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Αγαπητοί φοιτητές/τριες 

Η εξέταση στην εργαστηριακή άσκηση του μαθήματος «Βιοχημεία Ι» θα 

πραγματοποιηθεί την  Δευτέρα 27-06-2022 στις 2μμ-5μμ ( 14:00-17:00) στο 

Αμφιθέατρο Α, μέσω e-learning χρησιμοποιώντας τα tablets του Τμήματος 

Ιατρικής. 

Οι φοιτητές/τριες θα χωριστούν σε τρεις ομάδες ανάλογα με το εργαστηριακό 

τους τμήμα, η πρώτη (Α) θα εξεταστεί στις 2μμ-3μμ , η δεύτερη ομάδα (Β) 

στις 3μμ-4μμ και η τρίτη ομάδα (Γ) θα εξεταστεί στις 4μμ – 5μμ. 

Η είσοδος των φοιτητών/τριών στο αμφιθέατρο θα γίνεται από την ΚΑΤΩ 

πόρτα, το αργότερο στις 2μμ για την ομάδα Α , στις 3μμ για την ομάδα Β 

και στις 4μμ για την ομάδα Γ, μόνο με την επίδειξη της φοιτητικής 

ταυτότητας, την οποία και θα έχουν επάνω στο έδρανο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εξέτασης. Η παρουσία θα καταχωρείται κατά την είσοδο αναφέροντας το 

τμήμα στο οποίο οι φοιτητές/τριες ανήκουν. Παρακαλούνται όλοι να 

βρίσκονται τουλάχιστον 20 λεπτά νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα του 

τεστ για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΆΛΛΟΥ TABLET ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ. 

Η χρήση μάσκας προστασίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

Το quiz θα έχει 35 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα πρέπει να 

απαντηθούν μέσα σε 20 λεπτά. 

Μετά την είσοδό σας στο e learning θα πρέπει να εισέρχεστε στο αντίστοιχο 

κουίζ Α, Β, Γ στο μάθημα Βιοχημεία Ι. 

Να ξέρετε ότι σε κάθε ερώτηση έχετε δικαίωμα μιας απάντησης και δεν θα 

επιτρέπεται η επαναφορά σας στις προηγούμενες ερωτήσεις.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι φοιτητές/τριες πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν 

τους ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ τους για να συμμετάσχουν στην 

εξέταση. 



Μετά την εξέταση η αποχώρηση σας από το χώρο του αμφιθεάτρου θα 

γίνει από την κάτω δεξιά πόρτα του αμφιθεάτρου, συντεταγμένα, όπως θα 

υποδειχθεί από τους επιτηρητές. 

Στην ομάδα Α  στις 14:00 (2μμ) θα δώσουν το τεστ οι φοιτητές των 

εργαστηρίων ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 και ε6. 

Προσοχή από την πρώτη ομάδα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις 

εξετάσεις οι φοιτητές με ΑΕΜ: 34317, 34588, 34638, 34514, 34327, 34475, 

34640, 34282, 11378, 11405, 34445, 34408, 34386, 34610, 34642, 34495, 

34290. 

Στην ομάδα Β στις 15:00 (3μμ) θα δώσουν το τεστ οι φοιτητές των 

εργαστηρίων ε7, ε8, ε9, ε10, ε11 και ε12. 

Προσοχή από την δεύτερη ομάδα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις 

εξετάσεις οι φοιτητές με ΑΕΜ: 34336, 34275, 34576, 34655, 11371, 34656, 

11223, 34331, 34391, 34484, 34400, 34276, 34387, 34293, 11318, 11420, 

34279, 34660, 11426, 11321, 34542. 

  

Στην ομάδα Γ στις 16:00 (4μμ) θα δώσουν το τεστ οι φοιτητές των 

εργαστηρίων ε13, ε14, ε15, ε16, ε17 και ε18. 

Προσοχή από την τρίτη ομάδα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις 

εξετάσεις οι φοιτητές με ΑΕΜ: 34422, 34649, 11421, 11372, 11361,  34512, 

34486, 33784, 34643, 34650, 11413, 34340, 34417, 34585, 34644, 34651, 

11400, 34393, 34622, 34646, 34652, 34372, 34395, 34398, 34654. 
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