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Γραμματείες Τμημάτων 
 

Η εξυπηρέτηση στις Γραμματείες γίνεται: 

 

α) αυτοπροσώπως σε ημέρες και ώρες όπως ορίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

επιτυχίας σας, 

β) μόνο μέσω του ακαδημαϊκού σας e-mail με αποστολή στo email της Γραμματείας του 

Τμήματος επιτυχίας σας.  

γ) μέσω του student’s web από την επιλογή «αίτηση»  

δ) για την εξυπηρέτηση σας μέσω τρίτου θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση του προσώπου 

αυτού.  

Τηλεφωνικά αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων δεν γίνονται δεκτά. 

 

Ιστοσελίδα Τμήματων: 

Αναρτώνται ανακοινώσεις και σημαντικές ενημερώσεις για τους φοιτητές.  

Εκεί μπορείτε να βρείτε επίσης τα μαθήματα και το πρόγραμμα διδασκαλίας, το 

ακαδημαϊκό ημερολόγιο και το πρόγραμμα σπουδών που υποχρεούστε να ακολουθήσετε.  

 
Έναρξη μαθημάτων  

Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος επιτυχίας σας  

 

Πρώτη Ενέργεια από το Φοιτητή : 

 

Ενεργοποίηση Λογαριασμού Φοιτητή: https://myaccount.uoc.gr/  
(με τα στοιχεία που λαμβάνετε από τη γραμματεία κατά την εγγραφή σας στο έντυπο 

«οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού») 

 

Αφού ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας έχετε πρόσβαση στα παρακάτω: 
 

Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας –Πάσο:  http://academicid.minedu.gov.gr/    

username: «αρχικά τμήματος επιτυχίας»AM@«αρχικά τμήματος επιτυχίας».uoc.gr 

password: αυτό που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 

Η ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει την ισχύ δελτίου μειωμένου φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο).  

Προσοχή!!! Η φωτογραφία που θα εισάγετε ψηφιακά θα πρέπει να είναι κοντινή μόνο πρόσωπο 

(τύπου ταυτότητας) & η Δ/νση κατοικίας να είναι εκείνη της πατρικής οικογ. Εξαιρούνται οι 

Κύπριοι φοιτητές που βάζουν τη Δνση της προσωρινής κατοικίας 

 

*** Όπου Α.Μ. εννοείται ο τετραψήφιος Αριθμός Μητρώου φοιτητή που έλαβε από τη 

γραμματεία & «αρχικά Τμήματος επιτυχίας»: phil, fks, ia, ptde, ptpe, econ, pol, soc, psy, csd, 

tem, bio, ph, chem, mst, med. 

 

Αίτηση για δωρεάν σίτιση / στέγαση 

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.merimna.uoc.gr  

Η αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με τη χρήση:  

username: το ακαδημαϊκό σας email  

password: αυτό που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 

Οι φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση μπορούν να σιτίζονται στην φοιτητική λέσχη 

έναντι αντιτίμου.  

 

Σύνδεση στο e-mail  

Για τα Τμήματα : Φιλοσοφικής Σχολής (phil, fks, ia), της Σχολής  Κοινωνικών Επιστημών 

(econ, psy, pol, soc), Xημείας (chem), Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (tem) 

και Ιατρικής (med) : https://mail.uoc.gr/  

https://myaccount.uoc.gr/
http://academicid.minedu.gov.gr/
mailto:psyAM@psy.soc.uoc.gr
http://www.merimna.uoc.gr/
https://mail.uoc.gr/


Όνομα χρήστη: Χρησιμοποιώντας το ολόκληρο ακαδημαϊκό σας email  

κωδικός: αυτό που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 

 

Παιδαγωγικά Τμήματα:  https://mail.edc.uoc.gr  

Τμήμα Επ.& Τεχνολογίας Υλικών (mst) :  https://mail.materials.uoc.gr/roundcube/  

Επιστήμης Υπολογιστών : http://webmail.edu.uoc.gr/   

username: «αρχικά Τμήματος επιτυχίας»ΑΜ (όχι @....uoc.gr) 

password: αυτό που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 

 

Μέσω του ακαδημαϊκού σας e-mail επικοινωνείτε για θέματα φοίτησης , εξυπηρέτησης και 

έκδοσης εγγράφων που χρειάζεστε (με τη γραμματεία ή τους διδάσκοντες).  

 

Δεν γίνεται επικοινωνία από προσωπικά e-mails. 

Εύδοξος: www.eudoxus.gr  

username: το ακαδημαϊκό σας email  

password: αυτό που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 

Ο Εύδοξος είναι η υπηρεσία δήλωσης ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.  

Σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία, συνδέεστε για την επιλογή των 

ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για τα μαθήματα του εξαμήνου σας. 

 

WiFi connection (Campus) 

username: ακαδημαϊκό email  

password: αυτό που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 

Για τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο εντός πανεπιστημιούπολης. 

 

VPN connection 

username:το ακαδημαϊκό σας email 

password: αυτό που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 

Απομακρυσμένη σύνδεση με τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 

 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης 

http://www.lib.uoc.gr  

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου απαιτείται να 

παρακολουθήσετε σεμινάρια στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Ενημερωτικό πρόγραμμα και 

ανακοίνωση αναρτώνται στην παραπάνω ιστοσελίδα καθώς και στους πίνακες ανακοινώσεων 

των Τμημάτων στην αρχή του Ακαδημαϊκού Έτους (Τα παραλαμβάνετε και από τη γραμματεία 

στην εγγραφή σας). 

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών: Σε θέματα στήριξης φοιτητών με αναπηρία ή α/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες & μαθησιακές δυσκολίες και εθελοντισμού: http://skf.uoc.gr 

 

Υπηρεσία Φοιτητολογίου (Student’s web) 
https://student.cc.uoc.gr/ 

 

Στο student’s web συνδέεστε με τα στοιχεία που σας δίδονται κατά την εγγραφή σας.  

Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται  για:  

α) την  εγγραφή σας στο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων) μετά από ανακοίνωση σχετικών 

ημερομηνιών από τη Γραμματεία,  

β)την ενημέρωσή σας για τις βαθμολογίες που λάβατε,  

γ) την αποστολή αιτημάτων προς τη Γραμματεία,  

δ) για την ενημέρωσή σας μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται εκεί. 

https://mail.edc.uoc.gr/
https://mail.materials.uoc.gr/roundcube/
http://webmail.edu.uoc.gr/
http://www.eudoxus.gr/
mailto:psyAM@psy.soc.uoc.gr
http://www.lib.uoc.gr/
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