
 

 

 

 

Μετά την εγγραφή τους/ ταυτοπροσωπία τους, οι πρωτοετείς φοιτητές οφείλουν να ενεργοποιήσουν τον ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, 

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εξής ανακοίνωση:  

http://sportmanagement.uop.gr/index.php/el/news-list/354-energopoiisi-idrymatikou-logariasmou-foititon 
 

Με τον προσωπικό τους λογαριασμό, οι φοιτητές / τριες, μεταξύ άλλων, θα μπορούν να παρακολουθούν τις πιο κάτω Διοικητικές / Ακαδημαϊκές διαδικασίες για τις σπουδές τους:  

 

E-class 
Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  όπου οι διδάσκοντες αποθηκεύουν σημειώσεις κι εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων. Για τη 

χρήση της μπορεί να απαιτείται εγγραφή. Διεύθυνση ιστοσελίδας:  eclass.uop.gr  

Πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 

Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δικαιούνται ατομικής θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι λογαριασμοί του 

Τ.Ο.Δ.Α. έχουν τη μορφή omaxxyyy@uop.gr όπου xx=έτος εισαγωγής και yyy τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου του 

φοιτητή. Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε μέσω της ιστοσελίδας webmail.uop.gr  , είτε μέσω προγραμμάτων λήψης 

αλληλογραφίας π.χ. Outlook, Live Mail. Οδηγίες για τη ρύθμιση τους βρίσκονται εδώ: 

https://di.uop.gr/diktyo-dedom/email  

Σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου έχει αποδοθεί νέος ιδρυματικός λογαριασμός email στη πλατφόρμα G-Suite της Google, ο 

οποίος έχει τη μορφή username@go.uop.gr όπου username το όνομα χρήστη που έχετε στον ιδρυματικό λογαριασμό της νέας υποδομής 

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Για να εισέλθετε στο νέο ιδρυματικό λογαριασμό email,  με τη χρήση προγράμματος περιήγησης 

(FireFox, Chrome κλπ.) μεταβείτε στη διεύθυνση: mail.go.uop.gr συμπληρώστε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού και έχετε 

πρόσβαση στο νέο email αλλά και σε εργαλεία της πλατφόρμας GSuite.  

Σημειώνουμε ότι εφεξής η επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τους καθηγητές, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις Γραμματείες 

των Τμημάτων πρέπει να πραγματοποιείται από το νέο ιδρυματικό σας email username@go.uop.gr  Τον νέο ιδρυματικό λογαριασμό, 

μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε όποια υπηρεσία παρέχεται εκτός Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην οποία καλείστε να επιλέξετε 

οικείο φορέα ειδικότερα: ‘Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – uop.gr’  

Υπηρεσία 

studentweb/ e-

secretary 

Α. Παρακολουθώ την καρτέλα μου (βαθμούς, δηλώσεις, κλπ)  

Β. Ζητάω Βεβαιώσεις από τη Γραμματεία: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ  προς Γραμματεία (στο κενό πεδίο γράφω που θέλω να μου τη στείλουν π.χ. 

στο email μου….., στο fax μου…….κλπ) 

Γ. Ανανεώνω την εγγραφή μου / Δηλώνω τα μαθήματά μου: στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την 

Κοσμητεία  της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος οι 

φοιτητές ενημερώνονται, με ανακοίνωση, για την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. Οι φοιτητές, στο 

τέλος του εξαμήνου, εξετάζονται στα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει στην αρχή του εξαμήνου. Κατά την Εξεταστική Περίοδο 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους, οι φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα τα οποία έχουν δηλώσει κατά τα δύο εξάμηνα του έτους και δεν 

εξετάστηκαν επιτυχώς κατά τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διαδικασία των εξετάσεων η ταυτοποίηση των φοιτητών γίνεται με την 

Οι Φοιτητές εξυπηρετούνται, κυρίως ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής 

Γραμματείας ή αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο κατά 

τις εξής ημέρες και ώρες : 

ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 11.00 – 13.00 

Για την εξυπηρέτησή τους οφείλουν να επιδεικνύουν την Αστυνομική τους 

Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (ΠΑΣΟ)  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 

ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Τ.Ο.Δ.Α.) 

Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών 

Τηλ.: 2731089661 Fax: 27310 89657 email: toda@uop.gr 
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επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου που φέρει πρόσφατη 

φωτογραφία του φοιτητή. 

