
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η εξέταση του μαθήματος "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" [κωδ.: 2845] θα 

πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 1/2/2022 ως εξής:  

Από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ έως και ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ  στις 09:00 Αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου  

Από ΚΑΠΛΑΤΖΗ έως και ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ  στις 09:00 Αμφιθέατρο Νιαβή    

Από ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗ έως και ΡΩΜΕΣΗΣ  στις 10:00 Αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου  

Από ΣΑΛΑΜΟΖΗ έως και ΧΥΣΑΪ (και BEMBEEVA) στις 10:00 Αμφιθέατρο Νιαβή    

 

Η εξέταση του μαθήματος "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ" [κωδ.: 156] θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 25/1/2022 ως εξής:  

Από ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ έως και ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ στις 11:00 Αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου  

Από ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ έως και ΜΑΡΙΝΟΣ  στις 11:00 Αμφιθέατρο Νιαβή    

Από ΜΑΡΚΟΥΛΗ έως και ΣΚΟΡΔΟΣ  στις 12:00 Αμφιθέατρο Κουτσομητόπουλου  

Από ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ έως και ΧΕΛΗ  στις 12:00 Αμφιθέατρο Νιαβή    
 

Η εξέταση των μαθημάτων "ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ" [κωδ.: 97] και “ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”  [κωδ.: 

1320] θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23/2/2022, στο αμφιθέατρο Α΄ κεντρικού κτιρίου, ως εξής:  

ΘΕΩΡΙΑ  στις 11:00  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  στις 12:00  

 

Η εξέταση του μαθήματος "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”  [κωδ.: 502] θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23/2/2022, στις 12:00, στο αμφιθέατρο Α΄ κεντρικού κτιρίου,  

 

Για τις εξετάσεις των παρακάτω μαθημάτων οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα για τον 

ορισμό ημερομηνίας προφορικής εξέτασης:  

Ειδικά Θέματα Οικολογίας (Θεωρία και Εργαστήριο) (κωδ.: 1375) 

Θέματα Ποσοτικής Οικολογίας  (Θεωρία και Εργαστήριο) (κωδ.: 2300) 

Γεωργική Οικοτοξικολογία  (Θεωρία και Εργαστήριο) (κωδ.: 895) 

Τοξικολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων  (Θεωρία και Εργαστήριο) (κωδ.: 3540)   

 

Επισημάνσεις: 

1) Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν με τα προβλεπόμενα μέτρα και 

πιστοποιητικά προστασίας έναντι της COVID, ήτοι: 

α) υποβολή δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr) 

β) χρήση προστατευτικής μάσκας FFP2 ή KN95 ή εναλλακτικά διπλής μάσκας 

γ) επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή PCR test <72 ωρών ή Rapid <48 ωρών πριν 

την ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος  

δ) επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας 

ε) Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα 

βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η 

απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Οι 

συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη 

ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος. 

2) Για την συμμετοχή σε εξέταση μεταφερόμενου μαθήματος απαιτείται η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις 

στο πλαίσιο του κανονισμού ν+3. Δεν γίνεται διακράτηση βαθμολογίας  

3) Κατά την διάρκεια των εξετάσεων δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση κινητών τηλεφώνων ή 

άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που απειλούν την εγκυρότητα των εξετάσεων.  

4) Οι φοιτητές να φέρουν μαζί τους διορθωτική ταινία.  

 

Εκ του Εργαστηρίου 

https://edupass.gov.gr/

