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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας, σας συγχαίρουν 
για την εισαγωγή σας και σας καλωσορίζουν θερμά. 

 
Σκοπός των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας είναι ο συντονισμός και η υλοποίηση 
δράσεων που αποσκοπούν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και σωστής 
ενημέρωσης σχετικά με θέματα φοιτητικής ζωής, που συνδέονται κυρίως με τις 
παροχές σίτισης, στέγασης κ.α, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις 
αποφάσεις της Διοίκησης του Ιδρύματος. 

 
Παρακάτω ακολουθούν τα πρώτα βήματα σας για την ομαλή ένταξη σας στις 

διαδικασίες του Ιδρύματος 
 

1ο Βήμα: Ενεργοποίηση λογαριασμού φοιτητή/τριας 
Έπειτα από την ολοκλήρωση της εγγραφή σας στο Τμήμα επιτυχίας σας, θα λάβετε 
από την Γραμματεία του Τμήματος «οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού» όπου με 
τα στοιχεία που σας δίνονται, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας στον 
σύνδεσμο: https://myaccount.uoc.gr  
 
2ο Βήμα: Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο)  
Αφού ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, στον ιστότοπο «Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» (http://academicid.minedu.gov.gr/) θα 
μπορέσετε  να εκδώσετε την Ακαδημαϊκή Ταυτότητά σας (πάσο).   
Ως username: χρησιμοποιείτε το ακαδημαϊκό σας email («αρχικά τμήματος 
επιτυχίας»AM*@«αρχικά τμήματος επιτυχίας».uoc.gr) 
Ως password: αυτό που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας 
 
Η ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει και 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 
οικογένειας. 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. 
 
3ο Βήμα : Υπηρεσία Φοιτητολογίου (ανεξάρτητη από το λογαριασμό φοιτητή) 
Student’s web https://student.cc.uoc.gr/ 
Στο student’s web συνδέεστε με τα στοιχεία που σας δίδονται κατά την εγγραφή σας.  
(είναι ανεξάρτητα στοιχεία σύνδεσης που δεν έχουν να κάνουν με την 
ενεργοποίηση του λογαριασμού σας) 
 
Η υπηρεσία αυτή χρησιμοποιείται για να δείτε:  
1. προσωπικές πληροφορίες  
2. το πρόγραμμα σπουδών σας,  
3. το πρόγραμμα διδασκαλίας,  
4. το πρόγραμμα των εξετάσεων,  
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5. την συνολική σας βαθμολογία και όλες τις εγγραφές σας στα εξάμηνα, 
6. τις ανακοινώσεις που αναρτώνται από την Γραμματεία του Τμήματος.  

καθώς επίσης :  
7. για να αποστείλετε κάποιο αίτημα προς τη Γραμματεία του Τμήματός σας (π.χ. 

βεβαίωση σπουδών, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας κ.α)  
 
4ο Βήμα: αίτημα δωρεάν παροχής σίτισης ή/και στέγασης  
Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για την δωρεάν παροχή σίτισης ή/και στέγασης (αυτό 
βήμα αυτό δεν είναι υποχρεωτικό) μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της 
Φοιτητικής Μέριμνας: www.merimna.uoc.gr, τόσο για πληροφορίες σχετικά με τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Φοιτητικών Κατοικιών και το Σύστημα Μοριοδότησης των 
αιτήσεων (καρτέλα «παροχές»), με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά κ.α. (καρτέλα 
«ανακοινώσεις»), όσο και για την υποβολή της αίτησης στην καρτέλα «αιτήσεις».  
 
Η αίτησή για δωρεάν παροχή στέγασης ή/και σίτισης υποβάλλετε το Σεπτέμβριο-
Oκτώβριο, στην ίδια περίοδο με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Τμήμα 
επιτυχίας σας και ισχύει μέχρι την λήξη της εξεταστικής περιόδου του εαρινού 
εξαμήνου. 
Προσοχή: Για την παροχή στα επόμενα έτη η αίτηση υποβάλλεται κάθε χρόνο στο 
τέλος του εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος) και καλύπτει την παροχή για το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος. 
 
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.  
 
5ο Βήμα: Δήλωση μαθημάτων  
Για την υποβολή δήλωσης μαθημάτων θα πρέπει αρχικά να έχετε διαβάσει 
προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών που είναι αναρτημένος στον Ιστότοπο του Τμήματός 
επιτυχίας σας. Είναι σημαντικό να πληροφορηθείτε σωστά για το πλήθος και το είδος 
των μαθημάτων που μπορείτε να επιλέξετε  για παρακολούθηση.  
Μετά την επιλογή των μαθημάτων, το πρόγραμμα των οποίων βρίσκεται επίσης στο 
ιστότοπο του Τμήματος επιτυχίας σας, θα μπορέσετε μέσα στις προθεσμίες που 
έχουν οριστεί, να υποβάλλετε την δήλωση των μαθημάτων αυτών στο StudentWeb: 
https://student.cc.uoc.gr/main.asp  
Η δήλωση μαθημάτων γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 
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Γενικές πληροφορίες 
 

1. Ακαδημαϊκό e-mail  
Μέσω του ακαδημαϊκού σας e-mail μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα φοίτησης, 
εξυπηρέτησης και έκδοσης εγγράφων που χρειάζεστε (με τη Γραμματεία, τους 
διδάσκοντες και όλες τις άλλες Υπηρεσίες του Ιδρύματος).  

