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Αγαπητές Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές, 

 
Με ιδιαίτερη χαρά σάς υποδεχόμαστε σε ένα Ακαδημαϊκό Ίδρυμα διακεκριμένο στον ελληνικό 
αλλά και τον διεθνή χώρο, με ιστορία 45 χρόνων. Είναι ένα Πανεπιστήμιο που εξελίσσεται, 
αναπτύσσεται και διακρίνεται διεθνώς. 

Στόχος μας παραμένει η πολύπλευρη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, που θα εξασφαλίσει όχι 
μόνο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά θα σας βοηθήσει να διευρύνετε τους 
ορίζοντές σας. Αποστολή μας είναι η διαμόρφωση ολοκληρωμένων νέων επιστημόνων με 
συναίσθηση ευθύνης, με ευρύτητα νου, ακαδημαϊκές αρχές, αλλά και κοινωνικές ευαισθησίες. 

Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου δυναμικού κύκλου στη ζωή σας, 
με νέες προκλήσεις, καινούργιες εμπειρίες, δοκιμασίες αλλά και επιβραβεύσεις. Θα ήθελα να 
σας διαβεβαιώσω ότι οι ιδιαίτερες καταστάσεις της πανδημίας δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στους 
υψηλούς εκπαιδευτικούς μας στόχους, καθώς το Πανεπιστήμιό μας αναδιοργάνωσε τις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες, εκσυγχρονίστηκε ακόμη περισσότερο και προσάρμοσε τα 
προγράμματα σπουδών στις καινούργιες συνθήκες, ενώ παράλληλα ανέπτυξε και τρόπους 
υποστήριξης των φοιτητών μέσα από ειδικά προγράμματα. 

Σας εύχομαι εκ μέρους της Ακαδημαϊκής κοινότητας καλή σταδιοδρομία στις σπουδές σας με 
ασφάλεια και υγεία και ευελπιστώ ότι η νέα σας πορεία στα μονοπάτια της γνώσης στο 
Πανεπιστήμιό μας θα αποτελέσει ορόσημο στον επιστημονικό προσανατολισμό σας. 

 

Ο Πρύτανης 
Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης 



Οι Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου στην περιοχή 
Γάλλου και στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, στην περιοχή Βουτών. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, 
για την εξυπηρέτησή τους, απευθύνονται στις Υπηρεσίες της Πανεπιστημιούπολης στην οποία βρίσκεται 
η Σχολή/Τμήμα εισαγωγής τους (στο Ρέθυμνο ή στο Ηράκλειο αντίστοιχα). 

 
1. Πώς μπορείς να ενημερώνεσαι 

Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα βρεις στο www.uoc.gr και ειδικότερα για πρωτοετείς 
φοιτήτριες και φοιτητές θα βρεις στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης https://visit.uoc.gr/ .  
Ενημέρωση και χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη Σχολή και στο Τμήμα σου θα βρεις στην 
ιστοσελίδα της Σχολής/Τμήματός σου. Για τις ενέργειες που αφορούν στην εγγραφή σου, το πρόγραμμα 
των μαθημάτων και των εξετάσεων ή για άλλα θέματα που αφορούν στη φοίτησή σου θα ενημερώνεσαι 
διά ζώσης ή μέσω του ακαδημαϊκού σου e-mail (με ανακοινώσεις τις οποίες η αρμόδια Γραμματεία θα 
αναρτά στην ιστοσελίδα της Σχολής/Τμήματός σου). 
Στη Γραμματεία του Τμήματός σου μπορείς να απευθυνθείς: 
α)  αυτοπροσώπως (σε ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος) 
β) με το ακαδημαϊκό σου e-mail (προς το e-mail της Γραμματείας που αντιστοιχεί στο Τμήμα/Σχολή 

