
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

 

Η διάρκεια του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας και του αντίστοιχου θεωρητικού 

μαθήματος είναι από την 3-10-2017 μέχρι την 23-12-2017.  Το εργαστηριακό αυτό μάθημα 

προσφέρεται στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Το μάθημα αυτό 

εντάσσεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.    

Θεωρία του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας 

Η ώρα διδασκαλίας κάθε Πέμπτη 11:00 π.μ. - 12:00 π.μ. θα αφιερώνεται στη θεωρία 

της εργαστηριακής άσκησης της ερχόμενης εβδομάδας.  Η διδασκαλία θα γίνεται στο 

Αμφιθέατρο 5. 

Εργαστηριακή Περίοδος 

Το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας διεξάγεται δύο φορές την εβδομάδα και είναι: 

Τρίτη 11:00 π.μ. - 23:00 μ.μ. και Τετάρτη 11:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.   

Διάρκεια:     Ένα εξάμηνο 

Υπεύθυνος Καθηγητής:  Θανάσης Σαλίφογλου 

Διδάσκοντες:     Θανάσης Σαλίφογλου 

     Γεώργιος Κυριάκου 

     

Οι εξετάσεις του Α-εξαμήνου θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 15-1-2018 μέχρι την 

Παρασκευή 9-2-2018. 

Προαπαιτούμενα: Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του εργαστηρίου οι ασκούμενοι 

φοιτητές αναμένονται να α) έχουν καλές βάσεις στη Χημεία, Φυσική και Μαθηματικά, β) 

παρακολουθούν τα προκαταρκτικά μαθήματα και το εργαστηριακό μάθημα, και γ) 

συμμετέχουν ενεργά σε κάθε εργαστηριακή άσκηση.  Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι 

απαραίτητη. 

 

 



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

 

1. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ανόργανης Χημείας, Α. Σαλίφογλου, Εργαστήριο Ανόργανης 

Χημείας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

2. Ασφάλεια και Κανόνες Συμπεριφοράς στο Εργαστήριο Χημείας, Α. Σαλίφογλου, 

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

3. “Σύγχρονη Γενική Χημεία” των D. D. Ebbing and S. D. Gammon, Δέκατη Έκδοση, 2014, 

Εκδόσεις Τραυλού”. 

4. Γενική Χημεία, D. D. Ebbing and S. D. Gammon, Εκδοτικός Οίκος Τραυλός, Αθήνα 

2002 

5. Ανόργανη Χημεία, Αρχές Δομής και Δραστικότητα, Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα 

Ν. Χατζηλιάδης, Θ. Καμπανός, Σ. Περλεπές - James E. Huheey, Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις 

ΙΩΝ, 1993. 

 

 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 
 

 

1. Οξειδοαναγωγή - Δραστικότητα μετάλλων   

Κεφάλαιο 1 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 97-103 

Κεφάλαιο 3 Σελίδες 88-125 

Κεφάλαιο 4 Σελίδες 126-177 

Κεφάλαιο 12 Σελίδες 487-532 

2. Βολταϊκά Στοιχεία    Κεφάλαιο 4 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 130-138 

Κεφάλαιο 19 Σελίδες 778-806 

3. Ρυθμιστικά Διαλύματα – Υδρόλυση Αλάτων  

Κεφάλαιο 2 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 104-120 

Κεφάλαιο 3 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 121-129 

Κεφάλαιο 16 Σελίδες 663-708 

4. Παρασκευή του διπλού άλατος θειϊκού καλιοαργιλίου (στυπτηρία)  

Κεφάλαιο 9 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 253-262 

5. Προσδιορισμός της σύστασης συμπλόκου.  Μέθοδος Job.  

Κεφάλαιο 8 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 216-225 

6. Προσδιορισμός συγκεντρώσεων μίγματος υπερμαγγανικών και διχρωμικών ιόντων με 

φασματοφωτομετρία UV-Visible  

Κεφάλαιο 5 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 156-166 

7. Ταυτοποίηση ενώσεων με φασματοσκοπία ΙR.  

Κεφάλαιο 5 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 167-182 

8. Χρωματογραφικός διαχωρισμός cis- και trans-ισομερών του συμπλόκου κοβαλτίου(ΙΙΙ)-

ιμινοδιοξικού οξέος  

Κεφάλαιο 11 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 275-292 

9. Χημική Κινητική    Κεφάλαιο 6 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 183-193

        Κεφάλαιο 13 Σελίδες 533-589 

Προσδιορισμός της Σταθεράς Ταχύτητας Χημικής Αντίδρασης 

10. Χημική ισορροπία   Κεφάλαιο 7 Εργαστηριακό βιβλίο Σελίδες 194-202

        Κεφάλαιο 14 Σελίδες 590-633 

Κεφάλαιο 16 Σελίδες 663-708 

Προσδιορισμός της Σταθεράς Χημικής Ισορροπίας μιας Αντίδρασης 



 

Προσοχή!! Οι εργαστηριακές αυτές ασκήσεις διεξάγονται με την σειρά με την οποία 

δίνονται παραπάνω. 

 

 Τα προαναφερθέντα κεφάλαια προέρχονται από το κύριο βιβλίο του μαθήματος 

“Σύγχρονη Γενική Χημεία” των D. D. Ebbing and S. D. Gammon, Δέκατη Έκδοση, 

2014, Εκδόσεις Τραυλού”. 

 Οι αναφορές στα πειράματα προέρχονται από τα αντίστοιχα Κεφάλαια στο 

εργαστηριακό βιβλίο του μαθήματος  



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

1. Το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ως μάθημα περιλαμβάνει την εργαστηριακή 

εξάσκηση των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών φοιτητών στο 

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας.  Το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας βρίσκεται στο 

Ισόγειο του Κτιρίου Γ (Κτίριο ΜΟΜΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής επί της γωνίας των 

οδών 3
ης

 Σεπτεμβρίου και Εγνατίας. 