Ιστοσελίδα εφαρμογής: e-secretary.uop.gr  
Βιβλιοθήκη Σχετικές πληροφορίες στον σύνδεσμο http://library.uop.gr/ (τηλ. επικοινωνίας: 2731089653) 

Υποστηρικτικές 

υπηρεσίες για 

εντυποανάπηρους 

χρήστες 

AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library), http://amelib.seab.gr/ (πληροφορίες: Άννα Ολένογλου τηλ. 27210-45195,  email: 

a.olenoglou@go.uop.gr) 

Υπηρεσία 

ΕΥΔΟΞΟΣ 

Δήλωση παραλαβής Συγγραμμάτων σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία. 

Ιστοσελίδα δήλωσης eudoxus.gr/ (τηλέφωνο Γραφείου αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ: 215 215 7850) 

Ακαδημαϊκή 

Ταυτότητα 

(ΠΑΣΟ) 

Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται Ακαδημαϊκή ταυτότητα, η οποία τους παρέχει πρόσβαση είτε σε υπηρεσίες, είτε σαν εκπτωτικό μέσο στα 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η αίτηση γίνεται σε οποιαδήποτε στιγμή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας 

academicid.minedu.gov.gr  (τηλέφωνο Γραφείου αρωγής χρηστών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 215 215 7855) 

Ηλεκτρονική 

Αξιολόγηση 

Μαθημάτων 

Η Γνώμη του φοιτητή μετράει για καλύτερες σπουδές!!!  

Από την 8η έως τη 10η εβδομάδα διδασκαλίας σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας  e-secretary.uop.gr 

Πρακτική 

Άσκηση 

Για την απονομή του πτυχίου στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού οι φοιτητές-τριες του Τμήματος, οφείλουν να ολοκληρώσουν 

πρακτική άσκηση διάρκειας 2 μηνών, η οποία πραγματοποιείται κατά το 6ο εξάμηνο σπουδών, τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα   https://praktiki.uop.gr/  

Ο κανονισμός Πρακτικής άσκησης βρίσκεται στο σύνδεσμο:  http://sportmanagement.uop.gr/index.php/el/ και στο πεδίο «ΦΟΙΤΗΤΕΣ» 
Ακαδημαϊκός 

Σύμβουλος 

Φοιτητή 

Στο σύνδεσμο http://sportmanagement.uop.gr/index.php/el/foitites/synigoros-tou-foititi-2 ο κάθε φοιτητής μπορεί να αναζητά τον 

ακαδημαϊκό σύμβουλο που του έχει οριστεί ώστε να έρχεται σε επικοινωνία μαζί του για παροχή Ακαδημαϊκών Σύμβουλών.  

Διπλωματική/ 

Πτυχιακή 

Εργασία 

Για τη λήψη πτυχίου του Τ.Ο.Δ.Α. απαιτείται η ολοκλήρωση Πτυχιακής Εργασίας. Στο 7ο Εξάμηνο οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικό 

αίτημα για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας  https://forms-toda.uop.gr/modules/form_builder/published/Aitisi_ptyxiakis.php . Ο 

ορισμός του θέματος και του επιβλέποντα γίνονται με απόφαση της Συνέλευσης, ύστερα από Εισήγηση της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών.  

Οι οδηγίες εκπόνησης πτυχιακής εργασίας βρίσκεται στο σύνδεσμο:  

http://sportmanagement.uop.gr/images/uop/docs/Odigos_syggrafis_ptyxiakis.pdf  

Δωρεάν Σίτιση 
Ορισμένες κατηγορίες φοιτητών δικαιούνται να σιτίζονται δωρεάν ενώ όλοι οι υπόλοιποι με την καταβολή ελάχιστου 

ποσού για κάθε γεύμα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα foitmer.uop.gr  
Τηλέφωνο 

Γραφείου 

Φοιτητικής 

Μέριμνας: 

2752096125 

Άλλα 

δικαιώματα/επιδό

ματα 

Άλλες υπηρεσίες 

A. Το άτομο που βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής δικαιούται ετήσιο επίδομα 1000€ σύμφωνα με το Ν. 3220/2004  

B. ΙΚΥ ΕΚΟ 

Γ. Υποτροφίες: Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα υποτροφιών του 

ΙΚΥ, ή άλλων φορέων.  

