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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Οι φοιτητές (πρωτοετείς και παλαιοτέρων ετών) του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 
(ΕΦΠ) χωρίζονται με αλφαβητική σειρά σε 4 ομάδες εργασίας, με τις ημερομηνίες έναρξης του 
εργαστηρίου για την κάθε ομάδα να φαίνονται στον κάτωθι πίνακα. 
 
 

Τμήμα Ομάδα Ημερομηνία - Ώρα Έναρξης 

Επιστήμης 
Φυτικής 

Παραγωγής 

ΕΦΠ-1 (Από ΑΔΑΜ ΔΕΣΠΟΙΝΑ έως ΖΗΣΗΣ 
ΑΛΕΞΙΟΣ) 10-3-2022, 8:30-10:15 

ΕΦΠ-2 (Από ΖΙΟΥΖΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έως 
ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΛΕΞΙΑ) 10-3-2022, 10:30-12:15 

ΕΦΠ-3 (Από ΛΥΚΕΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έως ΡΑΠΤΗ 
ΦΩΤΕΙΝΗ) 17-3-2022, 8:30-10:15 

ΕΦΠ-4 (Από ΡΙΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ έως ΨΑΛΙΔΑ 
ΛΩΡΗ ΑΓΑΠΗ) 17-3-2022, 10:30-12:15 

 
Εγγραφή στο χώρο του Εργαστηρίου πριν την έναρξη των ασκήσεων δεν απαιτείται. 

 
Στον πίνακα ανακοινώσεων που βρίσκεται έξω από το χώρο του Εργαστηρίου έχουν αναρτηθεί 

αναλυτικοί ονομαστικοί πίνακες από τους οποίους θα ΠΡΕΠΕΙ κατά την άφιξή σας στο χώρο του 
εργαστηρίου να ενημερωθείτε 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 και να παραλάβουν εργαστηριακή θέση. 

 
Οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο eclass του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://oeclass.aua.gr/eclass/ (1390-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-Εργαστήριο-Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) το 
συντομότερο δυνατό, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό του εργαστηρίου και να 
λαμβάνουν τις σχετικές ανακοινώσεις.  

 
To Εργαστήριο Γενικής Χημείας βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Γ.Π.Α., από την πλευρά του κτιρίου της 
Διοίκησης, στον 2ο όροφο του Κτιρίου Κουγέα.  

Οι φοιτητές που θα προσέλθουν θα πρέπει να προσκομίσουν την ώρα της εργαστηριακής άσκησης, 
βεβαίωση ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ rapid τεστ 48 τελευταίων ωρών ή μοριακού ελέγχου PCR,  είτε πιστοποιητικό 
νόσησης τελευταίου εξαμήνου, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού. Διαφορετικά, θα πρέπει να 
αποχωρήσουν από το χώρο του εργαστηρίου.  

Η χρήση μάσκας εντός του κτιρίου είναι υποχρεωτική. 

 
 

  Εκ του Εργαστηρίου 