εισαγωγής σου)  
γ) με εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο  
 

2. Ενεργοποίηση Ακαδημαϊκού λογαριασμού φοιτητή/τριας | https://myaccount.uoc.gr 
Έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφής σου στο Τμήμα επιτυχίας σου, θα λάβεις από την Γραμματεία 
του Τμήματός σου «οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης». Με τις οδηγίες αυτές  θα πρέπει 
να ενεργοποιήσεις τον λογαριασμό σου. Με την ενεργοποίηση του λογαριασμού, δημιουργείται ένα 
ακαδημαϊκό email με κωδικό που ορίζεις εσύ και το οποίο χρησιμοποιείται:  
1. ως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο και 
2. ως username|κωδικός για πρόσβαση στις ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
 

3. Ακαδημαϊκό e-mail | https://mail.uoc.gr  
Μέσω του ακαδημαϊκού σου e-mail μπορείς να επικοινωνείς για θέματα φοίτησης, εξυπηρέτησης και 
έκδοσης εγγράφων που χρειάζεσαι στη διάρκεια των σπουδών σου. Θα έχεις δηλαδή τη δυνατότητα να 
επικοινωνείς με τη Γραμματεία, τους διδάσκοντες, τη Φοιτητική Μέριμνα και άλλες Υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ: Η επικοινωνία με Υπηρεσίες ή με Διδάσκοντες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το 
ακαδημαϊκό σου e-mail 
 

4. Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας | http://academicid.minedu.gov.gr/ 
Αφού ενεργοποιήσεις τον λογαριασμό σου, στον ιστότοπο «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» θα έχεις τη δυνατότητα να εκδώσεις την Ακαδημαϊκή σου Ταυτότητα.  
Η Ακαδημαϊκή σου Ταυτότητα καλύπτει πολλαπλές χρήσεις και επιπλέον αναφέρει την περίοδο ισχύος 
του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). Μετά την λήξη ισχύος του δικαιώματος του 
Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο) η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας. 
Η διεύθυνση κατοικίας σου θα πρέπει να είναι της κατοικίας των γονέων σου (όχι της προσωρινής 
κατοικίας που έχεις επιλέξει να διαμένεις για τις σπουδές σου). Εξαιρούνται οι Κύπριοι φοιτητές (οι 
οποίοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν τη Διεύθυνση της προσωρινής κατοικίας τους). 
 

http://www.uoc.gr/
https://visit.uoc.gr/
https://myaccount.uoc.gr/
https://mail.uoc.gr/
http://academicid.minedu.gov.gr/


5.  Students Portal-Φοιτητολόγιο | https://eduportal.cict.uoc.gr/ 
Την υπηρεσία Students Portal θα τη χρησιμοποιήσεις για να αναζητήσεις και να δεις:  
1. προσωπικές πληροφορίες  
2. το πρόγραμμα σπουδών σου,  
3. τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχεις εξεταστεί 
4. τη συνολική σου βαθμολογία για το πτυχίο  
5. τις σημειώσεις των  μαθημάτων 
καθώς επίσης  
6. για να δηλώσεις μαθήματα (με ταυτόχρονη εγγραφή) ανά εξάμηνο 
7. για να αποστείλεις αίτημα προς τη Γραμματεία του Τμήματός σου για έκδοση βεβαίωσης σπουδών, 

πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας κ.ά  
 

6. Δήλωση μαθημάτων  
Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Τμήματός σου στην αρχή κάθε 
εξαμήνου. 
Για την υποβολή δήλωσης μαθημάτων χρειάζεται να διαβάσεις προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών που 
είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Τμήματος επιτυχίας σου. Είναι σημαντικό να έχεις σωστή 
ενημέρωση για τον αριθμό και το θεματικό πεδίο των μαθημάτων που πρέπει να επιλέξεις και να 
παρακολουθήσεις ανά εξάμηνο. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται στο Students Portal σε 
προθεσμίες που ορίζονται από τις Γραμματείες. 
ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ: Η δήλωση μαθημάτων γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 
 

7. Δήλωση Ακαδημαϊκών συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ | www.eudoxus.gr 
Μέσω της Υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ δηλώνεις τα συγγράμματα που σου αντιστοιχούν. Οι ημερομηνίες των 
δηλώσεων ανακοινώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος εγγραφής σου.  
ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ: Να δηλώνεις τα συγγράμματά σου κάθε εξάμηνο και να αντιστοιχούν στα μαθήματα που 
έχεις δηλώσει στο Students Portal. 
 

