
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙTΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21 

Ανακοίνωση για πρωτοετείς φοιτητές 

 

Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και 

θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. 

Για τη συμμετοχή σας στα μαθήματα χρησιμοποιείτε τους παρακάτω συνδέσμους 

για τις εικονικές αίθουσες των διδασκόντων: 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΡΙΤΗ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
E_MAIL 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ 

ΤΡΙΤΗ 

11:50 – 14:05 

Εισαγωγή στην Κοινωνική 

Πολιτική [Υ16]  

(Καθηγητής Δ. Βενιέρης)  

https://meet.lync.com/uopel-
office365/ptsiotakis/W6IUVUAF  

dvenieri@uop.gr  

15.00 - 17.15 

Εισαγωγή στην 

Εκπαιδευτική Πολιτική [Υ] 

(Αναπλ. Καθηγήτρια  

Π. Παπαδιαμαντάκη) 

https://meet.lync.com/uopel-
office365/ptsiotakis/EB6LCDYW 

gioulip@uop.gr  

ΤΕΤΑΡΤΗ 

11:50 – 14:05 
Αγγλική Γλώσσα Ι  

(Μ. Ρόντου)  

https://pedis.webex.com/pedis/j.php?M
TID=mb7f2c2649474ba9f3274980da350a
764  
(password: aeAka8ne48X)* 

  

15.00 - 17.15 

Ιστορία της Ελλάδας του 

20ου αι.[Υ]  

(Καθηγήτρια Φ. Γαζή) 

https://meet.lync.com/uopel-
office365/ptsiotakis/4M1QCDCD  

egazi@uop.gr  

ΠΕΜΠΤΗ 

09:30 – 11:45 

Εισαγωγή στο Δίκαιο [Υ] 

(Αναπλ. Καθηγητής  

Μ. Φεφές) 

https://meet.lync.com/uopel-
office365/ptsiotakis/S647XG31  

mfefes@uop.gr  

11:50 – 14:05 

Αγορά Εργασίας & 

Πολιτικές Απασχόλησης [Υ] 

(Αναπλ. Καθηγητής  

Α. Φερώνας) 

https://meet.lync.com/uopel-
office365/ptsiotakis/XCOXSHI6  

anfer@uop.gr  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

09:30 – 11:45 

Εισαγωγή στην Πολιτική 

Επιστήμη [Υ5]  

(Επίκουρος Καθηγητής  

Σ. Βανδώρος) 

https://pedis.webex.com/pedis/j.php?M
TID=m26944dd3bc9bac5a1f67fbb661575
ac6  
(password: 3K3Gp6J93rM)* 

vandoros@uop.gr  

15.00 - 17.15 

Εισαγωγή στην Οικονομική 

Επιστήμη [Υ3]  

(Καθηγήτρια Μ. Γείτονα) 

https://meet.lync.com/uopel-
office365/ptsiotakis/IBFQVHZB  

geitona@uop.gr 
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Δοκιμαστικό Δωμάτιο Φοιτητών  
https://meet.lync.com/uopeloffice365/ptsiotakis/

M1RNY72L 

 Γενικές οδηγίες για την πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων 

μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο 

https://dsep.uop.gr/attachments/Anakoinwseis/2019-2020/odigies_skype-fb.pdf 

 Οδηγίες για την εγκατάστασή του Skype for Business και τη σύνδεσή σας 

μπορείτε να αναζητήσετε στον σύνδεσμο 

https://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1209&Itemid=336&l

ang=el 

 Οδηγίες για την χρήση της πλατφόρμας webex μπορείτε να αναζητήσετε στον 

σύνδεσμο https://pedis.uop.gr/?p=16109  

 Για τυχόν τεχνικά προβλήματα της σύνδεσης σας για τα εξ’ αποστάσεως 

μαθήματα μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: helpdesk-sep@uop.gr 

Την Τρίτη 13.10.2020 και ώρα 13.30 θα πραγματοποιηθεί σύντομη υποδοχή των 

πρωτοετών και παρουσίαση του Τμήματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή κ. 

Δ Βενιέρη και τους διδάσκοντες των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου. Για τη συμμετοχή σας 

μπορείτε να συνδεθείτε στον σύνδεσμο https://meet.lync.com/uopel-

office365/ptsiotakis/W6IUVUAF 

*** Οδηγίες για τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης των πρωτοετών φοιτητών 

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα αναρτηθούν στη συνέχεια. 

 

Κόρινθος, 09 Οκτωβρίου 2020 

      Από τη Γραμματεία 
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