά Γ.Π.Α., Κτίριο Κουγέα, 2ος όροφος) θα γίνει αυστηρά σύμφωνα με τον 
παραπάνω πίνακα. Με την άφιξή σας στο χώρο του Εργαστηρίου θα πρέπει να 
ενημερωθείτε από τις αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις που θα είναι αναρτημένες 
στην είσοδο για τον Αριθμό Θέσης (Α.Θ.) που θα έχετε στον εργαστηριακό πάγκο 
καθ΄όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Όσοι φοιτητές δεν βρίσκουν το όνομά τους στους 
πίνακες, αλλά δικαιούνται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο το τρέχον ακαδημαϊκό 
έτος, μπορούν να προσέλθουν στο χώρο του Εργαστηρίου την ίδια ημέρα και ώρα με 
την ομάδα στην οποία ανήκουν αλφαβητικά για να εγγραφούν. 
 
 
Τέλος, τονίζεται ότι βάσει των μέτρων προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 οι 
φοιτητές θα πρέπει: 
1. να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημέρων τον εμβολιασμό́ 
τους, ή 
2 να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημέρων τον εμβολιασμό́ 
τους με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από τον κορωνοϊό, ή 
3. να έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό και να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών 
από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής 
εργαστηριακού ελέγχου, ή 
4. να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή με 
rapid test. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως 
έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. 
5. Να φορούν μάσκα εντός του κτιρίου. 

  Εκ του Εργαστηρίου 


