
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΖΟΟΜ ή MS-TEAMS για τα μεταπτυχιακά μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2021 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μαθήματα που προσφέρονται μέσω Zoom να εγγράφεστε μόνο με τον πανεπιστημιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας (email) και με τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο σε ελληνικά κατά προτίμηση). 
Σε επόμενα μαθήματα δεν θα επιτραπεί η είσοδος χωρίς πανεπιστημιακό λογαριασμό email. 

Σχετικά με το MS- Teams, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την πληκτρολόγηση των χαρακτήρων: να είναι πάντα στα λατινικά και 
να προσέχετε αν είναι κεφαλαία ή πεζά. 
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εισάγετε τον κωδικό σας με αντιγραφή και επικόλληση (copy & paste) διότι όπως μαρκάρετε το κείμενο 
συνήθως αντιγράφονται και κενοί χαρακτήρες που δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του κωδικού. 
Τέλος, προσοχή στην ανάγνωση των γραμμάτων του κωδικού πρόσβασης (π.χ. συχνά συγχέεται το πεζό λατινικό γράμμα «l» (ελ) με τον 
αριθμό «1» ή ο αριθμός «0» (μηδέν) με το κεφαλαίο λατινικό γράμμα «O»). 
Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων δεν θα έχετε πρόσβαση. 
 

Εφαρμογή Zoom MS- TEAMS 

   Link για registration και είσοδο  
(μόνο με πανεπιστημιακό email)  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ   

MS- TEAMS 
Κωδικός 

Μαθήματος & Τίτλος 
Διδάσκων/-

ουσα 
Ημέρα / ώρα ME ΑΥΤΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ 

Στο Zoom  
Πατήστε πάνω 

 

Βάλτε τον κωδικό 
στο πλαίσιο Join 

Meeting 

OTT105 The Ottoman provinces Αντώνης 
Αναστασόπουλος 

Δευτέρα 17.30-20.30  9boebx5 

ΑΜΚ-ΑΙΣ146 Αρχαίες οικονομίες: 
πηγές και μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις 

Κατερίνα 
Παναγοπούλου 

Δευτέρα 17.30-20.30  https://teams.microsoft
.com/l/team/19%3a55f
2fba4a6af4ef683e95208
2495cd8f%40thread.tac
v2/conversations?group

Id=045d07dc-d22e-
4039-b73e-

f607b5d91899&tenantI

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55f2fba4a6af4ef683e952082495cd8f%40thread.tacv2/conversations?groupId=045d07dc-d22e-4039-b73e-f607b5d91899&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37
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https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55f2fba4a6af4ef683e952082495cd8f%40thread.tacv2/conversations?groupId=045d07dc-d22e-4039-b73e-f607b5d91899&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55f2fba4a6af4ef683e952082495cd8f%40thread.tacv2/conversations?groupId=045d07dc-d22e-4039-b73e-f607b5d91899&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37


d=b6e0a680-49f9-4523-
a06b-d5a873656d37  

κωδικός: g2dc8s0 
ΣΕΕΙ237 Διαφωτισμός και 
ιστοριογραφικές συζητήσεις του 20ού 
και 21ου αιώνα ΙΙ 

Ελευθερία Ζέη Τρίτη 17.00-20.00 https://zoom.us/meeting/register/tJMocO
mrpzIuHtCDuJcAGtsdrn0to3MUiztB  

 

ΙΤ158 Έννοιες και όροι στον 
θεωρητικό λόγο περί τέχνης από την 
Αναγέννηση έως τον Ρομαντισμό 

Τιτίνα Κορνέζου Τρίτη 17.30-20.30  rpvzq7l 

ΑΜΚ-ΠΑΡ159 Ταφικές πρακτικές 
κατά την Πρώιμη Εποχή Χαλκού 

Άρτεμις Καρναβά Τρίτη 17.30-20.30  xwndek1 

ΤΟΥ004 Modern Turkish II Γκιουλσούν Ακσόυ-
Αϊβαλή 

Τρίτη 18.00-21.00 και 
Τετάρτη 17.30-20.30 

 8eu8fx2 

ΒΣ-ΒΙΣ139 Η γέννηση και οι πρώτοι 
αιώνες της μοναστικής κοινότητας 
του Άθω 

Δημήτρης Κυρίτσης Τετάρτη 14.30-17.30  t2ypf9e 

ΣΕΕΙ238 Από το τοπικό στο 
παγκόσμιο: ιστορία της ναυτιλίας των 
Ελλήνων, 18ος-21ος αι. 

Τζελίνα Χαρλαύτη Τετάρτη 17.00-20.00 https://zoom.us/meeting/register/tJcscOiq
qDovG9EnF6XUWiPZjgkhg8JfVkUz  

 

ΒΣ-ΙΜΧ126 Νοταριακά αρχεία και 
κοινωνική ιστορία 

Ελένη Σακελλαρίου Πέμπτη 14.30-17.30  1vnho9h 

ΒΣ-ΒΑΡ161 Μνημειακή ζωγραφική 
στο Βυζάντιο. Νεότερες προσεγγίσεις 

Βίκυ Φωσκόλου Πέμπτη 17.30-20.30 https://zoom.us/meeting/register/tJIkc-
morTwqH9zLh3BjRoNLCxSFedcouopw  

ulrg6ci 

OTT202 Ottoman Turkish language, 
diplomatics and palaeography IΙ 

Γιάννης 
Σπυρόπουλος 

Παρασκευή 17.00-
20.00 

https://us02web.zoom.us/meeting/tZYqcu
qhrDkoHNDW_vc3mhSvcVtg-
6ZPqNzT/ics?icsToken=98tyKuGqqT4pE9aX
sh-
DRpwQB4_4b_PzpnpBgo15qyDzAHNeajDg
NdRWNf8pKujB  
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