8. Εγγραφή σε Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης | http://elearn.uoc.gr  
Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ασύγχρονης εκπαίδευσης έχεις πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 
μαθήματα που δημιουργούνται από τους διδάσκοντες και περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό και λοιπό 
υποστηρικτικό υλικό ή βιβλιογραφία σε μορφή κειμένου, παρουσίασης διαφανειών αλλά και σε μορφή 
βίντεο, ήχου ή εικόνας. Επιπλέον, μπορείς να συμμετάσχεις σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως 
ενδεικτικά σε ομάδες συζητήσεων, να απαντάς σε κουίζ και να αναρτάς εργασίες σου. 
Κάποια τμήματα χρησιμοποιούν διαφορετική βοηθητική πλατφόρμα για τα μαθήματά τους. 
ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ: 1. Να κάνεις εγγραφή την πρώτη φορά που θα μπεις και 2. να γραφτείς στα ίδια 
μαθήματα που έχεις δηλώσει ανά εξάμηνο στο Students Portal (θα χρειαστείς κάποιο κλειδί εγγραφής 
που θα σου δώσει η διδάσκουσα ή ο διδάσκων στο μάθημα). 
 

9. Ασύρματο Δίκτυο WiFi | https://ict.uoc.gr/index.php/el/ypostiriksi/egxeiridia  
Η υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο δεδομένων 
και στο διαδίκτυο από τους χώρους του Πανεπιστημίου με τη χρήση ασύρματης τεχνολογίας WiFi εντός 
πανεπιστημιούπολης EDUROAM. 
 

10. Φοιτητική Μέριμνα | www.merimna.uoc.gr 
Τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας, τόσο στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου όσο και στην 
Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου φροντίζουν για το συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων και την 
παροχή υπηρεσιών πλήρους και σωστής ενημέρωσής σου για θέματα όπως η σίτιση, η στέγαση, το 
στεγαστικό επίδομα και η αστική μετακίνηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις 
της Διοίκησης του Ιδρύματος. 
Στα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας (Ρέθυμνο/Ηράκλειο) μπορείς να απευθυνθείς: 
α) αυτοπροσώπως, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες: 9:00 - 14:00.  
β) μέσω του ακαδημαϊκού σου e-mail  

https://eduportal.cict.uoc.gr/
http://www.eudoxus.gr/
http://elearn.uoc.gr/
https://ict.uoc.gr/index.php/el/ypostiriksi/egxeiridia
http://www.merimna.uoc.gr/


 
11. Αίτημα  για δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης  

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για την δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης (δεν είναι υποχρεωτικό) 
μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας. Εδώ υπάρχουν χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, 
τις διαδικασίες, το σύστημα μοριοδότησης, τον Εσωτερικό Κανονισμό Φοιτητικών Κατοικιών κ.ά. Η 
αίτηση για δωρεάν παροχή στέγασης ή/και σίτισης υποβάλλεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, το 
Σεπτέμβριο-Oκτώβριο, την ίδια περίοδο με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα σας.  Η  δωρεάν 
παροχή στέγασης ή/και σίτισης ισχύει μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Οι 
φοιτητές που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση μπορούν να σιτίζονται στην φοιτητική λέσχη έναντι 
αντιτίμου.  
Οι μη δικαιούχοι φοιτητές για δωρεάν παροχή σίτισης μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια 
καταβάλλοντας μικρό αντίτιμο ανά γεύμα ή αγοράζοντας κάρτες 7 ή 15 ημερών, που περιλαμβάνουν 
πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, τις οποίες προμηθεύονται από τα εστιατόρια. 
ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ: Να κάνεις αίτηση για σίτιση ή και στέγαση τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο (εάν είσαι 
πρωτοετής) ή τον Ιούνιο για το επόμενο έτος (εάν είσαι σε μεγαλύτερο έτος φοίτησης) 
 