2. Τα Εργαστήρια Ανόργανης Χημείας του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018για τους 

πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών διεξάγονται την ώρα και την 

ημέρα που θα ανακοινωθεί από το Εργαστήριο τόσο στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 

Εργαστηρίου στο Ισόγειο του κτιρίου Γ όσο και στον διαδικτυακό τόπο (Web site) του 

Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας (http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Labs/).  Για 

την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές θα 

πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι και υπεύθυνοι της θέσεώς τους σε σχέση με το 

Εργαστηριακό μάθημα και τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια του Εργαστηριακού 

Εξαμήνου. 

3. Κατά την προσέλευση των εκπαιδευόμενων στην πρώτη Εργαστηριακή περίοδο, κάθε 

εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει σε προσωπική βάση: α) μια εργαστηριακή θέση σε 

εργαστηριακό πάγκο του Εργαστηρίου με όλα τα παρελκόμενα, και β) ένα ντουλάπι 

στην εξωτερική προθήκη για την τοποθέτηση των προσωπικών του αντικειμένων κατά 

τη διάρκεια διεξαγωγής της Εργαστηριακής Άσκησης (για λόγους ασφαλείας).  Στο 

ντουλάπι αυτό δεν τοποθετούνται υγρά και φαγητά.  Κάθε εκπαιδευόμενος θα 

διαθέτει το προσωπικό του κλειδί.  Το κλειδί αυτό επιστρέφεται στο τέλος κάθε 

Εργαστηριακής Άσκησης.  Μη επιστροφή συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής στις 

εξετάσεις του μαθήματος.   

http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Labs/


Η καταχώρηση της εργαστηριακής θέσης συνοδεύεται από χρέωση όλων των 

εργαστηριακών συσκευών (υαλικών, αναλωσίμων και μη αναλωσίμων) που βρίσκονται 

στη θέση αυτή στον εκπαιδευόμενο.  Από το σημείο αυτό και μέχρι το πέρας της 

Εργαστηριακής εξάσκησης (ακαδημαϊκό εξάμηνο) ο εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος 

για τη διατήρηση των εργαστηριακών σκευών σε άριστη κατάσταση.  Η διαδικασία 

χρέωσης (Check-in Process) λαμβάνει χώρα την πρώτη ημέρα προσέλευσης στο 

Εργαστήριο και συμπληρώνεται η απαραίτητη φόρμα με πλήρη καταλογογράφηση της 

Εργαστηριακής θέσης.  Η φόρμα φέρει τέσσερα ονόματα (ένα από κάθε Εργαστηριακή 

Ομάδα που εξασκείται στον ίδιο χώρο) υπογράφεται από τον εκπαιδευόμενο και 

διατηρείται στην εργαστηριακή θέση μέχρι το πέρας του εξαμήνου.  Στο τέλος της 

εργαστηριακής εξάσκησης του εξαμήνου ακολουθεί η διαδικασία απαλλαγής και 

ξεχρέωσης (Check-out Process).  Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει παράδοση σε 

καθαρή κατάσταση α) του προσωπικού ντουλαπιού και του κλειδιού, και β) της 

εργαστηριακής θέσης μέσα στο Εργαστήριο μαζί με όλα τα παρελκόμενα, όπως αυτά 

είχαν καταγραφεί και καταχωρηθεί στην αρχική φόρμα καταχώρησης. 

Τονίζεται ότι: 

1. Το κλειδί της κάθε θέσεως που έχει χρεωθεί θα πρέπει να παραδοθεί κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής και ξεχρέωσης (Check-out Process).  Το κλειδί 

ουσιαστικά παραδίδεται στο κάθε εργαστηριακής άσκησης.  Σε περίπτωση που δεν 

παραδοθεί το κλειδί, ο φοιτητής δεν μπορεί να απαλλαγεί και να ξεχρεωθεί.  Κατά 

συνέπεια, δεν μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις του μαθήματος. 

2. Συνιστάται η προσοχή των ασκουμένων στη διατήρηση των γυαλικών που 

χρησιμοποιούνται στα πειράματα σε καθαρή κατάσταση.  Σε περίπτωση που γυαλικό 

σπάσει, ο υπεύθυνος φοιτητής αγοράζει το γυαλικό από το εμπόριο και επιστρέφει στη 

θέση του το συγκεκριμένο γυαλικό.  Με τον τρόπο αυτό, κάθε θέση και κάθε 



ασκούμενος διαθέτει όλα τα απαραίτητα γυαλικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των 

πειραμάτων. 

Ένας κατάλογος από προτεινόμενους οίκους προμήθειας γυαλικών και οργάνων 

δίνεται παρακάτω: 

 

 

Α/Α Προμηθευτής Διεύθυνση Τηλέφωνο 

1 

ION PLUS 

Στ. Γκουντρομίχος 

Μοναστηρίου 90, 

Θεσσαλονίκη 

2310-500-365 

2 

Αναστάσιος 

Μπιμπλής 

Γαμβέτα 7 

Θεσσαλονίκη 

2310-818-718 

3 

Γραμμομόριο 

Π. Μακρίδης 

Κρίτωνος 11 

Θεσσαλονίκη 

2310-842-983 

4 EUROCHEMICALS 

Σταδίου 4 

Πυλαία 

2310-311-058 

5 BIOLINE 

Θεογενούς Χαρίση 55 

Θεσσαλονίκη 

2310-829-006 

 

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι περιοριστικός.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

προμηθεύονται γυαλικά από προμηθευτή της επιλογής τους. 

 

Σημείωση: Μη συμμόρφωση με την οδηγία αυτή συνεπάγεται μη αποδοχή των 

εκπαιδευόμενων στις εξετάσεις του μαθήματος μαζί με όλες τις ακαδημαϊκές 

επιπτώσεις. 



