
Σηµειώνεται ότι: 
Α) Οι σπουδαστές θα αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία τους µε ταυτότητα, ή πάσο, ή θα εκπροσωπούνται από άλλο σπουδαστή µε γραπτή εξουσιοδότησή τους.  
Β) Προτεραιότητα δήλωσης στα εργαστηριακά τµήµατα του τυπικού εξαµήνου έχουν οι σπουδαστές που ανήκουν στα αντίστοιχα εξάµηνα. 
Γ) Θα δηµιουργούνται λίστες αναµονής µόνον όταν έχουν συµπληρωθεί τα τυπικά και τα µεταφερόµενα τµήµατα που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα 
∆) Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα γίνει ταυτοποίηση των ονοµάτων. 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ TMHΜΑΤΑ 
∆ευτέρα 24 -02 -2014 έως Τετάρτη 26-02-2014,   ΩΡΕΣ 11.00-14.00  

 
 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ : ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ I (Τυπ. Εξάµ. Β) 
                            ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙI (Τυπ. Εξάµ. Β) 
                            ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (Τυπ. Εξάµ. Στ) 

Εξαµ. Β, Γ ∆ευτέρα 24.02.2014 
11.00-14.00 

 Παναγή 

Εξαµ. ∆, Ε, Στ Τρίτη 25.02.2014 
11.00-14.00 

Σπηλιώτης, Τυµπής, Παναγή 

Εξαµ. Ζ, Πτυχίο Τετάρτη 26.02.2014 
11.00-14.00 

Σπηλιώτης, Τυµπής, 

  



Σηµειώνεται ότι: 
Α) Οι σπουδαστές θα αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία τους µε ταυτότητα, ή πάσο, ή θα εκπροσωπούνται από άλλο σπουδαστή µε γραπτή εξουσιοδότησή τους.  
Β) Προτεραιότητα δήλωσης στα εργαστηριακά τµήµατα του τυπικού εξαµήνου έχουν οι σπουδαστές που ανήκουν στα αντίστοιχα εξάµηνα. 
Γ) Θα δηµιουργούνται λίστες αναµονής µόνον όταν έχουν συµπληρωθεί τα τυπικά και τα µεταφερόµενα τµήµατα που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα 
∆) Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα γίνει ταυτοποίηση των ονοµάτων. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Α 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Τυπ. Εξάµ. ∆)  

Εξαµ. ∆, Ε, Στ  Τρίτη 25.02.2014 
11.00-14.00 

Σφλώµος, Χούχουλα  

Εξαµ. Ζ, Πτυχίο Τετάρτη 26.02.2014 
11.00-14.00 

Σφλώµος, Χούχουλα  

 
  



Σηµειώνεται ότι: 
Α) Οι σπουδαστές θα αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία τους µε ταυτότητα, ή πάσο, ή θα εκπροσωπούνται από άλλο σπουδαστή µε γραπτή εξουσιοδότησή τους.  
Β) Προτεραιότητα δήλωσης στα εργαστηριακά τµήµατα του τυπικού εξαµήνου έχουν οι σπουδαστές που ανήκουν στα αντίστοιχα εξάµηνα. 
Γ) Θα δηµιουργούνται λίστες αναµονής µόνον όταν έχουν συµπληρωθεί τα τυπικά και τα µεταφερόµενα τµήµατα που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα 
∆) Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα γίνει ταυτοποίηση των ονοµάτων. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Β 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ : ΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Τυπ. Εξάµ. Β) 

Εξαµ. Β, Γ  ∆ευτέρα 24.02.2014 
11.00-14.00 

Σεµιδαλάς, Μπίκας, Ταλέλλη  

Εξαµ. ∆, Ε, Στ  Τρίτη 25.02.2014 
11.00-14.00 

Σεµιδαλάς, Μπίκας 

Εξαµ. Ζ, Πτυχίο  Τετάρτη 26.02.2014 
11.00-14.00 

Κουσίσης, Ταλέλλη 

 
  



Σηµειώνεται ότι: 
Α) Οι σπουδαστές θα αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία τους µε ταυτότητα, ή πάσο, ή θα εκπροσωπούνται από άλλο σπουδαστή µε γραπτή εξουσιοδότησή τους.  
Β) Προτεραιότητα δήλωσης στα εργαστηριακά τµήµατα του τυπικού εξαµήνου έχουν οι σπουδαστές που ανήκουν στα αντίστοιχα εξάµηνα. 
Γ) Θα δηµιουργούνται λίστες αναµονής µόνον όταν έχουν συµπληρωθεί τα τυπικά και τα µεταφερόµενα τµήµατα που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα 
∆) Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα γίνει ταυτοποίηση των ονοµάτων. 

