
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

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 link 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 σύνδεσή σας στο MS –Teams. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις: 

1) Οι φοιτητές πρέπει -στο πλαίσιο του κανονισμού ν+3- να έχουν δηλώσει στο e-student τη 

συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που επιθυμούν. Οι διδάσκοντες εγγράφουν στις εξ 

αποστάσεως εξετάσεις μέσω Open-e-Class όσους έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις στο e-

student.  

2) Για να γίνει εγγραφή από τους διδάσκοντες στις εξ αποστάσεως εξετάσεις μέσω Open-e-Class οι 

φοιτητές πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα Open-e-Class - διαφορετικά δεν είναι 

εφικτή η εγγραφή τους και δεν μπορούν να εξεταστούν εξ αποστάσεως μέσω Open-e-class.    

 

Οι εξεταζόμενοι που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν με φυσική παρουσία θα εξεταστούν 

προφορικά στο Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, τις ίδιες ημέρες και ώρες 

με τις εξ αποστάσεως εξετάσεις τηρώντας τα πρωτόκολλα προστασίας έναντι της Covid-19. 

 

Εξετάσεις εξ Αποστάσεως – Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου 2021 
Μάθημα ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Ομάδες - MS Teams 

    

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

[2845] 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/3558/ 

18 

Ιουνίου 
14:00-14:45 [01] [02] [03] 

       

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [156] 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/3560/ 

22 

Ιουνίου 
17:00-17:45 [01] [02] 

    

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [97] ΘΕΩΡΙΑ & 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [1320] ΘΕΩΡΙΑ 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/3561/ 

Ο φοιτητής με ΑΜ: 15068 πρέπει πρώτα να  

 να δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα Open-e-Class 

και να επικοινωνήσει με τους διδάσκοντες για να μπορέσουν 

να τον εγγράψουν στην εξέταση του μαθήματος.  

18 

Ιουνίου 
17:00-17:45 [01] [02] 

    

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ [97] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ & 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [1320] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/3562/ 

24 

Ιουνίου 
17:00-17:45 [04] [05] 

    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [502] 
https://mediasrv.aua.gr/eclass/courses/3559/ 

18 

Ιουνίου 
17:00-17:45 [01] 

    

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ [1375] ΘΕΩΡΙΑ 
22 

Ιουνίου 
14:00-15:30 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ 

ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΚΩΔΙΚΩΝ MS-Teams 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ [1375] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
22 

Ιουνίου 
14:00-15:30 

 

Εκ του Εργαστηρίου 
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