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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Σας συγχαίρω για την επιτυχία σας, επίσης συγχαρητήρια αξίζουν
στους γονείς και στους καθηγητές σας για τη συνεχή και αμέριστη
υποστήριξη που σας προσφέρουν, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο
στην πρόοδο σας.
Το Πανεπιστήμιό μας από την ίδρυσή του το 2000 έως σήμερα, με τη
διαχρονική προσπάθεια όλων των μελών της κοινότητάς του, έχει
κατορθώσει να αναπτύσσεται συνεχώς και να αναγνωρίζεται επάξια
στην εθνική και διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα.
Σήμερα, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαθέτει 9
Σχολές και 22 Τμήματα, τα οποία εδράζουν στις 5 πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Τρίπολη, Κόρινθος, Ναύπλιο, Σπάρτη, Καλαμάτα) και την Πάτρα.
Όλοι στο Πανεπιστήμιό μας στοχεύουμε ώστε οι απόφοιτοί μας να διακρίνονται για την υψηλή
τους επιστημονική κατάρτιση, αλλά και το ήθος τους. Βασικές μας επιδιώξεις είναι τα πτυχία
μας να χαίρουν υψηλής αναγνώρισης στην σύγχρονη αγορά εργασίας, το ακαδημαϊκό
περιβάλλον να είναι υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στην ελευθερία της σκέψης και του λόγου
και να αποτελεί παράγοντα αριστείας για την Ελληνική Κοινωνία. Επίσης αποδίδεται, τεράστια
σημασία στην έρευνα και καινοτομία μεριμνώντας για τη σύνδεσή μας με αναπτυξιακούς
φορείς και την διεύρυνση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Με αυτές τις σκέψεις, σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και σας εύχομαι
ολόψυχα καλές σπουδές και καλή πρόοδο. Η εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
δικαιώνει τους κόπους και την προσπάθεια σας να αποκτήσετε τις γνώσεις και τα εφόδια εκείνα
που θα οξύνουν το νου, θα διευρύνουν τους ορίζοντες σας. Γίνεστε επομένως κοινωνοί της
Πανεπιστημιακής Κοινότητας και μάλιστα διανύοντας τα καλύτερα και πιο παραγωγικά σας
χρόνια. Ως τα νεότερα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, σας προσκαλώ να
συμμετάσχετε στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία δεν έχει μόνο ως αυτοσκοπό την
απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, αλλά και την διαμόρφωση της προσωπικότητάς σας.
Δεσμεύομαι εκ μέρους όλου του προσωπικού του Πανεπιστημίου μας ότι θα ανταποκριθούμε
στις προσδοκίες σας. Θα είμαστε συμπαραστάτες σας σε όλη αυτήν διαδικασία και θα σας
στηρίζουμε τη δημιουργική πορεία των σπουδών σας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Αθανάσιος Κατσής
Καθηγητής
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ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πρύτανης
Αθανάσιος Κατσής
Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
e-mail: rector@uop.gr, katsis@uop.gr

Αντιπρύτανης για θέματα «Διοικητικών Υποθέσεων»
Γεώργιος Ανδρειωμένος
Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας
e-mail: andreiom@uop@gr

Αντιπρύτανης για θέματα «Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης»
Γεώργιος Λέπουρας
Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
e-mail: gl@uop.gr

Αντιπρύτανης για θέματα «Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας»
Αστέριος Τσιάρας
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
e-mail: tsiaras@uop.gr

Αντιπρύτανης για θέματα «Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης»
Σοφία Ζυγά
Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής
e-mail: zygas@uop.gr
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ΌΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Με βάση τη νομοθεσία της Ελλάδας αλλά και τις αρχές της ακαδημαϊκής προόδου
και κοινωνικής ανάπτυξης, το όραμα και η αποστολή του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου όπως προσδιορίζονται από τις Πρυτανικές Αρχές και τη Σύγκλητο
συνοψίζονται στα εξής σημεία:



Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της παραγωγής νέας γνώσης



Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών



Παροχή ενισχυτικών υπηρεσιών στους φοιτητές αλλά και στους απόφοιτους



Ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου



Υποστήριξη όλων των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο



Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία και ουσιαστική συμβολή
στην κοινωνική συνοχή



