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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 

Γ Ε Ω ΠΟ ΝΙ Κ Ο  Π ΑΝ Ε ΠΙ  ΣΗ ΜΙ Ο  ΑΘ Η Ν ΩΝ   

ΙΕΡΑ ΟΔΟ 75-86, 118 55 ΒΟΣΑΝΙΚΟ, ΑΘΗΝΑ 

 
 

ΦΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΩΝ ΖΩΩΝ,                   
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΖΩΩΝ,                                                                                     

Χρήστος Μπαλάσκας, Επίκουρος Καθηγητής 

Σηλ.: 210 5294389, Fax:  210 5294388    

E-mail: chbalaskas@aua.gr                                                                                                                                                                                                                                             

 

Αζήλα, 18 Ηαλνπαξίνπ 2021 

 

Θέκα: 1
ε
 ελεκέξωζε γηα ηελ εμεηαζηηθή Ιαλνπαξίνπ 2021 

 

Καιή ρξνληά! 

 

Παξαηίζεηαη ην πξόγξακκα ηεο εμεηαζηηθήο ζηα καζήκαηα (ζεσξία & εξγαζηήξην), 

ζύκθσλα κε ην επίζεκν πξόγξακκα ηεο  εμεηαζηηθήο πνπ αλαξηήζεθε από ην Σκήκα πνπδώλ 

ηνπ Γ.Π.Α., ζηα νπνία ζπκκεηέρσ σο δηδάζθσλ (θαη ζηα νπνία είκαη θαη Τπεύζπλνο Καζεγεηήο, 

κε εμαίξεζε ηε Φπζηνινγία). 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ 

Πέκπηε, 

28/01/2021 

11:00-14:00 Αξρέο Κπηηαξηθήο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο (3635) 

(ζεσξία & εξγαζηήξην) 

Σξίηε, 02/02/2021 17:00-20:00 Φπζηνινγία Αγξνηηθώλ Εώσλ (140) (ζεσξία) 

Πέκπηε, 

04/02/2021 

08:00-11:00 Ηζηνινγία-Δκβξπνινγία (2835) (ζεσξία & εξγαζηήξην) 

Παξαζθεπή, 

12/02/2021 

08:00-11:00 Αλαηνκία θαη Φπζηνινγία Αγξνηηθώλ Εώσλ (140) 

(ζεσξία & εξγαζηήξην) 

Γεπηέξα, 

15/02/2021 

11:00-14:00 Αλαηνκία-Ηζηνινγία Εώσλ (11) (ζεσξία & εξγαζηήξην) 

11:00-14:00 Αλαηνκία Αγξνηηθώλ Εώσλ (1435) (ζεσξία & 

εξγαζηήξην) 

Σξίηε, 16/02/2021 08:00-11:00 Αξρέο Δκβξπνινγίαο Εώσλ (ζεσξία θαη εξγαζηήξην) 
   

 

Γηα θάζε έλα από ηα αλσηέξσ καζήκαηα ζα αλαθνηλωζεί 1 εκέξα πξηλ ηελ νξηζζείζα από ην 

πξόγξακκα εκέξα εμέηαζεο, ν αθξηβήο ρξόλνο έλαξμεο θαη ιήμεο θαη ζπλεπώο ε δηάξθεηα ηεο 

εμέηαζεο γηα ην εξγαζηήξην θαη ηε ζεωξία, ε νκάδα εμέηαζεο ζηελ νπνία ζα εληαρζείηε 

(εθόζνλ απηό είλαη απαξαίηεην) γηα ην εξγαζηήξην θαη ηε ζεωξία (πξνζνρή νη νκάδεο ζα 

ηεξεζνύλ απζηεξά, αθνύ ζα έρεη πξνθαζνξηζζεί ε ζπκκεηνρή ζαο ζην msteams), θαζώο θαη ην 
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link & password ζην ms teams, όπνπ ζα δηεμαρζεί ε εμ απνζηάζεωο εμέηαζε. Τπελζπκίδεηαη 

όηη είζηε ππνρξεσκέλεο/νη λα θέξεηε ηελ θνηηεηηθή ζαο ηαπηόηεηα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε όζσλ 

θιεζνύλ από ηνπο δηδάζθνληεο λα ην πξάμνπλ. 

 

Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ εμέηαζε δηα δώζεο ε εκέξα θαη ώξα πξνζέιεπζεο είλαη 

απηή πνπ νξίδεηαη από ην πξόγξακκα. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ε εμέηαζε ζα γίλεη κέζα ζην 

ρξόλν πνπ ζα νξηζζεί γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζεωξίαο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ (όπσο απηή ζα 

αλαθνηλσζεί- δείηε ηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν) ζην Αλαηνκείν. Πξέπεη λα βξίζθεζηε εθεί ηελ 

ώξα έλαξμεο ηεο εμέηαζεο (ζεσξίαο ή εξγαζηεξίνπ) θαη όρη αξγόηεξα, θέξνληαο καδί ηε 

θνηηεηηθή ζαο ηαπηόηεηα. 

 

Πξέπεη λα επηζεκάλσ ηα αθόινπζα: 

 Αξρέο Κπηηαξηθήο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο: ην πξόγξακκα ζα πξνθύςεη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο ζπλδηδάζθνληεο θ. Δ. Εσίδε θαη θ. Γ. Θενδώξνπ. 

 Φπζηνινγία Αγξνηηθώλ Εώσλ: ε ζεσξία ζα αλαθνηλσζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θ. . 

Υαδηώ (πνπ είλαη θαη ε ππεύζπλε ηνπ καζήκαηνο). ην εξγαζηήξην δελ ζπκκεηέρσ. 

 Αξρέο Δκβξπνινγίαο Εώσλ: ην εξγαζηήξην ζα αλαθνηλσζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

δηδάζθνληα θ. Γ. Καινγηάλλε. 

 

Δλεκεξσηηθά, ε ηειηθή αλαθνίλσζε ζα γίλεη 1 εκέξα πξηλ ώζηε λα έρνπλ εληαρζεί κέζα ζην 

ζύζηεκα νη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζαο ζηηο εμεηάζεηο θάζε καζήκαηνο.  

 

Καιή επηηπρία, 

 

Υξήζηνο Μπαιάζθαο. 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 