4. Σε πρώτη φάση, κάθε εργαστηριακή άσκηση ενέχει διάλεξη προπαρασκευής.  Οι 

παρακολουθήσεις των διαλέξεων είναι απαραίτητες και υποχρεωτικές για την 

ολοκληρωμένη κάλυψη του εργαστηριακού μαθήματος και αφομοίωση της ύλης που 

καλύπτει την εργαστηριακή άσκηση.  Η διάλεξη κάθε εργαστηριακής άσκησης 

πραγματοποιείται την εβδομάδα που προηγείται της εργαστηριακής άσκησης.  Έτσι, 

δίνεται η δυνατότητα στους ασκούμενους φοιτητές να α) εξοικειωθούν με τη θεωρία της 

άσκησης και να τη μελετήσουν εμπεριστατωμένα, και β) είναι προετοιμασμένοι να την 

εκτελέσουν κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής ημέρας. 

5. Οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές οφείλουν να προσέρχονται πλήρως προετοιμασμένοι στη 

θεωρία της προς διεξαγωγή Εργαστηριακής Άσκησης που πρόκειται να κάνουν και να 

είναι έτοιμοι να απαντήσουν με επιτυχία σε σχετικές ερωτήσεις των επιβλεπόντων 

διδασκόντων.  Συνεπώς, η παρακολούθηση της διάλεξης την προηγηθείσα εβδομάδα και 

η προσωπική μελέτη της Εργαστηριακής Άσκησης είναι απαραίτητες ενέργειες που θα 

πρέπει να γίνονται από τους εκπαιδευόμενους για την άρτια πρακτική διεξαγωγή της 

Άσκησης, για την αποκομιδή πρακτικής εμπειρίας και τεχνικών δεξιοτήτων με 

εργαστηριακά όργανα και τεχνικές. 

6. Η διάρκεια εξάσκησης στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας είναι δέκα εργαστηριακές 

εβδομάδες για κάθε ομάδα στο αντίστοιχο εργαστήριο.  Κάθε εργαστηριακή εβδομάδα 

αντιστοιχεί σε μια Εργαστηριακή Άσκηση. 

7. Οι παρακολουθήσεις όλων των εργαστηρίων είναι υποχρεωτικές.  Λόγω του 

συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εργαστηριακών ασκήσεων στη διάρκεια του 

χειμερινού εξαμήνου, δεν δικαιολογούνται απουσίες στο Εργαστήριο.  Στην 

περίπτωση που υπάρξει έστω και μια απουσία ο ασκούμενος φοιτητής 

α) δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις του εργαστηριακού μαθήματος 



β) επαναλαμβάνει το εργαστήριο ή εργαστήρια που δεν έκανε, στο επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος. 

8. Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου και του υπέρμετρου αριθμού φοιτητών, οι 

ασκούμενοι πρωτοετείς χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες: α) την ομάδα εκείνη που 

ασκείται στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας την Τρίτη, και β) την ομάδα εκείνη που 

ασκείται στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας την Τετάρτη. 

9. Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και τις 

εργαστηριακές ασκήσεις που θα διεξαχθούν σε αυτό. 

10. Το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας διεξάγει τις εργαστηριακές ασκήσεις του στις 

προκαθορισμένες χρονικές περιόδους κάθε Τρίτη και Τετάρτη.  Λόγω του υπερβολικού 

αριθμού ασκούμενων φοιτητών στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και για λόγους 

ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, ο συνολικός αριθμός 

φοιτητών που ασκούνται στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας χωρίζονται σε δύο ομάδες, 

Α και Β.   

11. Ο περαιτέρω διαχωρισμός σε δύο χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια μιας 

εργαστηριακής ημέρας γίνεται κατά βάση με αλφαβητική σειρά.  Έτσι, κατά τη διάρκεια 

της εργαστηριακής περιόδου 11:00 π.μ.-23:00 μ.μ. την Τρίτη, η ομάδα Α χωρίζεται σε 

τέσσερις υπο-ομάδες, Α1, Α2, Α3 και Α4.  Η υπο-ομάδα Α1 ασκείται κατά τη διάρκεια 

της χρονικής περιόδου 11:00 π.μ.-14:00 μ.μ.  Η υπο-ομάδα Α2 ασκείται κατά τη διάρκεια 

της χρονικής περιόδου 14:00 μ.μ.-17:00 μ.μ.  Η υπο-ομάδα Α3 ασκείται κατά τη διάρκεια 

της χρονικής περιόδου 17:00 μ.μ.-20:00 μ.μ.  Η υπο-ομάδα Α4 ασκείται κατά τη διάρκεια 

της χρονικής περιόδου 20:00 μ.μ.-23:00 μ.μ.  Κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής 

περιόδου 11:00 π.μ.-23:00 μ.μ. την Τετάρτη, η ομάδα Β χωρίζεται σε τέσσερις υπο-

ομάδες, Β1, Β2, Β3 και Β4.  Η υπο-ομάδα Β1 ασκείται κατά τη διάρκεια της χρονικής 

περιόδου 11:00 π.μ.-14:00 μ.μ.  Η υπο-ομάδα Β2 ασκείται κατά τη διάρκεια της χρονικής 



περιόδου 14:00 μ.μ.-17:00 μ.μ.  Η υπο-ομάδα Β3 ασκείται κατά τη διάρκεια της χρονικής 

περιόδου 17:00 μ.μ.-20:00 μ.μ.  Η υπο-ομάδα Β4 ασκείται κατά τη διάρκεια της χρονικής 

περιόδου 20:00 μ.μ.-23:00 μ.μ.       



 

Ομάδα και Υπο-ομάδα Τρίτη Τετάρτη 

Α1 11:00 π.μ.-14:00 μ.μ.  

Α2 14:00 μ.μ.-17:00 μ.μ.  

Α3 17:00 μ.μ.-20:00 μ.μ.  

Α4 20:00 μ.μ.-23:00 μ.μ.  

Β1  11:00 π.μ.-14:00 μ.μ. 

Β2  14:00 μ.μ.-17:00 μ.μ. 

Β3  17:00 μ.μ.-20:00 μ.μ. 

Β4  20:00 μ.μ.-23:00 μ.μ. 

