
ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΑΡ. ΕΞ. 2018-19  

Οι εξετάσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος ΚΕΡΑΙΕΣ θα γίνουν την Πέμπτη 
στις 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 08:00-12:00 συμφώνως με το παρακάτω πρόγραμμα που 
περιλαμβάνει ατομική εξέταση στο πρακτικό μέρος και κοινή γραπτή εξέταση στο 
θεωρητικό μέρος. Εξεταστέα ύλη είναι αυτή που διδάχθηκε το χειμ. εξάμηνο 2018-19. 

Την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και ώρα 18:00-20:00 το Εργαστήριο θα είναι ανοικτό για όσους 
θέλουν να επαναλάβουν κάποια άσκηση ή να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που 
αφορούν την εξεταστέα ύλη. 

Όπως είναι γνωστό δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές έχουν όσοι φοιτητές 
ευρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του ενάτου και δήλωσαν το μάθημα στο 
ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο και σε κάποιο προηγούμενο εξάμηνο είχαν παρακολουθήσει το 
εργαστήριο και είχαν πάρει μέρος στις εξετάσεις και κόπηκαν.  

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας 
ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, στρατιωτική ταυτότητα, 
δίπλωμα, διαβατήριο) 

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων οποιασδήποτε 
μορφής και για οποιοδήποτε λόγο. Επιτρέπεται η χρήση μόνο απλών επιστημονικών 
αριθμομηχανών χωρίς δυνατότητες αποθήκευσης αρχείων ή μαθηματικών τύπων. 

Σε περίπτωση που κάποιος εξετασθεί και μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις 
παραπάνω προϋποθέσεις ο βαθμός του δεν καταχωρείται και με κανένα τρόπο δεν ισχύει 
για επόμενη εξεταστική. 

Για την εξαγωγή του τελικού βαθμού τα δύο μέρη της εξέτασης είναι ισοβαρή. Σε περίπτωση 

που σε ένα μέρος της εξέτασης ο βαθμός είναι μηδέν δεν υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός.  

Α. Εξέταση στο θεωρητικό μέρος 
08:00-10:00 

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

  

Β. Εξέταση στο Πρακτικό μέρος 

10:00-10:30 11:00-11:30 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΛΛΑΤΖΕ ΚΡΙΣΤΟΦΟΡ 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΒΕΛΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΝΤΟΣΕ ΒΑΣΙΛΕ - ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ 

10:30-11:00 11:30-12:00 

ΚΑΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΠΟΓΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 
Ο Εξεταστής 

Αθανάσιος Κοντογεώργος 