 

12. Αίτημα  για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος | https://stegastiko.minedu.gov.gr/ 
Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ένα επίδομα που καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας σε 
όσους φοιτητές διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κυρίας κατοικίας των γονιών τους και για όσα 
χρόνια διαρκούν οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος που φοιτούν. 
Προκειμένου ένας φοιτητής να λάβει το φοιτητικό επίδομα θα πρέπει να καταθέσει αίτηση το διάστημα 
Ιούνιο – Ιούλιο της ακαδημαϊκής χρονιάς ο ίδιος ή ο γονέας τον οποίο βαραίνει φορολογικά και ο ίδιος 
να πληροί σωρευτικά μια σειρά από ακαδημαϊκά, οικονομικά, κοινωνικά και πολεοδομικά κριτήρια, τα 
οποία γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και 
της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης μαζί με τη δημοσιοποίηση των σχετικών χρονικών 
ορίων υποβολής των αιτήσεων. Η ηλεκτρονική αίτηση του δικαιούχου αξιολογείται από την ΑΑΔΕ και τη 
Γραμματεία του Ακαδημαϊκού Τμήματος Σπουδών και ο τελικός έλεγχος γίνεται από το Γραφείο 
Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.  
 
 

13. Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίου Κρήτης | www.lib.uoc.gr    
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στην 
Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου -που υποστηρίζει τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες 
Αγωγής- και τη Βιβλιοθήκη Ηρακλείου στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου -που υποστηρίζει τη Σχολή 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΤΕ) και την Ιατρική. 
Θα βρεις διαθέσιμα : προσωπικούς υπολογιστές για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές 
πληροφόρησης, σε εφαρμογές MS Office κ.α., εκτυπωτές, σαρωτές (scanner), φωτοτυπικά μηχανήματα. 
Μπορείς να μελετήσεις αλλά και να δανειστείς βιβλία, επιδεικνύοντας την ακαδημαϊκή ταυτότητά σου. 
ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ: Να παρακολουθήσεις το εισαγωγικό σεμινάριο χρήσης της Βιβλιοθήκης στην αρχή του 
πρώτου εξαμήνου, για τη γνωριμία και την καλύτερη αξιοποίηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης. 
 

14. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος  
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής περιόδου ορίζεται για κάθε πρωτοετή φοιτητή Ακαδημαϊκός Σύμβουλος 
(Α.Σ.), που είναι ένας από τους διδάσκοντες του Τμήματος. Οι πρωτοετείς φοιτητές συναντώνται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα με τον Α.Σ. τους. Οι φοιτητές θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να 
συζητούν με τον Α.Σ. τους οποιοδήποτε θέμα της ακαδημαϊκής τους ζωής τους απασχολεί. Π.χ. 
προβλήματα με μαθήματα, εργαστήρια, υπολογιστικό κέντρο, θέματα που αφορούν τον κανονισμό 
σπουδών, επιλογή μαθημάτων, ή ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, 
προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές τους. Ο Α.Σ. θα προσπαθεί, όσο είναι 
δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Σε καμιά περίπτωση 
δεν υποχρεούται όμως να εγγυάται εκ των προτέρων λύση για κάθε πρόβλημα.  