 

Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας αντικατοπτρίζει τη διαθεσιμότητα θέσεων για την 

εξάσκηση του ασκουμένων.  Οι ασκούμενες ομάδες ενδέχεται να διαμορφωθούν έτσι ώστε 

να πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια σε τρεις περιόδους κάθε ημέρα αντί των τεσσάρων.  Σε 

κάθε περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση. 

 

12. Η ώρα έναρξης του εργαστηρίου τηρείται επακριβώς.  Δεν υπάρχει ακαδημαϊκό τέταρτο.  

Οι παρουσίες λαμβάνονται με την έναρξη της εργαστηριακής περιόδου και προ της 

έναρξης του εργαστηρίου, όπως και καθ’ όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου.  Για το λόγο 

αυτό, θα πρέπει οι φοιτητές να βρίσκονται στο Εργαστήριο αρκετά νωρίς (βλέπε 

παρακάτω). 

13. Η κάθε υπο-ομάδα κάθε εργαστηριακής περιόδου χωρίζεται σε μικρότερες ομάδες 3 

ατόμων.  Η κάθε τέτοια μικρή ομάδα καταλαμβάνει μια πλευρά κάθε εργαστηριακού 

πάγκου.  Η θέση κάθε ασκούμενου φοιτητή/τριας κάθε τέτοιας ομάδας σε έναν 

εργαστηριακό πάγκο είναι καθορισμένη και παραμένει η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια των 



εργαστηριακών ασκήσεων.  Αλλαγές δεν επιτρέπονται.  Οι θέσεις είναι μόνιμες.  Οδηγίες 

για την κατάληψη θέσεων δίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εργαστηριακής ημέρας 

από το διδακτικό προσωπικό του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας.  Κατά τη διάρκεια 

της πρώτης περιόδου λαμβάνει χώρα χρέωση των θέσεων σε κάθε ασκούμενο.  Έτσι, σε 

κάθε εργαστηριακή θέση του πάγκου αντιστοιχεί ένα και μόνο άτομο. 

14. Οι ασκούμενοι φοιτητές καλούνται να είναι παρόντες στο εργαστήριο πριν την έναρξη 

του εργαστηρίου (11:00 π.μ. Τρίτη και Τετάρτη) για α) την έγκαιρη κατάληψη των 

θέσεων τους στους εργαστηριακούς πάγκους, β) τη λήψη παρουσίας, και γ) την 

προετοιμασία για την Εργαστηριακή Άσκηση.  Ασκούμενοι φοιτητές, οι οποίοι 

προσέρχονται στο Εργαστήριο μετά τις 11:00 π.μ. (πρώτη εργαστηριακή περίοδος και 

στις επακολουθούσες αντίστοιχα) ή 14:00 μ.μ. (δεύτερη εργαστηριακή περίοδος και στις 

επακολουθούσες αντίστοιχα) δε θα γίνονται δεκτοί. 

15. Ο εργαστηριακός χώρος εξάσκησης θα πρέπει να παραδίδεται καθαρός και 

τακτοποιημένος, στο τέλος της Εργαστηριακής Περιόδου, όπως παρελήφθη.  Με τον 

τρόπο αυτό, θα είναι άμεσα διαθέσιμος προς χρήση από την επόμενη εργαστηριακή 

ομάδα.  Η καθαριότητα είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της ασκούμενης εργαστηριακής 

ομάδας.  Οι εκπαιδευόμενοι φροντίζουν να διατηρούν τις χρησιμοποιούμενες φιάλες 

(Carboys) γεμάτες με απεσταγμένο νερό πριν την έναρξη και στο τέλος του 

εργαστηριακού πειράματος.  Η ίδια μέριμνα θα πρέπει να επιδεικνύεται για οποιοδήποτε 

άλλο εργαστηριακό αντικείμενο χρησιμοποιείται για την εκτελούμενη εργαστηριακή 

άσκηση. 

16. Κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής περιόδου, οι διδασκόμενοι οφείλουν και 

υποχρεούνται να υπακούουν στους κανόνες ασφαλείας του Εργαστηρίου και της 

συγκεκριμένης άσκησης.  Μη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας συνεπάγεται μη 

συμμετοχή στην εργαστηριακή άσκηση, με όλες τις συνέπειες ακαδημαϊκής 



συμπεριφοράς και μη περαιτέρω συμμετοχής στο Εργαστηριακό μάθημα.  Κατά 

συνέπεια, οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεούνται να φέρουν προστατευτικά γυαλιά 

καθ’ όλη τη διάρκεια της εργαστηριακής περιόδου.  Τυχόν προβλήματα με τα 

προστατευτικά γυαλιά θα επιλύονται άμεσα από το υπάρχον διδακτικό προσωπικό. 

17. Ο χώρος που διεξάγεται η Εργαστηριακή Άσκηση παραδίδεται καθαρός και 

τακτοποιημένος σε καλή κατάσταση στο τέλος της Εργαστηριακής περιόδου, με μέριμνα 

και ευθύνη όλης της ομάδας, προκειμένου να είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί από την 

επόμενη ομάδα.  Μη συμμόρφωση με την οδηγία αυτή επιφέρει κυρώσεις (από μείωση 

βαθμού μέχρι ακύρωση της Εργαστηριακής Άσκησης). 

18. Δεδομένου ότι η Ασφάλεια στον Εργαστηριακό Χώρο είναι υψίστης σημασίας για το 

διδάσκοντα και τον ασκούμενο φοιτητή-φοιτήτρια, θα αφιερωθεί μια ολόκληρη 

Εργαστηριακή Περίοδος στην Ασφάλεια.  Η εργαστηριακή αυτή περίοδος θα λάβει 

χώρα την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, 2017, στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας.    Κατά τη 

διάρκεια της εργαστηριακής αυτής περιόδου θα διεξαχθεί μεταξύ των άλλων εκπαίδευση 

των ασκουμένων σε προσομοιωτή πυρόσβεσης και πραγματικές συνθήκες πυράς από α) 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Πανεπιστημίου, και β) αξιωματικούς της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  Οι περατώσαντες την εκπαίδευση επιτυχώς θα λάβουν τα 

κατάλληλα διαπιστευτήρια.  Οι ώρες θα ανακοινωθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 

Εργαστηρίου και στο Διαδίκτυο.  Η παρουσία όλων των φοιτητών στο προκαταρκτικό 

αυτό εργαστήριο είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 

 



ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

1. Η παρουσία και συμμετοχή στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας είναι υποχρεωτική. 