Στήριξη των φοιτητών στην αναζήτηση ποιοτικών επαγγελματικών διεξόδων



Δημιουργία κουλτούρας γόνιμου διαλόγου
διαφορετικότητα σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα



Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας



Συμπαράσταση σε όλες τις Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες

και

σεβασμού

στη
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας
A/A

Τμήμα

1

Οικονομικών Επιστημών

2

Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών

3

Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας

4

Ψηφιακών Συστημάτων

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Θέση Σέχι – Πρώην 4ο
Πεδίο Βολής, 22131,
Τρίπολη
Ακαδημαϊκού Γ. Κ.
Βλάχου, 22131, Τρίπολη
Θέση Σέχι – Πρώην 4ο
Πεδίο Βολής, 22131,
Τρίπολη
Κτήριο Βαλιώτη, Περιοχή
Κλαδά, 23100, Σπάρτη

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ιστότοπος

2710230128

econ@uop.gr

http://es .uop.gr/el /

2710 372293,
2710372297

di t-s ecr@uop.gr

http://di t.uop.gr

2710230128

det@uop.gr

https ://det.uop.gr

2731082240
2731082227

grammateia@cs.teikal.gr

http://ds .uop.gr/

2721045320

gra ml ogo@tei ka l .gr

http://www.logo.teikal.gr/

2721045126

nds -s ecr@uop.gr

Σχολή Επιστημών Υγείας
Αντικάλαμος , 24100
Καλαμάτα
Αντικάλαμος , 24100,
Καλαμάτα

5

Λογοθεραπείας

6

Επιστήμης Διατροφής και
Διαιτολογίας

7

Φυσικοθεραπείας

Λεωφόρος Ευσταθίου και
Σταματικής Βαλιώτη και
Πλαταιών,23100, Σπάρτη

2731089689,
2731089684

pthgra m@uop.gr
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Νοσηλευτικής

Θέση Σέχι – Πρώην 4ο
Πεδίο Βολής, 22131,
Τρίπολη

2710230128

nrs gra m@uop.gr

nutr.uop.gr (Υπό
κατασκευή)
https ://www.uop.gr/co
mponent/s ps i mpl epor
tfol i o/i tem/25-tmi ma fys i kothera pei a s
http://nosileftiki.uop.gr/

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
Παλαιό Στρατόπεδο,
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Ανατολικό κέντρο, 24100
Καλαμάτα
Αγαθών
Παλαιό Στρατόπεδο,
Ανατολικό κέντρο, 24100,
Φιλολογίας
10
Καλαμάτα
9

2721065101,
2721065103,
2721065117

ha mcc-s ecr@uop.gr

2721065115,
2721065106

phi l -s ecr@uop.gr

http://ka l a ma ta.uop.gr
/~l i td/

2721045135

tg@tei ka l .gr

a gro.uop.gr

2721045132

tetro@tei ka l .gr

fs t.uop.gr

2721045151

chri me@tei ka l .gr

a ccfi n.uop.gr

2721045123

a dmi ndeo@tei ka l .gr

boa .uop.gr

http://ka l a ma ta.uop.gr
/~ha mccd/

Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων
11
12

Αντικάλαμος Μεσσηνιας,
24100, Καλαμάτα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Αντικάλαμος Μεσσηνιας,
24100, Καλαμάτα
Τροφίμων
Γεωπονίας

Σχολή Διοίκησης
13
14

Αντικάλαμος Μεσσηνιας,
Λογιστικής και
24100, Καλαμάτα
Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Αντικάλαμος Μεσσηνιας,
24100, Καλαμάτα
Οργανισμών

4

Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
15

Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

16

Πολιτικής Επιστήμης και
Διεθνών Σχέσεων

Δαμασκηνού και
Κολοκοτρώνη, 20100,
Κόρινθος
Λεωφόρος Αθηνών &
Αριστοτέλους 1, 20132,
Κόρινθος

2741074991,
2741074993

s ep-s ecr@uop.gr

http://ds ep.uop.gr/

27410 40040,
40045, 40058

pedi s @uop.gr

http://pedi s .uop.gr

ts -s ecretary@uop.gr

ts .uop.gr

pda -s ecr@uop.gr

https ://www.uop.gr/co
mponent/s ps i mpl epor
tfol i o/i tem/35-tmi ma pa ra s tatikon-ka i ps i fi a kon-texnon

