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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020-2021 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 
ΗΜ/ΝΙΑ Β 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

Δ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΣΤ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

Η 

ΕΞΑΜΗΝΟ 

    Επιστ. & Τεχν. 

Δημητριακών και 

Προϊόντων τους (η 

εξέταση γίνεται 

μέσω εργασιών, 

που έχουν 

ανατεθεί) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

11.06.2021 

Φυσική 

09:00  - 12:00 

   

ΔΕΥΤΕΡΑ 

14.06.2021 

 Μικροβιολογία 

Τροφίμων και 

Μικροβιολογική 

Ανάλυση  

09:00  - 12:00 

Ενόργανη Ανάλυση 

Τροφίμων 

12:00 -15:00 

 

ΤΡΙΤΗ 

15.06.2021 

Ποσοτική 

Αναλυτική 

Χημεία 

09:00  - 12:00 

  Επιστ. & Τεχν.  

Γάλακτος και 

Προϊόντων του 

12:00 -15:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

16.06.2021 

 Χημεία Τροφίμων I 

09:00  - 12:00 

Οργανοληπτικός Έλεγχος 

Τροφίμων  

12:00 -15:00 

 

ΠΕΜΠΤΗ 

17.06.2021 

Οργανική 

Χημεία 

09:00  - 12:00 

   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

18.06.2021 

 Μηχανική Τροφίμων 

ΙΙ 

09:00  - 12:00 

 

Επιστ. & Τεχν. Κρέατος 

και Προϊόντων του 

12:00 -15:00 

 

Ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων όπως και η ακριβής ώρα και διάρκεια εξέτασης θα 

καθοριστεί με σχετική ανακοίνωση από τον Υπεύθυνο Καθηγητή. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις κάθε μαθήματος έχουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το 

μάθημα και περιλαμβάνονται στο σχετικό φοιτητολόγιο.  

 

Απαιτείται η έγκαιρη καταγραφή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις ανά 

εργαστηριακό μάθημα, προκειμένου οι υπεύθυνοι των μαθημάτων να οργανώσουν τις εξετάσεις 

γνωρίζοντας τον πραγματικό αριθμό των φοιτητών που θα εξετάσουν, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

αποτελεσματικός χρονοπρογραμματισμός τους. 

 

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με 

αριθμό 10/21-05-2021, καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις 

εξετάσεις των εργαστηριακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου στο Open e-class ή στο Moodle 

μετά από τη σχετική πρόσκληση που θα λάβουν από τους υπεύθυνους καθηγητές των μαθημάτων. 
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Η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής θα ισχύει το αργότερο έως και τη Δευτέρα 07-06-2021 και ώρα 

24.00 για όλα τα εργαστηριακά μαθήματα. Πέρα από την ημερομηνία αυτή ΔΕΝ θα γίνεται δεκτή 

καμία άλλη αίτηση.  

 

Η συμμετοχή των φοιτητών στην εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων 

προϋποθέτει ότι ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ στην εξ αποστάσεως εξέταση σύμφωνα με τους όρους 

για την Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα στις εξ αποστάσεως εξετάσεις, όπως 

αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 