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές, βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

foitmer.uop.gr 

Συνήγορος του 

Φοιτητή 

Πού μπορώ να απευθυνθώ, αν χρειαστώ τη συγκεκριμένη υπηρεσία; 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα http://foitmer.uop.gr/sinigoros (δεν χειρίζεται θέματα βαθμολογιών) 
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Κινητικότητα 

Φοιτητών / 

Erasmus + 

Το ΤΟΔΑ έχει συνεργασία με Πανεπιστήμια σε Ευρωπαϊκές χώρες, με τα οποία γίνονται ανταλλαγές φοιτητών. Υπεύθυνη για το ακ. έτος 

2020 – 2021 η Αναπλ. Καθηγήτρια Β. Αυγερινού (email: vavgerinou@hotmail.com, vasavg@uop.gr)  

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus: erasmus.uop.gr  (Αρμόδια: Β. Γιωννά τηλ: 2752096130) 

Ιατροφαρμακευτι

κή περίθαλψη 

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των 

σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του 

ν.4368/2016 (Α΄83) 
Συμβουλευτική 

και Ψυχολογική 

Υποστήριξη 

Φοιτητών 

Στόχος της δομής αυτής, είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να παρέχει βασικές δομές και υπηρεσίες 

κοινωνικής μέριμνας στους φοιτητές του: site: wecare.uop.gr, email: wecare@uop.gr 

Ιστοσελίδα 

Τμήματος 

Το Τ.Ο.Δ.Α. έχει ιστοσελίδα στην οποία υπάρχουν πληροφορίες για τη λειτουργία του, καθώς και ανακοινώσεις, οι οποίες ενημερώνονται 

τακτικά. Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://sportmanagement.uop.gr/  

Βελτίωση 

Βαθμολογίας 

Στο 4ο έτος φοίτησης ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί την επανεξέταση έως και οκτώ (8) μαθημάτων στα οποία έχει ήδη προβιβάσιμο βαθμό. 

Η διαδικασία γίνεται κατά την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων ύστερα από ανακοίνωση της Γραμματείας.  

Αναστολή/Διακοπ

ή φοίτησης 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται αναστολή/διακοπή σπουδών έως και τέσσερα (4) έτη, οι μεταπτυχιακοί έως και τρία (3) εξάμηνα, οι 

Υποψήφιοι Διδάκτορες έως και τρία (3) έτη. Το έντυπο αίτησης διατίθεται από τη Γραμματεία  
Κανονισμός 

Λειτουργίας 

ΤΟΔΑ 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του ΤΟΔΑ βρίσκεται στο σύνδεσμο  

http://sportmanagement.uop.gr/images/uop/docs/Esoterikos_kanonismos_TODA_2018.pdf  

Οδηγός Σπουδών 
Τα προγράμματα σπουδών του ΤΟΔΑ βρίσκονται στο σύνδεσμο  

http://sportmanagement.uop.gr/index.php/el/studies/undergraduate/programma-spoudon  
Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

Τ.Ο.Δ.Α 
Το Τμήμα διαθέτει λογαριασμό στο Facebook  https://www.facebook.com/sportmanagementuop/  

Φοιτητικός 

Σύλλογος 

Τ.Ο.Δ.Α. 

Ο Φοιτητικός Σύλλογος Τ.Ο.Δ.Α. διαθέτει λογαριασμό στο Facebook  https://www.facebook.com/groups/6694831893/  

 

Απόφοιτοι / 

Σταδιοδρομία 

Γραφείο Διασύνδεσης: Παροχή υποστήριξης και πληροφόρησης σε φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για 

θέματα σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τους 

Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους Διασύνδεσης των Τμημάτων του Ιδρύματος  http://career.uop.gr/  

Πληροφορίες: Β. Γιωννά- Κ. Διαβολή career@uop.gr , τηλ. 27520 96126 

Κώδικας Ηθικής 

και Δεοντολογίας 

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας που διέπει την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκεται στο σύνδεσμο 

https://www.uop.gr/arxiki/kodikas-deontologias  
Κανονισμός 

λειτουργίας 

Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου 

Ο Κανονισμός που διέπει την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βρίσκεται στο σύνδεσμο 

https://www.uop.gr/arxiki/esoterikos-kanonismos  
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