ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
•

Παγκράτης Γεράσιμος – Καθηγητής – Γραφείο 7 – 8ος όροφος – Νέα Πτέρυγα
e-mail: gpagratis@isll.uoa.gr
Τρίτη 13:00-15:00 στο γραφείο

•

Ζώρας Γεράσιμος – Καθηγητής – Γραφείο 808 – 8ος όροφος
e-mail: gerzoras@ill.uoa.gr
Τρίτη (μετά το μάθημα), 12.00-13.00 στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m66a2ac7bc54d75cad20c9806b9d69e14
Πέμπτη (μετά το μάθημα), 12.00-13.00 στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m0d69465b184cf5ec2eb513625a433b27

•

Τσόλκας Ιωάννης –Καθηγητής – Γραφείο 8 – 8ος όροφος – Νέα Πτέρυγα
e-mail: itsolkas@ill.uoa.gr
Τετάρτη 18.00 - 19.00 στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m75e97a2bb6b10cffbc7ca625a312be42
Πέμπτη 18.00 - 18.30 στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
meet.google.com/xku-aknh-heb

•

Σγουρίδου Μαρία – Καθηγήτρια – Γραφείο 808 – 8ος όροφος
e-mail: msgourid@ill.uoa.gr
Τρίτη μετά το μάθημα Foscolo, περίπου 11:45-13:00, μέσω zoom. Ο ηλεκτρονικός
σύνδεσμος θα ανακοινωθεί από τη διδάσκουσα στο e-class.

• Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου – Καθηγήτρια - 2ος όροφος (απέναντι από το
εντευκτήριο προσωπικού – κυλικείο)
e-mail: giannoulop@ill.uoa.gr
Τετάρτη 10.00-11.30 στη διεύθυνση skype "Γιάννα Γιαννουλοπούλου" .
Είναι υποχρεωτικό οι φοιτητές/τριες να έχουν στείλει τις προηγούμενες μέρες
ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση giannoulop@ill.uoa.gr

•

Minniti-Γκώνια Domenica –Καθηγήτρια – Γραφείο 629 – 6ος όροφος,
e-mail: domini@ill.uoa.gr
Παρασκευή 17.30-18.30. Ο σύνδεσμος για τις ώρες συνεργασίας κοινοποιείται στο eclass. Η επικοινωνία με τη Διδάσκουσα γίνεται με μήνυμα μέσω e-class.

• Θέμου Άννα – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - 2ος όροφος (απέναντι από το
εντευκτήριο προσωπικού – κυλικείο), e-mail: athemou@ill.uoa.gr
Πέμπτη 14.15-15.00 στο link https://uoa.webex.com/meet/athemou
Επιπλέον ώρες συνεργασίας με προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και
υποψήφιους διδάκτορες προγραμματίζονται κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail.
•

Δημοπούλου Ρουμπίνη – Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια - 2ος όροφος (απέναντι από
το εντευκτήριο προσωπικού – κυλικείο),
e-mail: roudim@ill.uoa.gr
Επιστημονική Άδεια

•

Μηλιώνη Γεωργία –Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια – Γραφείο 7 – 8ος όροφος – Νέα
Πτέρυγα (Η/Υ), e-mail: gmilioni@ill.uoa.gr
Τρίτη και Τετάρτη 12:00 με 13:00 διαδικτυακά, ο σύνδεσμος (link) θα ανακοινώνεται
κάθε εβδομάδα στο e-class.

•

Κουτσομπίνα Βασιλική- Επίκουρη Καθηγήτρια – Γραφείο 7 – 8ος όροφος – Νέα
Πτέρυγα (Η/Υ), e-mail: vkoutsobina@ill.uoa.gr
Διαδικτυακά, κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα, κάθε Δευτέρα 17:00-18:00 και
Παρασκευή 10:00-11:00.

• Φλώρου Αικατερίνη– Επίκουρη Καθηγήτρια
e-mail: kathyflorou@ill.uoa.gr
Πέμπτη 10.00-12.00 στο link https://meetingsemea3.webex.com/meet/katiflorou με
ειδοποίηση στο e- mail: kathyflorou@ill.uoa.gr
•

Τύρου Ιωάννα – ΕΔΙΠ – Γραφείο 15 – 8ος όροφος,
e-mail: iotyrou@ill.uoa.gr, ioannatyrou@gmail.com
Παρασκευή 15.00-16.00, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://uoa.webex.com/meet/iotyrou

• Σπίνουλα Αρετή – ΕΕΠ
e-mail: aspinoula@ill.uoa.gr
Τρίτη και Πέμπτη 15.00-16.00 στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο, κατόπιν συνεννόησης με τη
διδάσκουσα με e-mail, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://uoa.webex.com/meet/aspinoula

• Ιέλο Μαρία-Άντζελα – ΕΕΠ
e-mail: marielo@ill.uoa.gr
Δευτέρα και Τρίτη 14:00-15:00 συμμετοχή με Google Meet (σύνδεση με
πιστοποίηση μέσω ιδρυματικού λογαριασμού): meet.google.com/dbj-vbta-pnb
•

Χριστοπούλου Αικατερίνη, Εντεταλμένη Διδάσκουσα (ΕΣΠΑ)
e-mail: katchrist@ill.uoa.gr
Τετάρτη 14:00-15:00 μ.μ. Ο σύνδεσμος της διαδικτυακής αίθουσας είναι:
https://uoa.webex.com/meet/katchrist

•

Σκαμάγκα Αδαμαντία, Εντεταλμένη Διδάσκουσα (ΕΣΠΑ)
e-mail: a.skamagka@ill.uoa.gr
Δευτέρα 11.00-12.00 στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m7e013e3d229947859ac3c5bebc835fb7
Meeting number: 121 664 7149
Password: iVBwKjsf222

•

Πηλείδης Γεώργιος, Εντεταλμένος Διδάσκων (ΕΣΠΑ)
e mail: gpelidis@ill.uoa.gr
Πέμπτη 9.00-10.00 π.μ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο
https://meet.lync.com/o365.uoa.gr/gpelidis/A016OTK5

•

Μενελάου Ελισσάβετ (ΠΔ407/80)
e-mail: emenelao@ill.uoa.gr
Τρίτη 18.00 – 19.00, ακριβώς μετά το μάθημα Νεώτερη και Σύγχρονη Ιταλική Λογοτεχνία, στον
ηλεκτρονικό σύνδεσμο

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m8cb83a99ae69114030cef9fb1f5c8628

