
ANAKOIΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΤΤ 

 
Ανακοινώνεται σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό (ΔΕΠ-ΕΔΙΠ) και στους φοιτητές, ότι οι θεωρίες των 
μαθημάτων θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020. 
 Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις θεωρίες δια ζώσης, καλούνται να 
προσέλθουν τις συγκεκριμένες ώρες που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Κατά την 
παρακολούθηση της θεωρίας είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας. 
 Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν τις θεωρίες εξ αποστάσεως μπορούν να 
χρησιμοποιούν τους παρακάτω συνδέσμους για τα αντίστοιχα μαθήματα.  
Όσον αφορά τις εργαστηριακές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, 
αναλυτικές οδηγίες για  ημερομηνίες έναρξης, κατανομή σε τμήματα κλπ., θα αναρτηθούν από τους 
διδάσκοντες. Για τις εργαστηριακές ασκήσεις θα πρέπει ο κάθε φοιτητής να φέρει μαζί του εργαστηριακή 
ποδιά, γάντια μιας χρήσεως και μάσκα. 
Για την ενημέρωση σας σε ότι αφορά την συμμετοχή σας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τομέα, 
παρακαλούμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Τομέα (όχι την ιστοσελίδα του Τμήματος) στην επιλογή 
Σπουδές-Προπτυχιακές Σπουδές-Ανακοινώσεις Προπτυχιακού, καθώς επίσης και την ομάδα των 
Προπτυχιακών φοιτητών του Τομέα στο facebook (όσοι δεν είστε μέλη αποστείλετε σχετικό αίτημα για 
την αποδοχή σας). 
                                                                                                                                             

  



 

Μάθημα Επώνυμο 
Διδάσκοντα 

Σύνδεσμος ΖΟΟΜ Meeting 
ID 

Passcode 

Τεχνολογία Γάλακτος Μοσχάκης https://authgr.zoom.us/j/96174555986?pwd=Zy9pUWJoblZtU25kZnRyL29tV0tDdz09  961 7455 
5986 

826405 

Ποιοτικός Έλεγχος Κουτσουμανής https://authgr.zoom.us/j/95870748379?pwd=cFlkTHpCUTZ1V09WcEVjQzRPbTV6QT09  958 7074 
8379 

998767 

Μηχανική Τροφίμων Ι Γούλα https://authgr.zoom.us/j/94035499628?pwd=LzA2RnRNcS81ODlvZEdFSkxkeElldz09  940 3549 
9628 

746998 

Τεχνολογία Μεταποίησης 
Οπωρολαχανικων 

Γερασόπουλος https://authgr.zoom.us/j/3798848659?pwd=N0pJWS9meTF4RUlHVWRDbVZwaGxiZz09  379 884 
8659 

529875 

Συσκευασία Τροφίμων / 
Τεχνολογία Κρέατος-
Αλιευμάτων-Αυγών 

Κατσανίδης https://authgr.zoom.us/j/97616821078?pwd=alUzSXN6WWpBMGFveit0QmQxRXNUZz09  976 1682 
1078 

853763 

Οργανοληπτικός Έλεγχος 
Τροφίμων  

Κώτσιου  https://authgr.zoom.us/j/93622375302?pwd=Y3N0V0VYUXE3dTN0OFFiSElpUkc1Zz09  936 2237 
5302 

741696 

Χημεία Τροφίμων ΙΙ  Κώτσιου  https://authgr.zoom.us/j/91329736244?pwd=U1ZDVkdqeTgwMTN5UVNuRnQrd2pYZz09 913 2973 
6244 

413518 

Ανάλυση τροφίμων  Μιχαηλίδου https://authgr.zoom.us/j/95423131282?pwd=Yy84ZXVDTEIwdkhEVTF3WDFKOFArQT09  954 2313 
1282 

149205 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 
Οινολογίας και 
Οινοπνευματωδών Ποτών 

Κανδύλης https://authgr.zoom.us/j/95566809568?pwd=MlltaUcyT0NTUCsxMzlNMVk1cVFnQT09  955 6680 
9568 

049275 

Βιοδιεργασίες στην 
Επιστήμη Τροφίμων 

Κανδύλης https://authgr.zoom.us/j/95566809568?pwd=MlltaUcyT0NTUCsxMzlNMVk1cVFnQT09  955 6680 
9568 

049275 

Μικροβιολογία Τροφίμων Κοτζεκίδου Συνεννόηση με διδάσκοντα   

https://authgr.zoom.us/j/96174555986?pwd=Zy9pUWJoblZtU25kZnRyL29tV0tDdz09
https://authgr.zoom.us/j/95870748379?pwd=cFlkTHpCUTZ1V09WcEVjQzRPbTV6QT09
https://authgr.zoom.us/j/94035499628?pwd=LzA2RnRNcS81ODlvZEdFSkxkeElldz09
https://authgr.zoom.us/j/3798848659?pwd=N0pJWS9meTF4RUlHVWRDbVZwaGxiZz09
https://authgr.zoom.us/j/97616821078?pwd=alUzSXN6WWpBMGFveit0QmQxRXNUZz09
https://authgr.zoom.us/j/93622375302?pwd=Y3N0V0VYUXE3dTN0OFFiSElpUkc1Zz09
https://authgr.zoom.us/j/91329736244?pwd=U1ZDVkdqeTgwMTN5UVNuRnQrd2pYZz09
https://authgr.zoom.us/j/95423131282?pwd=Yy84ZXVDTEIwdkhEVTF3WDFKOFArQT09
https://authgr.zoom.us/j/95566809568?pwd=MlltaUcyT0NTUCsxMzlNMVk1cVFnQT09
https://authgr.zoom.us/j/95566809568?pwd=MlltaUcyT0NTUCsxMzlNMVk1cVFnQT09