2. Δεν επιτρέπονται απουσίες κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού εξαμήνου.  Αν υπάρξει 

έστω και μια απουσία σε μια Εργαστηριακή άσκηση, ο 

εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη δεν δικαιούται να προσέλθει στις γραπτές εξετάσεις 

του εξαμήνου.  Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνει την άσκηση ή τις ασκήσεις που 

δεν έκανε στο επόμενο διαθέσιμο εργαστηριακό εξάμηνο. 

3. Η απουσία σε μια άσκηση συνεπάγεται μη συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις. 

4. Η δυνατότητα επαναληπτικής εργαστηριακής περιόδου στο τέλος του εξαμήνου θα 

εξετασθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.  Συνήθως, όμως, η στενότητα χρόνου δεν 

επιτρέπει τη διεξαγωγή επαναληπτικής περιόδου (ουσιαστικοί πρακτικοί λόγοι). 

5. Αν υπάρξει (για άκρως απαραίτητο λόγο) μια μόνο δικαιολογημένη απουσία, σε 

συνεννόηση με τον υπεύθυνο του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου και εφόσον 

αποφασισθεί να γίνει επαναληπτικό εργαστήριο (βλέπε παραπάνω), αναπληρώνεται η 

Εργαστηριακή Άσκηση, στην οποία ήταν απών/απούσα.  Αν δεν εκτελεσθεί η 

εργαστηριακή άσκηση και δεν παραδοθεί η απαραίτητη Εργαστηριακή Αναφορά 

(Written Lab Report), ο εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη δε δικαιούται να προσέλθει 

στις γραπτές εξετάσεις του εξαμήνου (βλέπε παράγραφο 3).  Αν μια εργαστηριακή 

άσκηση εκτελεσθεί από τον εκπαιδευόμενο φοιτητή/ήτρια, αλλά η εργαστηριακή 

αναφορά δεν παραδοθεί έγκαιρα τότε ο εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη δε δικαιούται 

να προσέλθει στις γραπτές εξετάσεις του εξαμήνου (βλέπε παράγραφο 3).  Την 

επόμενη αντίστοιχη Εργαστηριακή Περίοδο παραδίδει την Εργαστηριακή Αναφορά 

έγκαιρα (όταν θα γίνει η εργαστηριακή άσκηση) και τότε συμμετέχει κανονικά στις 

εξετάσεις. 

 



ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 Η συμπεριφορά μέσα στο εργαστήριο, κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων, 

πρέπει να είναι κόσμια και ανάλογη με τη σοβαρότητα και επιστημονικότητα που 

χαρακτηρίζει το επίπεδο γνώσης που προσφέρεται στην Πολυτεχνική Σχολή και στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

 Η συμπεριφορά μέσα στο Εργαστήριο αντανακλά την ποιότητα χαρακτήρα του 

εκπαιδευόμενου φοιτητή-φοιτήτριας και υποδηλώνει την ανερχόμενη επιστημονική 

στάθμη, στην οποία πρέπει να βρίσκονται όλοι οι συμμετέχοντες σ’ αυτό. 

 Η συμπεριφορά μέσα στο εργαστήριο αποτελεί απαραίτητη βάση απόκτησης νέας 

γνώσης, πειραματικής εξάσκησης, πρακτικής εμπειρίας και τεχνικών δεξιοτήτων που 

χαρακτηρίζουν τον μέλλοντα επιστήμονα Χημικό Μηχανικό. 

Συνεπώς: 

 ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής περιόδου δεν συμβάλλει 

στην προσφερόμενη και προς απόκτηση γνώση. 

 ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής περιόδου παρεμποδίζει το 

έργο που γίνεται μέσα στο Εργαστήριο. 

 ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής περιόδου που 

εκδηλώνεται με: 

α) Απειθαρχία 

β) Αναίδεια στην επικοινωνία με άλλους συναδέλφους φοιτητές και το επιστημονικό 

προσωπικό του εργαστηρίου 

γ) Μη ενεργό συμμετοχή στην εργαστηριακή άσκηση και στα συμπεριλαμβανόμενα 

πειράματα 

δ) Αδιαφορία 

 



συνεπάγονται  

α) αποβολή από την συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση 

β) μείωση της εργαστηριακής βαθμολογίας  

 

Περαιτέρω: 

 Καθυστέρηση στην προσέλευση της εργαστηριακής περιόδου την συγκεκριμένη ώρα που 

έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει (ιδίως όταν αυτό γίνεται κατ’ εξακολούθηση) 

 Κάπνισμα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εργαστηριακής άσκησης 

 Άρνηση να φορεθούν εργαστηριακά γυαλιά προστασίας 

 

δε συνάδουν με το πνεύμα του εργαστηρίου και του μαθήματος και άρα δε γίνονται 

αποδεκτά.  Στις περιπτώσεις αυτές, αποκλείεται η συμμετοχή από τη συγκεκριμένη 

εργαστηριακή άσκηση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Κατ’ εξακολούθηση ανάρμοστη συμπεριφορά που αντανακλά τα προαναφερθέντα θα 

έχει περαιτέρω επιπτώσεις. 



ΤΟ QUIZ 

1. Η έγκαιρη προσέλευση των ασκούμενων φοιτητών στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 

συμβάλλει στην απρόσκοπτη και χρονικά καθορισμένη διεξαγωγή του.  Η διεξαγωγή της 

εργαστηριακής άσκησης σε κάθε εργαστηριακή ημέρα περιλαμβάνει: α) ένα Quiz 10 min 

και β) την Εργαστηριακή Άσκηση. 

