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Αγαπητοί φοιτητές του 5ου εξαμήνου ΤΕΤΔΑ και παλαιότεροι,   

 

Οι 4η και 5η ασκήσεις (Οξύτητα-Σημείο Πήξεως / Πρωτεΐνες) θα γίνουν (ξεκινώντας από 12/11/2021) 

σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί στις Εργαστηριακές αίθουσες του κτιρίου «Βεϊνόγλου», δίπλα στην 

αίθουσα «Ι.ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ».  

Κάθε φορά μια ένας φοιτητής έρχεται στο Εργαστήριο συμμετέχει σε δύο ασκήσεις που αντιστοιχούν σε δύο 

παρουσίες ή δύο απουσίες. 

Οι αλλαγές τμήματος δεν μπορούν να γίνουν λόγω περιορισμένης χωρητικότητας των εργαστηριακών 

αιθουσών. Εάν υπάρχει αποδεδειγμένα κάποια πραγματική ανάγκη μπορεί να γίνει με αμοιβαία 

μετάθεση για την οποία θα έχουν ενημερωθεί έγκαιρα οι διδάσκοντες από τους δύο φοιτητές που 

αλλάζουν μεταξύ τους τμήματα. 

Για τις επόμενες ασκήσεις (που θα γίνονται πάντοτε Παρασκευή) θα ενημερωθείτε με επόμενες 

ανακοινώσεις. 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ  

12/11/2021 11:30-13:00 4η 1 DURO EGLANTINA έως ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 

 13:30-15:00 5η 1 

     

12/11/2021 11:30-13:00 5η 2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. έως ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ ΒΑΡ. 

 13:30-15:00 4η 2 

     

19/11/2021 11:30-13:00 4η 3 ΚΑΡΚΑΣΙΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ έως ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 

 13:30-15:00 5η 3 

     

19/11/2021 11:30-13:00 5η 4 ΛΑΒΔΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ έως ΝΤΑΒΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 13:30-15:00 4η 4 

     

26/11/2021 11:30-13:00 4η 5 ΞΕΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ έως ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΛΕΙΩ-ΠΑΝ. 

 13:30-15:00 5η 5 

     

26/11/2021 11:30-13:00 5η 6 ΣΠΑΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ-Μ. έως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΜΑΡ. 

 13:30-15:00 4η 6 

✓ Πριν την έναρξη κάθε άσκησης θα γίνονται οι απαιτούμενοι γνωστοί σας έλεγχοι σχετικά με τον κορονοϊό που 

αφορούν στην είσοδο σε Εργαστηριακές αίθουσες, όπως ορίζεται από τον κανονισμό που μας έστειλε το ΓΠΑ. 

✓ Είναι απαραίτητη η ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας του Εργαστηρίου στην η-τάξη του μαθήματος 

✓ Είναι απαραίτητη η εργαστηριακή ποδιά. 

✓ Το υλικό για το Εργαστήριο υπάρχει στο eclass στο μάθημα «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ, 5ο εξαμ. ΤΕΤΔΑ (350)». Είναι 

απαραίτητη η εγγραφή των φοιτητών για την παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού και ενημερώσεων.  

✓ Οι εργαστηριακές ασκήσεις υπάρχουν και στην ενότητα Δ΄ του βιβλίου «Γαλακτοκομία» (Σ. Καμιναρίδης & Γ. 

Μοάτσου) και στον φάκελο «υλικό για το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (350)» της η-τάξης (αρχείο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ_ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ_Σ. Καμιναρίδης). Μέχρι την παραλαβή των βιβλίων μπορείτε να συμβουλεύεστε 

αυτό το αρχείο. 

✓ Παραδίδεται μία συγκεντρωτική αναφορά  για το Εργαστήριο την εβδομάδα 14-18/12/2021. Το αντικείμενο και οι 

οδηγίες θα σας σταλούν το β’15νθήμερο του Νοεμβρίου. 

✓ Οι αναφορές παραδίδονται στην κ. Δ. Κυτίνου (1
ος

 όροφος, Εργαστήριο Γαλακτοκομίας). 

✓ Η τελική εξέταση του εργαστηρίου αφορά στο θεωρητικό και στο πρακτικό μέρος των ασκήσεων. 

✓ Τελική βαθμολογία= (μέση βαθμολογία αναφορών   0,3) + (μέση βαθμολογία τελικής εξέτασης  0,7).     

Προϋπόθεση είναι η επίτευξη βαθμολογίας 5/10 κατά την τελική εξέταση. 

✓ Εάν για οποιοδήποτε λόγο αναβληθεί μία άσκηση, θα υπάρχει ανακοίνωση για τυχόν αλλαγή του 

προγράμματος. 

✓ Για κάθε εργαστηριακή άσκηση (εργαστηριακή ή θεωρητική) καταγράφονται οι παρουσίες και οι απουσίες. 

✓ Δικαιολογούνται μόνο 2 απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου, εφόσον πραγματοποιηθεί ο προγραμματισμένος 

αριθμός ασκήσεων  