Η επικοινωνία σας με τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά από το ιδρυματικό σας e-mail 

Για την πρόσβαση σας στην ακαδημαϊκή ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα επισκεφθείτε 
την Κεντρική Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:  https://mail.uoc.gr/  όπου:  
Ως «Όνομα χρήστη»: θα χρησιμοποιήσετε  το ακαδημαϊκό σας email.  
Ως «Κωδικός»: αυτόν που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 
 

2. Υπηρεσία δήλωσης Ακαδημαϊκών συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ 
Όλοι οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο της φοίτησης τους,  είναι απαραίτητο να εισέλθουν 
στην υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ που αφορά στη Δήλωση Συγγραμμάτων για να μπορέσουν 
να λάβουν συγγράμματα.  
Για πληροφορίες και για την λήψη των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων σας μπορείτε να 
επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.eudoxus.gr. Σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται 
από τη Γραμματεία, συνδέεστε για την επιλογή των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων για 
τα μαθήματα του εξαμήνου σας. 
Για την σύνδεσή σας στην υπηρεσία χρησιμοποιείται :  
username: το ακαδημαϊκό σας email  
password: αυτό που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 
 

3. WiFi connection (Campus) 
Για τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο εντός πανεπιστημιούπολης «eduroam» και 
«UCNET-VPN» συμπληρώνετε:  
username: το ακαδημαϊκό σας email  
password: αυτό που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 
 

4. Eικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) 
Η υπηρεσία εξυπηρετεί την ανάγκη απομακρυσμένης πρόσβασης στο εσωτερικό 
δίκτυο του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω ασφαλούς εικονικής σύνδεσης. Με τη 
σύνδεση μέσω VPN ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που 
προϋποθέτουν σύνδεση μέσω του δίκτυο του ιδρύματος από οποιοδήποτε σημείο 
και αν βρίσκεται.  
Οδηγίες για την εγκατάσταση της υπηρεσίας Εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) θα βρείτε 
στον σύνδεσμο: https://ict.uoc.gr/ypiresies/diktiakes/vpn  
username: το ακαδημαϊκό σας email 
password: αυτό που ορίσατε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. 
 

5. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης (http://www.lib.uoc.gr)  
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου απαιτείται να 
παρακολουθήσετε σεμινάρια στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Ενημερωτικά προγράμματα 
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και ανακοινώσεις αναρτώνται στην παραπάνω ιστοσελίδα καθώς και στους πίνακες 
ανακοινώσεων των Τμημάτων στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.  
 

6. Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών  
To Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το 
Σεπτέμβριο του 2003, με σκοπό την ψυχολογική υποστήριξη των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος, τη στήριξη των φοιτητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της πανεπιστημιακής 
κοινότητας σε θέματα που αφορούν στον τομέα της ψυχικής υγείας και τη 
διαμόρφωση μιας γενικότερης πολιτικής ψυχικής υγείας.ια θέματα στήριξης 
φοιτητών που αφορούν με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες & 
μαθησιακές δυσκολίες και εθελοντισμού. Για πληροφορίες και επικοινωνία μπορείτε 
να επισκέπτεσθε τον ιστότοπο: http://skf.uoc.gr 

 
7. 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.  
 

8. Φοιτητική Μέριμνα  (www.merimna.uoc.gr) 
Καθώς το Πανεπιστήμιο Κρήτης στεγάζετε σε δύο πόλεις Ρέθυμνο και Ηράκλειο, 
υπάρχουν δύο γραφεία, ένα σε κάθε πόλη, για την εξυπηρέτηση των φοιτητών που 
φοιτούν στις Σχολές  της κάθε πόλης. Η εξυπηρέτηση γίνεται:  
α) αυτοπροσώπως, καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 8:00π.μ. έως 

τις 2:00μ.μ.  
β) μόνο μέσω του ακαδημαϊκού σας e-mail 

 
Τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων είναι: 

 
Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας 

Σχολών Ρεθύμνου 
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 

email: f.merimna-reth@admin.uoc.gr 
τηλ. 28310 - 77946, 77727, 77729, 

77742 

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας 
Σχολών Ηρακλείου 

Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, 
Βούτες 

f.merimna-her@admin.uoc.gr 
τηλ. 2810 - 394888, 394896, 394890, 

394899 
 

Λόγω των περιοριστικών συνθηκών για την αποφυγή διάδοσης του covid-19, 
παρακαλείσθε πριν την προσέλευσή σας στις Υπηρεσίες του Ιδρύματος (π.χ. στις 
Γραμματείες, στη Φοιτητική Μέριμνα, στη Βιβλιοθήκη), να ενημερώνεστε μέσα 

από τις ιστοσελίδες των επιμέρους υπηρεσιών σχετικά με τους όρους 
εξυπηρέτησης.  
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