Το Quiz περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις που καλύπτουν τη θεματολογία της 

εργαστηριακής άσκησης και δίνουν τη δυνατότητα στους ασκούμενους φοιτητές να 

ελέγξουν το θεωρητικό τους υπόβαθρο και την εργαστηριακή τους ετοιμότητα.  Κάθε 

Quiz λαμβάνεται υπόψη στην τελική βαθμολογία του Εργαστηρίου (της Ανόργανης 

Χημείας) σε ποσοστό 5%. 

Η εργαστηριακή άσκηση ακολουθεί το Quiz και καλύπτει το υπόλοιπο της χρονικής 

περιόδου της εργαστηριακής ημέρας. 

Οι ερωτήσεις του Quiz είναι απλές και προέρχονται από τη θεωρία της 

εργαστηριακής άσκησης.  Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη, οι απαντήσεις 

εξετάζονται και αναλύονται κατά τη διάρκεια της επόμενης θεωρητικής ώρας 

διδασκαλίας του εργαστηρίου για την πλήρη κατανόησή τους στα πλαίσια της ήδη 

διεξαχθείσας εργαστηριακής άσκησης. 

Να θυμάστε: Το Quiz αποτελεί καλή προετοιμασία για την επιτυχία στην τελική 

εξέταση. 

 



Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

LAB REPORT 

 

1. Η εργαστηριακή αναφορά (Lab Report) αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο του 

εργαστηριακού μαθήματος “Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας” που λαμβάνεται 

υπόψη στην τελική βαθμολογία. 

2. Μετά το πέρας της Εργαστηριακής Άσκησης συντάσσεται Εργαστηριακή Αναφορά, η 

οποία καλύπτει το αντικείμενο της άσκησης.  Η Εργαστηριακή Αναφορά (Written 

Lab Report) αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 

Εργαστηριακή Αναφορά περιλαμβάνει επιλεγμένα στοιχεία της θεωρίας, τους 

στόχους της άσκησης, τα πειραματικά αποτελέσματα, απαντήσεις σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα τίθενται κατά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου και τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν. 

3. Οδηγίες για τη σύνταξη κάθε Εργαστηριακής Άσκησης δίνονται στους ασκούμενους 

φοιτητές μετά το τέλος κάθε εργαστηριακής άσκησης (κατά τη διάρκεια της επόμενης 

Θεωρίας Εργαστηρίου και μέσω του Internet – Σύστημα Moodle). 

4. Η αναφορά συντάσσεται σε κειμενογράφο (Text Editor) Microsoft Word και όπου 

χρειάζεται υπεισέρχονται διαγράμματα και σχήματα που προκύπτουν από 

επεξεργασία πειραματικών δεδομένων με γνωστά προγράμματα (π.χ. ISIS Draw, 

ChemWin, Microcal Origin, Excel, etc.).  Η τελική μορφή της αναφοράς 

μετατρέπεται σε .pdf format και με τη μορφή αυτή υποβάλλεται στη συγκεκριμένη 

ηλεκτρονική διεύθυνση που αντιστοιχεί σε κάθε εργαστηριακή άσκηση που 

διεξάγεται.  

5. Η Εργαστηριακή Αναφορά κάθε άσκησης που διεξάγεται θα υποβάλλεται την 

επόμενη “Εργαστηριακή” Δευτέρα/Τρίτη προς έλεγχο και βαθμολόγηση στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning (Moodle).  Η υποβολή της Εργαστηριακής 



Άσκησης γίνεται μέχρι τις 11:59 μ.μ. τα μεσάνυχτα την ημέρα εκείνη 

(“Εργαστηριακή” Δευτέρα/Τρίτη).  Υποβολή πέραν της ώρας αυτής δεν 

πραγματοποιείται καθόσον η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning κλείνει και η 

αναφορά δε θα γίνεται δεκτή.  Η βαθμολογία που αποδίδεται στην περίπτωση 

αυτή είναι μηδενική.   

6. Η υποβολή της εργαστηριακής αναφοράς είναι ουσιαστικά υποβολή της αναφοράς 

αυτής ηλεκτρονικά.  Η διορθωμένη Εργαστηριακή Αναφορά θα αποστέλλεται στον 

φοιτητή/φοιτήτρια την ερχόμενη Πέμπτη/Παρασκευή.  Η εργαστηριακή αναφορά 

λαμβάνεται υπόψη στην τελική βαθμολογία σε ποσοστό 20 %.  Οι εργαστηριακές 

αναφορές συντάσσονται αποκλειστικά από τους ασκούμενους φοιτητές ως άτομα και 

αναμένονται να αντανακλούν την εικόνα των ατόμων που εργάστηκαν για την 

διεξαγωγή των πειραμάτων.  

7. Η εργαστηριακή αναφορά αποτελεί αποκλειστική εργασία του κάθε ασκούμενου 

φοιτητή/τριας.  Ως εκ τούτου, αντιγραφή από άλλη οποιαδήποτε αντίστοιχη αναφορά 

θεωρείται λογοκλοπή.  Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί ότι εργαστηριακές 

αναφορές έχουν αντιγραφεί οι υπεύθυνοι θα μηδενισθούν.  Τη δεύτερη φορά που θα 

συμβεί αυτό οι υπεύθυνοι θα αποκλεισθούν από τις εξετάσεις του μαθήματος.  Η 

λογοκλοπή (plagiarism) είναι αντιδεοντολογική, ανήθικη και κολάσιμη ενέργεια.  

Κάθε περίπτωση λογοκλοπής θα αναφέρεται στο Τμήμα και θα λαμβάνονται οι 

κατάλληλες ενέργειες σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  

α) Γραπτή εργαστηριακή αναφορά, η οποία δεν υποβάλλεται έγκαιρα, δε γίνεται 

αποδεκτή και ο εκπαιδευόμενος θα μηδενίζεται με μη δυνατότητα αναπλήρωσης του 

εργαστηρίου αυτού (βλέπε συνέπειες παρακάτω). 



β) Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί ότι εργαστηριακές αναφορές έχουν αντιγραφεί, οι 

υπεύθυνοι θα μηδενισθούν.  Τη δεύτερη φορά που θα συμβεί αυτό, οι υπεύθυνοι θα 

αποκλεισθούν από τις εξετάσεις του μαθήματος.   

 

8. Η εργαστηριακή αναφορά γράφεται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται για τη 

συγκεκριμένη άσκηση από το διδάσκοντα καθηγητή.  Οι οδηγίες αυτές εμφανίζονται 

στην Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας αμέσως μετά τη διεξαγωγή 

του εργαστηριακού πειράματος της δεδομένης ημέρας.  Σε περίπτωση που η 

εργαστηριακή αναφορά δεν υποβληθεί α) έγκαιρα μέχρι την συγκεκριμένη 

ημερομηνία και ώρα (Deadline), β) συμπληρωμένη κατάλληλα, ο εκπαιδευόμενος 

φοιτητής/τρια μηδενίζεται στο αντίστοιχο εργαστήριο και δεν υπάρχει δυνατότητα 

αναπλήρωσης του εργαστηρίου αυτού. 

9. Οι οδηγίες για τη συγγραφή της εργαστηριακής αναφοράς δίνονται στην Ιστοσελίδα 

του Εργαστηρίου http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Labs/. 

10. Αναφορές που εμπλέκουν κακογραμμένο κείμενο και σχήματα θα υφίστανται 

σημαντική μείωση του βαθμού. 

11. Η υποβολή των εργαστηριακών αναφορών είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στην 

τελική εξέταση του μαθήματος.  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, όποιος δεν έχει υποβάλλει 

όλες τις εργαστηριακές αναφορές δε θα γίνεται δεκτός στην τελική εξέταση. 

12. Ενθαρρύνεται η χρήση PCs.  Περαιτέρω διευκρινίσεις για κάθε Εργαστηριακή 

άσκηση θα δίνονται μέσω Internet Explorer στην σελίδα 

http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Labs/. 

13. Στη συγγραφή της γραπτής αναφοράς λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες που δίνονται 

στην ιστοσελίδα και στο θεωρητικό μάθημα από το διδάσκοντα καθηγητή.  

http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Labs/


14. Η βαθμολόγηση της εργαστηριακής αναφοράς γίνεται με βάση την κατανομή 

βαθμολογίας ανά τμήμα της αναφοράς, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις οδηγίες 

συγγραφής της εργαστηριακής αναφοράς στο διαδίκτυο. 

15. Με το πέρας των εργαστηριακών ασκήσεων του εξαμήνου και για να έχει δικαίωμα ο 

φοιτητής να συμμετάσχει στην τελική εξέταση, θα γίνει τελικός έλεγχος, σύμφωνα με 

ανακοίνωση που θα δοθεί εν καιρώ.  Κανείς εκπαιδευόμενος φοιτητής/τρια δε θα 

γίνεται δεκτός στην τελική γραπτή εξέταση αν ο ηλεκτρονικός φάκελος με το 

σύνολο των γραπτών εργαστηριακών αναφορών (Written Lab Reports) δεν έχει 

περάσει τον τελικό έλεγχο. 

16. Ο ηλεκτρονικός φάκελος των βαθμολογημένων υποβληθεισών εργαστηριακών 

αναφορών είναι το μόνο αποδεικτικό πειστήριο ότι ο εκπαιδευόμενος φοιτητής/τρια 

έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εργαστηριακές ασκήσεις στο Εργαστήριο 

Ανόργανης Χημείας.   

17. Η επιτυχής ολοκλήρωση των εργαστηριακών πειραμάτων, ο ηλεκτρονικός φάκελος 

των εργαστηριακών αναφορών και η συνολική παρουσία του εκπαιδευόμενου 

φοιτητή/ήτριας λαμβάνονται υπόψη στην τελική βαθμολογία του εργαστηριακού 

μαθήματος. 



ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

VIRTUAL LAB 

 

1. Πέραν των πειραματικών Εργαστηριακών Ασκήσεων στο Εργαστήριο Ανόργανης 

Χημείας, οι πρωτοετείς φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν σε εικονικά 

εργαστήρια πειραμάτων χημείας (Virtual Lab).  Τα εργαστήρια αυτά περιλαμβάνουν 

προσομοίωση πειραμάτων χημείας, τα οποία θα διδαχθούν στο Υπολογιστικό Κέντρο 

του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. 

2. Μέσα από τα εργαστήρια προσομοίωσης δίνεται η δυνατότητα στους ασκούμενους 

φοιτητές να εισαχθούν στο χώρο της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών μέσων και να 

αποκτήσουν δεξιότητες στη σχεδίαση και εκτέλεση πειραμάτων μέσα από εργαστήρια 

εικονικής πραγματικότητας. 

3. Το εργαστήριο προσομοίωσης είναι υποχρεωτικό. 

4. Τα εργαστήρια αυτά θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

 

Για την εξυπηρέτηση του εργαστηρίου αυτού, η εργαστηριακή ομάδα Α4 χωρίζεται σε δύο 

υπο-ομάδες και κάθε μία υποομάδα συμμετέχει με τις ομάδες Α2 και Α3, αντίστοιχα.  Ο 

διαχωρισμός είναι αλφαβητικός και θα ανακοινωθεί με το πέρας της συμπλήρωσης του 

καταλόγου των ασκουμένων φοιτητών.  Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της ομάδας Β. 

