
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. 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ TMHΜΑΤΑ 
 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ II (Τυπ. Εξάµ. Γ΄) 

Εξάµηνα Γ Τρίτη 24.09.2013 
09.00 - 12.30 

Πετράκης, Μπαχούµη 

Εξάµηνα Ε Τετάρτη 25.09.2013 
09.00 - 12.30 

Πετράκης, Τυµπής, Μπαχούµη 

Εξάµηνα Ζ Πέµπτη 26.09.2013 
09.00 - 12.30 

Σπηλιώτης, Τυµπής, Μπαχούµη 

Πτυχίο Παρασκευή 27.09.2013 
09.00 - 12.00 

Σπηλιώτης, Τυµπής, Πετράκης 

 
  



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: ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Τυπ. Εξάµ. Α΄) 
                           ΦΥΣΙΚΗ (Τυπ. Εξάµ. Α΄)  
 

Εξάµηνα Γ Τρίτη 24.09.2013 
09.00 - 12.30 

Σφλώµος, Κανέλλου, Χούχουλα 

Εξάµηνα Ε Τετάρτη 25.09.2013 
09.00 - 12.30 

Σφλώµος, Κανέλλου, Χούχουλα  
 

Εξάµηνα Ζ Πέµπτη 26.09.2013 
09.00 - 12.30 

Σφλώµος, Κανέλλου, Χούχουλα 

Πτυχίο Παρασκευή 27.09.2013 
09.00 - 12.00 

Σφλώµος, Κανέλλου, 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: ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Τυπ. Εξάµ. Γ΄) 

Εξάµηνα Γ. Τρίτη 24.09.2013 
09.00 - 12.30 

Κουσίσης, Σεµιδαλάς 

Εξάµηνα Ε Τετάρτη 25.09.2013 
09.00 - 12.30 

Κουσίσης, Σεµιδαλάς  

Εξάµηνα Ζ Πέµπτη 26.09.2013 
09.00 - 12.30 

Κουσίσης, Σεµιδαλάς  

Πτυχίο Παρασκευή 27.09.2013 
09.00 - 12.00 

Κουσίσης, Σεµιδαλάς 

 
  



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 ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ (Τυπ. Εξάµ. Ε΄) 

Εξάµηνα Ε Τετάρτη 25.09.2013 
09.00 - 12.30 

Κατσογιάννος, Κυρανά 

Εξάµηνα Ζ Πέµπτη 26.09.2013 
09.00 - 12.30 

Κατσογιάννος, Κυρανά 

Πτυχίο Παρασκευή 27.092013 
09.00 - 12.00 

Κατσογιάννος, 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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΗΡΩΝ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Τυπ. Εξάµ. Ζ΄) 

Εξάµηνα Ε Τετάρτη 25.09.2013 
09.00 - 12.30 

Παπαδάκης, Ρούβαλη  

Εξάµηνα Ζ Πέµπτη 26.09.2013 
09.00 - 12.30 

Παπαδάκης, Ρούβαλη 

Πτυχίο Παρασκευή 27.09.2013 
09.00 - 12.00 

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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Τυπ. Εξάµ. Ε΄) 

Εξάµηνα Ε Τετάρτη 25.09.2013 
09.00 - 12.30 

Γιαννακούρου, Ταλέλλη 

Εξάµηνα Ζ Πέµπτη 26.09.2013 
09.00 - 12.3 

Γιαννακούρου, Ταλέλλη 

Πτυχίο Παρασκευή 27.09.2013 
09.00 - 12.00 

Γιαννακούρου, Ταλέλλη, 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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΙΧΘΥΗΡΩΝ (Τυπ. Εξάµ. Ζ΄) 

Εξάµηνα Ε Τετάρτη 25.09.2013 
09.00 - 12.30 

Λουγκοβόης, Κυρανά 

Εξάµηνα Ζ Πέµπτη 26.09.2013 
09.00 - 12.30 

Λουγκοβόης, Κυρανά 

Πτυχίο Παρασκευή 27.09.2013 
09.00 - 12.00 

Λουγκοβόης, 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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ  
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ  
                            (Τυπ. Εξάµ. Ζ΄) 

Εξάµηνα Ε Τετάρτη 25.09.2013 
09.00 - 12.30 

Ραµαντάνης, Μάντης 

Εξάµηνα Ζ Πέµπτη 26.09.2013 
09.00 - 12.30 

Ραµαντάνης, Μάντης 

Πτυχίο Παρασκευή 27.09.2013 
09.00 - 12.00 

Ραµαντάνης, Μάντης 

 
  



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 ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (Τυπ. Εξάµ. Α΄)  
                          ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Τυπ. Εξάµ. Ε΄) 
 

Εξάµηνα Γ Τρίτη 24.09.2013 
09.00 - 12.30 

Σινάνογλου, Σφυρή 

Εξάµηνα Ε Τετάρτη 25.09.2013 
09.00 - 12.30 

Σινάνογλου, Σφυρή 

Εξάµηνα Ζ Πέµπτη 26.092013 
09.00 - 12.30 

Σινάνογλου, Σφυρή 

Πτυχίο Παρασκευή 27.0.2013 
09.00 - 12.00 

Σινάνογλου, Παναγή 

 
 
  



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 ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι (Τυπ. Εξάµ. Γ΄) 

Εξάµηνα Γ Τρίτη 24.09.2013 
09.00 - 12.30 

Zόγκζας, Μπίκας, 

Εξάµηνα Ε Τετάρτη 25.09.2013 
09.00 - 12.30 

Ζόγκζας, Μπίκας, 

Εξάµηνα Ζ Πέµπτη 26.09.2013 
09.00 - 12.30 

Ζόγκζας, Μπίκας 

Πτυχίο Παρασκευή 27.09.2013 
09.00 - 12.00 

 Ζόγκζας, Μπίκας,    

 
  



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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ  
                            ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Τυπ. Εξάµ. Ζ΄) 
                            ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ  µόνο όσοι θα παρακολουθήσουν Γαλλικά!!! 

Εξάµηνα Γ Τρίτη 24.09.2013 
09.00 - 12.30 

Τσάκνης, Κουλούρης, Κονιδάρη 

Εξάµηνα Ε Τετάρτη 25.09.2013 
09.00 - 12.30 

Τσάκνης, Κουλούρης, Κονιδάρη 

Εξάµηνα Ζ Πέµπτη 26.09.2013 
09.00 - 12.30 

Τσάκνης, Κουλούρης, Κονιδάρη 

Πτυχίο Παρασκευή 27.09.2013 
09.00 - 12.00 

Τσάκνης, Κουλούρης, Κονιδάρη 

   



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. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για τη διευκόλυνση του διαχωρισµού των φοιτητών του Τµήµατος 
Τεχνολογίας Τροφίµων σε εργαστηριακά τµήµατα, παρακαλούνται οι 
ενδιαφερόµενοι να δηλώσουν τις ηµέρες και ώρες, που προτίθενται να 
παρακολουθήσουν κατά το Χειµερινό  Εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 
2013-2014, σύµφωνα µε το Ωρολόγιο Πρόγραµµα και ως εξής: 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΤΡΙΤΗ 24.09.2013 09.00-12.30 Γ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.09.2013 09.00-12.30 Ε 
ΠΕΜΠΤΗ 26.09.2013 09.00-12.30 Ζ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.09.2013 09.00-12.00 Πτυχίο 

 