https://stegastiko.minedu.gov.gr/
http://www.lib.uoc.gr/


 
15. Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών | http://skf.uoc.gr  

To Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει ψυχολογική 
υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος, παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ 
ατομικές συνεδρίες, ομάδες και σεμινάρια, καθώς επίσης  και  τη στήριξη των φοιτητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχοντας προτάσεις για εκπαιδευτικές διευκολύνσεις τόσο κατά την 
εξεταστική όσο και κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Όλες οι παρεμβάσεις 
πραγματοποιούνται σε καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Επιπρόσθετα, σκοπός 
του ΣΚΦ είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα που 
αφορούν στον τομέα της ψυχικής υγείας και στη διαμόρφωση μιας γενικότερης πολιτικής ψυχικής 
υγείας, σε θέματα στήριξης των φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες & 
μαθησιακές δυσκολίες.  
Το ΣΚΦ γίνεται αρωγός στην προσπάθεια ενεργού ενσωμάτωσης των φοιτητών στην κοινότητα, με τη 
δημιουργία ομάδων εθελοντών για την ευαισθητοποίηση των φοιτητών και των μελών της ευρύτερης 
κοινότητας σε κοινωνικά προβλήματα. 
Για πληροφορίες και επικοινωνία μπορείς να επισκεφθείς τον σχετικό ιστότοπο. 
 

16. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων | https://www.uoc.gr/intrel/  
 
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την κινητικότητα φοιτητών, εισερχομένων και εξερχομένων, 
για σπουδές και πρακτική άσκηση καθώς και με την κινητικότητα διδακτικού και λοιπού προσωπικού στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν ενημέρωση των 
φοιτητών σχετικά με τα συνεργαζόμενα ιδρύματα για διοικητικά θέματα, συμβουλευτική υποστήριξη για 
τη συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, για τη χορήγηση της σχετικής υποτροφίας και την 
τήρηση του φακέλου των μετακινούμενων. Επίσης είναι υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση του 
συνόλου των υποτροφιών του προγράμματος Erasmus+ (φοιτητών, ακαδημαϊκού και λοιπού 
προσωπικού), ενώ επιπροσθέτως συμμετέχει στην κατάρτιση της αίτησης χρηματοδότησης του 
προγράμματος Erasmus+ (Κλασικό και Διεθνής Κινητικότητα) σε συνεργασία με την Εθνική Μονάδα 
(Ι.Κ.Υ.). 

  
17. Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας | www.career.uoc.gr    

Η Δομή Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας (ΔΟΔΙΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης συντονίζει και 
αναπτύσσει δραστηριότητες του Ιδρύματος που αφορούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών του, αποτελώντας παράλληλα πόλο σύνδεσης με την 
αγορά εργασίας. Προσφέρει σε όλους τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους νέους και τις νέες 
απόφοιτους του Ιδρύματος δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής.  
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης που παρέχεται από το 
Πανεπιστήμιο, συμπληρώνοντας τις ακαδημαϊκές γνώσεις με εργασιακή εμπειρία. Οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε Ιδιωτικούς 
και Δημόσιους Φορείς, επιλέγοντας μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων που 
υποστηρίζουν/χρηματοδοτούν τη σχετική δράση μέσω ΕΣΠΑ, εκτός ΕΣΠΑ η μέσω προγράμματος 
Erasmus+. 
 

18. Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά βίου Μάθησης | https://kedivim.uoc.gr/   
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε με 
στόχο την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων διά βίου μάθησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση ενός επιμορφωτικού προγράμματος χορηγούνται Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης 
στους/τις εκπαιδευόμενους/ες. 
 

19. Πολιτιστικές ομάδες και δραστηριότητες φοιτητών | https://www.uoc.gr/life/culture-for-students 
Οι περισσότερες πολιτιστικές οµάδες του Ρεθύµνου στεγάζονται στο Φοιτητικό Στέκι που βρίσκεται στην 
καρδιά της παλιάς πόλης του Ρεθύµνου (N. Φωκά 82) και αποτελεί κέντρο ζωής και πολιτισµού για την 

http://skf.uoc.gr/
https://www.uoc.gr/intrel/
http://www.career.uoc.gr/
https://kedivim.uoc.gr/
https://www.uoc.gr/life/culture-for-students