1
ο
 Εργαστήριο 

Ημερομηνία 

διεξαγωγής 
Ημέρα 2

ο
 Εργαστήριο 

Ημερομηνία 

διεξαγωγής 
Ημέρα 

Ομάδα Α1 13-10-2017 Παρασκευή Ομάδα Α1 24-11-2017 Παρασκευή 

Ομάδα Α2 20-10-2017 Παρασκευή Ομάδα Α2 1-12-2017 Παρασκευή 

Ομάδα Α3 27-10-2017 Παρασκευή Ομάδα Α3 8-12-2017 Παρασκευή 

Ομάδα Β1 3-11-2017 Παρασκευή Ομάδα Β1 15-12-2017 Παρασκευή 

Ομάδα Β2 10-11-2017 Παρασκευή Ομάδα Β2 22-12-2017 Παρασκευή 

      



Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο ισόγειο του κτιρίου Ε  

Ημέρα Διεξαγωγής: Παρασκευή 

Ώρα Διεξαγωγής: 15:00 μ.μ. – 18:00 μ.μ. 

 

5. Οι κύριοι υπεύθυνοι για την διεξαγωγή του Εργαστηρίου αυτού είναι η κ. Όλγα Τσαβέ, η 

κ. Σεβαστή Μάτσια, και η κ. Κατερίνα Ιορδανίδου. 

6. Το εργαστήριο διαρκεί μια εργαστηριακή ημέρα με προκαθορισμένη ύλη.  Η διάρκεια 

του εργαστηρίου προσομοίωσης είναι 3 ώρες.  Το εργαστήριο θα διεξάγεται Παρασκευή 

σύμφωνα με το προαναφερθέν πρόγραμμα. 

7. Το εργαστήριο θα διεξάγεται στο ισόγειο του νέου κτιρίου του Τμήματος Χημικών 

Μηχανικών (Κτίριο Ε13) και συγκεκριμένα στην αίθουσα του Υπολογιστικού Κέντρου. 

8. Οι φοιτητές χωρίζονται σε δύο ομάδες Α και Β.  Η ομάδα Α χωρίζεται περαιτέρω σε 

τέσσερις υπο-ομάδες Α1, Α2, Α3 και Α4.  Η ομάδα Β χωρίζεται περαιτέρω σε τέσσερις 

υπο-ομάδες Β1, Β2, Β3 και Β4.  Η κάθε ομάδα (και άρα οι τέσσερις υπο-ομάδες Α1, Α2, 

Α3 και Α4, και Β1, Β2, Β3 και Β4, αντίστοιχα) θα κάνει το εργαστήριο προσομοίωσης 

στο χρόνο του εξαμήνου κατά τη διάρκεια του χρόνου που ορίζεται στον 

προαναφερθέντα πίνακα. 

9. Οι ασκούμενοι φοιτητές εξετάζονται την ίδια ημέρα και βαθμολογούνται στις ασκήσεις 

που τους δίνονται να κάνουν.  Πριν από την πραγματική άσκηση στην οποία θα 

βαθμολογηθούν οι φοιτητές, θα δοθούν παραδείγματα και θα γίνουν ασκήσεις 

προετοιμασίας.  

10. Το εργαστήριο προσομοίωσης λαμβάνεται υπόψη στην τελική βαθμολογία σε ποσοστό 

5%. 

 



Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

1. Η επιτυχής περάτωση των εργαστηριακών πειραμάτων του Εργαστηρίου Ανόργανης 

Χημείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση των φοιτητών στην 

τελική γραπτή εξέταση. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην τελική γραπτή εξέταση στο μάθημα “Εργαστήριο 

Ανόργανης Χημείας” έχουν οι φοιτητές που περάτωσαν επιτυχώς δέκα (10) 

εργαστηριακές πειραματικές ασκήσεις.  Σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος 

φοιτητής/τρια έχει απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, επαναλαμβάνει 

υποχρεωτικά τα μη διεξαχθέντα εργαστηριακά πειράματα την επόμενη ακαδημαϊκή 

περίοδο. 

3. Κατά τη διάρκεια της τελικής εξέτασης αναμένονται οι διδασκόμενοι να α) μη 

δέχονται ή προσφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία σε άλλους, και β) μη παρουσιάζουν 

ως δική τους την εργασία-εξέταση κάποιου άλλου.  Απόκλιση από τα παραπάνω 

πρότυπα αποτελεί παραβίαση των κανόνων των βασικών αρχών επιστημονικής 

δεοντολογίας και ηθικής, και επισύρει σοβαρές κυρώσεις (βλέπε παραπάνω για 

λογοκλοπή). 

4. Η τελική εξέταση θα περιλαμβάνει όλη τη διδαχθείσα εργαστηριακή ύλη και θα 

ληφθεί υπόψη στην τελική βαθμολογία σε ποσοστό 70%.  

5. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό (βλέπε 

αλγόριθμο) του τελικού βαθμού του μαθήματος του Εργαστηρίου Ανόργανης 

Χημείας μόνο στην περίπτωση που είναι προβιβάσιμος. 

 

 

 

 



 

6.  Συλλογικά η κατανομή εργασίας και βαθμολογία για το Εργαστήριο Ανόργανης 

Χημείας θα είναι η ακόλουθη: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

7. Ο υπολογισμός του τελικού συνολικού βαθμού για το μάθημα “Εργαστήριο 

Ανόργανης Χημείας” υπολογίζεται ως εξής: 

Τελικός Βαθμός = 70% x    5% x   20% x   5% x FE VLLRQ  

Q: Βαθμός Quiz 

LR:  Βαθμός Εργαστηριακών Αναφορών  

VL:  Βαθμός Εργαστήριου Προσομοίωσης 

FE:  Βαθμός Τελικής εξέτασης  

 

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας Ποσοστό (%) στην τελική βαθμολογία 

1. Quiz 5 

2. Εργαστηριακή Αναφορά 20 

3. Προσομοίωση 5 

4. Τελική Εξέταση 70 

            Συνολική βαθμολογία 100  



Για περαιτέρω διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα επί των διαλέξεων και των 

εργαστηριακών ασκήσεων σας παρακαλώ να απευθύνεστε προς το διδάσκοντα, στη 

γραμματεία του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας της Πολυτεχνικής Σχολής.  Σε περίπτωση 

προσωρινής απουσίας απευθυνθείτε στη Γραμματεία ή αποστείλατε μήνυμα στη διεύθυνση 

E-mail: salif@auth.gr. 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


