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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής Ι 

 

 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου που επιθυμούν να εγγραφούν 

για να παρακολουθήσουν το μάθημα Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής Ι του 

χειμερινού εξαμήνου θα πρέπει : 

α. Να διαβάσουν ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ  το άλλο συνημμένο αρχείο      

΄΄Χρήσιμες πληροφορίες για τα εργαστήρια ΄΄. 

    β. Δεν είναι απαραίτητο αλλά όσοι θέλουν για καλύτερη πρώτη επαφή με το 

μάθημα  Εργαστήρια Χημικής Μηχανικής Ι, ας μπουν στο 

https://elearning.auth.gr/ στο σχετικό δικτυακό τόπο του μαθήματος.  

Θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτά που θα διαβάσουν εδώ, είναι από τα περυσινά 

δεδομένα, που σημαίνει ότι κάποια από αυτά τα δεδομένα μπορεί και να 

αλλάξουν φέτος.    
    γ. Συνήθως οι φοιτητές σχηματίζουν ομάδες με άτομα που είναι γνωστά 
μεταξύ τους. 

Άρα οι φοιτητές θα πρέπει να βρουν και να αποφασίσουν για τα άτομα της 

ομάδας που θα σχηματίσουν. Η ομάδα θα αποτελείται από 4 έως 6 φοιτητές. 

Η τελική διευθέτηση των ομάδων θα γίνει από τον κ. Αλεξόπουλο ΟΣΟ 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ είναι δυνατόν να γίνει, δεδομένου ότι θα υπάρξουν κάποιες 

αναγκαίες  μικροαλλαγές .   

     δ. Αφού σχηματίσουν οι φοιτητές τις ομάδες, όσοι μπορούν, θα πρέπει να  

  δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στο Email: thanosa@auth.gr  

από 13-9-2021 έως 24-9-2021. 

Ο κάθε φοιτητής στη δήλωσή του θα πρέπει να γράφει το επίθετο, το όνομα, 

το e-mail, και τον αριθμό του κινητού . 

Δεν υπάρχει πρόβλημα αν κάποιος φοιτητής δεν έχει γνωστούς για να 

σχηματίσει ομάδα. 
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Δεν υπάρχει επίσης πρόβλημα αν κάποιοι φοιτητές δεν έχουν σχηματίσει 

ολόκληρη ομάδα. 

ΟΛΟΙ οι φοιτητές θα δηλώσουν συμμετοχή και η τελική διευθέτηση των 

ομάδων θα γίνει από τον κ. Αλεξόπουλο όπως προανέφερα.  
Για κάθε ομάδα 2 ή περισσοτέρων φοιτητών  πρέπει να στείλει e-mail μόνο ένα μέλος 

της ομάδας που να περιλαμβάνει τα στοιχεία (Επίθετο, όνομα,  ΑΕΜ, e-mail, κινητό) 

όλων των άλλων φοιτητών που θα απαρτίσουν την ομάδα. 

Το ίδιο ισχύει και για τους μεμονωμένους. Δηλαδή από αυτούς θέλω τα στοιχεία 

τους(Επίθετο, όνομα,  ΑΕΜ, e-mail, κινητό) και εγώ θα τους εντάξω σε κάποια ομάδα. 

 

Για να παρακολουθήσουν οι φοιτητές τις πειραματικές ασκήσεις των 

εργαστηρίων προαπαιτούμενο είναι να έχουν περάσει τουλάχιστον ένα από τα 

τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα που είναι: Φαινόμενα Μεταφοράς Ι ή Φαινόμενα 

Μεταφοράς ΙΙ ή Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι ή Εφαρμοσμένη 

Θερμοδυναμική ΙΙ.  

Αν κάποιος φοιτητής θέλει να δηλώσει συμμετοχή και δεν γνωρίζει ακόμα 

αν έχει περάσει τουλάχιστον ένα από τα τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα, ας 

δηλώσει συμμετοχή με κάποια υποσημείωση ότι δεν γνωρίζει ακόμα την 

βαθμολογία και ότι θα δηλώσει αργότερα αν θα παρακολουθήσει το μάθημα ή 

όχι αναλόγως.  

Όσοι φοιτητές δηλώσουν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια 

αλλά δεν δηλώσουν το μάθημα κατά την περίοδο δηλώσεων των μαθημάτων 

χειμερινού εξαμήνου θα αποκλειστούν. 

 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν ΜΑΛΛΟΝ στις 5-10-2021. Το πρόγραμμα των 

ασκήσεων και των ομάδων, οι σημειώσεις και οι σχετικές ανακοινώσεις θα 

αναρτώνται στο e-learning στο σχετικό δικτυακό τόπο του μαθήματος. 

Επίσης θα στέλνονται και e-mail και SMS, ακόμα θα γίνονται και 

τηλεφωνήματα για την καλύτερη ενημέρωσή σας.  

 

 

Από τον Τομέα 

        

  


