
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστηρίου Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος θα 

πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Με πατημένο το control πατήστε πάνω στο 

όνομα του κάθε μαθήματος [Ctrl + click] για να σας οδηγήσει στην σελίδα της εξέτασης του μαθήματος 

που σας ενδιαφέρει, όπου και θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης και τους 

κωδικούς για τη σύνδεση σας στο MS –Teams. 

Οι Διδάσκοντες έχουν ήδη κάνει την εγγραφή σας στις εξετάσεις των μαθημάτων που έχετε δηλώσει, 

με εξαίρεση τους φοιτητές με Αριθμούς Μητρώου 313026, 15356, 14420, 15356 και 17103, οι οποίοι 

πρέπει πρώτα να ανοίξουν λογαριασμό στην πλατφόρμα Open-e-Class και να επικοινωνήσουν με τους 

διδάσκοντες (saitanis@aua.gr) για να μπορέσουν να τους εγγράψουν στις εξετάσεις των μαθημάτων που 

έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμμετέχουν. 

Εξ Αποστάσεως εξετάσεις 
Μάθημα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Ομάδες MS Teams 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [502] 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/1504/ 

13-Ιουλ 08:30-09:15 [01]  [02] 

    

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [2845] 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/1558/ 

14-Ιουλ 09:30-10:15 [03] [04] [05] 

Απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα e-class για τον φοιτητή με ΑΜ: 313026 

       

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [156] 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/1565/ 

14-Ιουλ 11:00-11:45 [06]  

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [97] ΘΕΩΡΙΑ 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/1566/ 

14-Ιουλ 11:00-11:45 [07] [08] 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [1320] ΘΕΩΡΙΑ 

https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/1566/ 

Απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα e-class για τους φοιτητές με ΑΜ: 15356 και 313026 

    

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [97] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/1569/ 

14-Ιουλ 12:30-13:15 [09] [10] [11]  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [1320] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/1569/ 

Απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα e-class για τους φοιτητές με ΑΜ: 14420, 15356, 17103, 313026 

    

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ [1375] ΘΕΩΡΙΑ 13-Ιουλ 11:00-12:00 [00] 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ [1375] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13-Ιουλ 11:00-12:00 [00] 

 
 

 

   

Εξετάσεις με φυσική παρουσία 
Μάθημα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Χώρος εξέτασης 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ [1375] ΘΕΩΡΙΑ 13-Ιουλ 11:00-12:00 
Αίθουσα Εργαστηρίου 
Βοτανικής, 2ος όροφος 

Κτηρίου Χασιώτη 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [2845] 14-Ιουλ 09:00-09:45 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [97] ΘΕΩΡΙΑ 14-Ιουλ 11:30-12:15 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [97] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 14-Ιουλ 12:15-13:00 

 

Εκ του Εργαστηρίου 
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