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι (Τυπ. Εξάµ. ∆) 
                            ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ (Τυπ. Εξάµ. ∆) 

Εξαµ. ∆ ∆ευτέρα 24.02.2014 
11.00-14.00 

Κατσογιάννος, Κυρανά 

Εξαµ. Ε, Στ, Ζ Τρίτη 25.02.2014 
11.00-14.00 

Λουγκοβόης, Ζόγκζας, Κατσογιάννος 

Εξαµ. Πτυχίο Τετάρτη 26.02.2014 
11.00-14.00 

Λουγκοβόης, Ζόγκζας, Κυρανά 

  



Σηµειώνεται ότι: 
Α) Οι σπουδαστές θα αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία τους µε ταυτότητα, ή πάσο, ή θα εκπροσωπούνται από άλλο σπουδαστή µε γραπτή εξουσιοδότησή τους.  
Β) Προτεραιότητα δήλωσης στα εργαστηριακά τµήµατα του τυπικού εξαµήνου έχουν οι σπουδαστές που ανήκουν στα αντίστοιχα εξάµηνα. 
Γ) Θα δηµιουργούνται λίστες αναµονής µόνον όταν έχουν συµπληρωθεί τα τυπικά και τα µεταφερόµενα τµήµατα που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα 
∆) Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα γίνει ταυτοποίηση των ονοµάτων. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΤΗΡΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΙΤΗΡΩΝ (Τυπ. Εξάµ. Στ) 

Εξαµ. Στ, Ζ Τρίτη 25.02.2014 
11.00-14.00 

 Παπαδάκης, Ρούβαλη   

Εξαµ. Πτυχίο Τετάρτη 26.02.2014 
11.00-14.00 

 Παπαδάκης, Ρούβαλη   

  



Σηµειώνεται ότι: 
Α) Οι σπουδαστές θα αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία τους µε ταυτότητα, ή πάσο, ή θα εκπροσωπούνται από άλλο σπουδαστή µε γραπτή εξουσιοδότησή τους.  
Β) Προτεραιότητα δήλωσης στα εργαστηριακά τµήµατα του τυπικού εξαµήνου έχουν οι σπουδαστές που ανήκουν στα αντίστοιχα εξάµηνα. 
Γ) Θα δηµιουργούνται λίστες αναµονής µόνον όταν έχουν συµπληρωθεί τα τυπικά και τα µεταφερόµενα τµήµατα που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα 
∆) Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα γίνει ταυτοποίηση των ονοµάτων. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑ∆ΙΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Τυπ. Εξάµ. ∆) 
                           ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΑ∆ΙΩΝ (Τυπ. Εξάµ. Στ) 

Εξαµ. ∆, Ε, Στ Τρίτη 25.02.2014 
11.00-14.00 

Τσάκνης, Σφυρή  

Εξαµ. Ζ, Πτυχίο  Τετάρτη 26.02.2014 
11.00-14.00 

Τσάκνης, Σφυρή 

  



Σηµειώνεται ότι: 
Α) Οι σπουδαστές θα αποδεικνύουν την ταυτοπροσωπία τους µε ταυτότητα, ή πάσο, ή θα εκπροσωπούνται από άλλο σπουδαστή µε γραπτή εξουσιοδότησή τους.  
Β) Προτεραιότητα δήλωσης στα εργαστηριακά τµήµατα του τυπικού εξαµήνου έχουν οι σπουδαστές που ανήκουν στα αντίστοιχα εξάµηνα. 
Γ) Θα δηµιουργούνται λίστες αναµονής µόνον όταν έχουν συµπληρωθεί τα τυπικά και τα µεταφερόµενα τµήµατα που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραµµα 
∆) Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα γίνει ταυτοποίηση των ονοµάτων. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ :  ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Τυπ. Εξάµ. Β) 
                            ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Τυπ. Εξάµ. ∆) 

Εξαµ. Β, Γ ∆ευτέρα 24.02.2014 
11.00-14.00 

Σινάνογλου, Κονιδάρη 

Εξαµ. ∆, Ε, Στ Τρίτη 25.02.2014 
11.00-14.00 

Κουσίσης, Σινάνογλου, Γιαννακούρου 

Εξαµ. Ζ, Πτυχίο Τετάρτη 26.02.2014 
11.00-14.00 

Σινάνογλου, Γιαννακούρου 

 
 
 
 