Σχολή Καλών Τεχνών
17

18

Θεατρικών Σπουδών

Βασιλέως Κωνσταντίνου
21 & Τερζάκη, 21 100,
Ναύπλιο

Παραστατικών και
Ψηφιακών Τεχνών

Βασιλέως Κωνσταντίνου
21 & Τερζάκη, 21 100,
Ναύπλιο

2752096131,
2752096130

27520 96129,
27520 96127

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

19

Οργάνωσης και Διαχείρισης
Αθλητισμού

Λεωφόρος Ευσταθίου και
Σταματικής Βαλιώτη και
Πλαταιών, 23100, Σπάρτη

2731089658,
2731089661,
2731089662

a nna pa p@uop.gr

http://sportmanagement.
uop.gr/

Σχολή Μηχανικών
20
21
22

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1,
και Μηχανικών
26334 Κουκούλι, Πάτρα
Υπολογιστών
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1,
Μηχανολόγων Μηχανικών
26334, Κουκούλι, Πάτρα
Πολιτικών Μηχανικών

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1,
26334, Κουκούλι, Πάτρα

2610-369236
2610-369277,
2610369278
2610-369279,
2610-369280,
2610-369199

s ecretary.ece@uop.gr

http://ece.uop.gr

mech-s ecr@uop.gr

http://mech.uop.gr

i podomi @tei wes t.gr
ci vi l -s ecr@uop.gr

ci vi l .uop.gr
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου παρέχει στους φοιτητές του τις παρακάτω Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Ηλεκτρονική Διακίνηση Ανακοινώσεων, Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχει ηλεκτρονική διεύθυνση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, της
μορφής username@uop.gr. Επίσης, παρέχει τις υποδομές για την αποστολή μηνυμάτων σε άλλους χρήστες του
διαδικτύου, την αποθήκευση μηνυμάτων στον εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου μέσω πρωτοκόλλου IMAP, την
πρόσβαση στο ταχυδρομείο μέσω Webmail (mail.uop.gr) και την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας
(spam).

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαθέτει, μέσω Διαδικτύου, πρόσβαση σε μεγάλο φάσμα ηλεκτρονικών πηγών
όπως περιοδικά, βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις, ψηφιακές συλλογές και θεματικές πύλες, με στόχο τη διευκόλυνση
της έρευνας, της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ, των ερευνητών και των
βιβλιοθηκονόμων του.
Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές και συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες, περιλαμβάνονται στον ιστοτόπο της
Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης, http://library.uop.gr/.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η εφαρμογή e-secretary παρέχει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές να δουν και να εκτυπώσουν τη
βαθμολογία τους, να έχουν πληροφορίες για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (διδακτικές μονάδες,
βάση, ώρες διδασκαλίας, καθηγητής, συγγράμματα κτλ), να δηλώσουν τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να
παρακολουθήσουν στο επόμενο εξάμηνο, να συμπληρώσουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε διαθέσιμου
πιστοποιητικού έχει καθορίσει η Γραμματεία (αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογίας, εφορίας κ.ά.).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ είναι μία πρωτοποριακή υπηρεσία του Υπουργείου Έρευνας & Θρησκευμάτων για την άμεση
και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.
https://eudoxus.gr/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
Η Ηλεκτρονική Τάξη (eClass) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων και
υποστηρίζει την υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η πρόσβαση στην
υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων
τεχνικών γνώσεων.
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ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής αποτελεί μέσο φυσικής ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του
κατόχου της, ενώ υποστηρίζει επιπλέον υπηρεσίες ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης.
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα παράγεται με χαρακτηριστικά υψηλής ασφάλειας, που αποκλείουν την πλαστογράφησή
της και θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τα ακόλουθα:
Για τη φυσική και ηλεκτρονική πιστοποίηση της ταυτότητας και της ιδιότητας του δικαιούχου
- Ως μέσο πρόσβασης για ποικιλία ακαδημαϊκών/ερευνητικών υπηρεσιών, όπως η βιβλιοθήκη, η χρήση χώρων
ελεγχόμενης
στάθμευσης,
κλπ.
- Για χρήση του προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού που θα περιλαμβάνει σε υπηρεσίες όπως:
εξουσιοδοτημένη χρήση υπολογιστών, παροχή ψηφιακής υπογραφής, κλπ.
Συνδεσμος: http://academicid.minedu.gov.gr/Default.aspx
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