πόλη, καθώς λειτουργεί, χωρίς περιορισµούς και εσωστρέφεια, για όλο τον κόσµο. Η Μουσική οµάδα 
και το στούντιο της και η οµάδα Αιµοδοσίας “Φυλή εξ αίµατος” στεγάζονται σε χώρους στην 
Πανεπιστηµιούπολη. 
Oι πολιτιστικές οµάδες στο Ηράκλειο στεγάζονται στο χώρο του Φοιτητικού Κέντρου (ΦΚ) στις Βούτες. 
Στους χώρους του ΦΚ οργανώνονται τα µαθήµατα, οι συναντήσεις και οι πρόβες των περισσότερων 
οµάδων. Στο ΦΚ λειτουργεί το στούντιο της Μουσικής οµάδας, σκοτεινός θάλαµος της Φωτογραφικής 
οµάδας, φοιτητικό στέκι, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, γραφεία χορευτικής, κινηµατογραφικής, uoc 
radio, γραφείο οµάδας καλλιέργειας «τα Ζιζάνια», γραφείο εθελοντικής αιµοδοσίας, γραφείο χορωδίας 
και γραφείο ζωγραφικής οµάδας. Παράλληλα στο αµφιθέατρο, "Μαρία Μανασσάκη" φιλοξενούνται 
παραστάσεις θεάτρου, χορού και διάφορες εκδηλώσεις από φορείς και συλλόγους της τοπικής 
κοινωνίας. 

 
20. Συνήγορος του φοιτητή | www.uoc.gr/studies-at-uni/study-support-services  

O Συνήγορος του φοιτητή διαμεσολαβεί μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του 
Ιδρύματος και γενικά φροντίζει για την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα φοιτητικά, στο πλαίσιο 
πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Οι φοιτητές 
μπορούν να καταθέτουν το αίτημα τους στο email: sinigoros.foititi@uoc.gr  
 
 

Οι υποδομές του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι φιλικές για ΑΜΕΑ  
 
 
 
 
 

https://visit.uoc.gr/students-center/
http://www.uoc.gr/studies-at-uni/study-support-services
mailto:sinigoros.foititi@uoc.gr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πανεπιστήμιο Κρήτης VisitUoC Φοιτητική Μέριμνα Υποδοχή Φοιτητών 

https://www.uoc.gr/ https://visit.uoc.gr/ https://www.merimna.uoc.gr/ http://uocfreshers.ict.uoc.gr/ 

    
 

Συνήγορος του φοιτητή 

Αγαπητέ/η Φοιτητή/τρια 

Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας να διαπιστώσετε ότι έχετε αδικηθεί είτε σε 
επίπεδο Τμήματος, Σχολής, ή ακόμη σε Ιδρυματικό επίπεδο και να επιζητείτε την επίλυση του 
θέματός σας. 

Να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνος/μόνη στην προσπάθειά σας αυτή. Το ίδιο σας το Πανεπιστήμιο έχει 
φροντίσει να δημιουργήσει θεσμούς που διαμεσολαβούν μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή 
διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και γενικά φροντίζουν για την τήρηση της νομιμότητας σε 
θέματα φοιτητικά, στο πλαίσιο πάντοτε της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της εύρυθμης λειτουργίας 
του Ιδρύματος. 

Μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου (Συνήγορος του φοιτητή, κεντρική σελίδα του 
uoc.gr) να συνδεθείτε με την σχετική πλατφόρμα και να ζητήσετε νομική βοήθεια στο θέμα σας υπό 
πλήρη εχεμύθεια. Οποιαδήποτε διαμεσολάβηση στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την 
επίλυση του προβλήματός σας θα έχει πρώτα την έγκρισή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(sinigoros.foititi@uoc.gr). 

Η Ακαδημαϊκή Οικογένεια του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι πάντα κοντά σας! 

Ο Συνήγορος του Φοιτητή.  
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