
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Ο εξετάσεις των μαθημάτων του Εργαστήριου Οικολογίας & Προστασίας του Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθούν όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  

ΜΑΘΗΜΑ  ΘΕΩΡ./ΕΡΓ.  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ  ΩΡΑ  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  

  *ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [κωδ.: 156] (φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2015 και μετά) ΘΕΩΡ.  7/2/2023  11:00  Κουτσομητόπουλου & Νιαβή 

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [κωδ.: 97] (φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2014 και πριν) ΘΕΩΡ.  24/1/2023  11:00  Α΄ αμφιθέατρο κεντρικού κτιρίου  

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [κωδ.: 1320]  ΘΕΩΡ.  24/1/2023 11:00  Α΄ αμφιθέατρο κεντρικού κτιρίου 

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [κωδ.: 502]  ΘΕΩΡ.  24/1/2023  11:00  Α΄ αμφιθέατρο κεντρικού κτιρίου 

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [κωδ.: 97] (φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2014 και πριν) ΕΡΓ.  24/1/2023  12:30  Α΄ αμφιθέατρο κεντρικού κτιρίου 

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [κωδ.: 1320]  ΕΡΓ.  24/1/2023  12:30  Α΄ αμφιθέατρο κεντρικού κτιρίου 

  *ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [κωδ.: 2845]  

                                         Φοιτητές με Α.Μ. από 14694 έως και 119220 

ΘΕΩΡ.  31/1/2023  14:00  Κουτσομητόπουλου & Νιαβή 

  *ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [κωδ.: 2845]  

                                         φοιτητές με Α.Μ. από 119221 έως και 513053 

ΘΕΩΡ.  31/1/2023  15:30  Κουτσομητόπουλου & Νιαβή 

Οι αστερίσκοι δηλώνουν τον τρόπο εξέτασης: *Πολλαπλής Επιλογής + Άσκηση ή θέμα ανάπτυξης, **Θέματα Ανάπτυξης.  
 

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

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

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

Γεωργική Οικοτοξικολογία  (Θεωρία και Εργαστήριο) (κωδ.: 895)                       κ. Κ. Σαϊτάνη  

Τοξικολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων [κωδ.: 3540]                                                                                                   κ.κ. Κ. Σαϊτάνη / Π. Ταραντίλης 

Οικολογία και Βιοκλιματολογία Αστικού Περιβάλλοντος  (κωδ. 1165)                                 κ.κ. Κ. Σαϊτάνης / Ι. Τσίρο       

Επισημάνσεις:  

1) Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει να προσέλθουν με τα προβλεπόμενα μέτρα και πιστοποιητικά προστασίας έναντι της COVID.  

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 (i-Pad, Tablets, κ.λπ.) που απειλούν την εγκυρότητα 

των εξετάσεων.   

4) Οι φοιτητές να φέρουν μαζί τους διορθωτική ταινία (Blanco)  

5) Τόσο στις εξετάσεις θεωρίας όσο και στις εξετάσεις εργαστηρίου του μαθήματος ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ του 3ου εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να  φέρουν μαζί τους υπολογιστή χειρός (calculator) για 

επίλυση ασκήσεως. Δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (i-Pad, κ.λπ.) ως  υπολογιστών χειρός (calculators).  

 Εκ του Εργαστηρίου  


