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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει σε όλους τους φοιτητές πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που είναι
διαθέσιμες µέσω ενός μοναδικού ιδρυματικού λογαριασμού, µε την εγγραφή τους στο Ίδρυμα.
Για να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα
https://myaccount.uoc.gr/ και χρησιμοποιείστε τα στοιχεία:
Αριθμός Μητρώου Τμήματος.................:
Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου…:
Αριθμός Κλειδιού.......................:
Προσοχή:
Τα ανωτέρω στοιχεία είναι αποκλειστικά για δική σας χρήση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία μόνο
φορά για την ενεργοποίηση του προσωπικού σας λογαριασμού! Κατά την ενεργοποίηση θα ορίσετε
εσείς τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε. Αποφύγετε σύμβολα όπως ^ ; < >.
Το όνομα χρήστη (username) σας είναι:

csd_αριθμός μητρώου@csd.uoc.gr

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (EMAIL)
Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) μπορούν να δουν τα emails
τους στη σελίδα: https://webmail.csd.uoc.gr/ ΠΡΟΣΟΧΗ: η ενεργοποίηση εδώ γίνεται μόνο με το
csd....χωρίς την κατάληξη @csd.uoc.gr
STUDENTSWEB https://student.cc.uoc.gr
Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα για να:
‐‐ δηλώσετε μαθήματα (εγγραφή στο εξάμηνο)
‐‐ δείτε τη βαθμολογία σας στα μαθήματα που έχετε εξεταστεί
‐‐ υποβάλετε αιτήματα προς τη Γραμματεία του Τμήματος (έκδοση βεβαίωσης σπουδών, αναλυτικής
βαθµολογίας κλπ)
‐‐ δείτε ανακοινώσεις και σημειώσεις μαθημάτων

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ/ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (ΠΑΣΟ) http://academicid.minedu.gov.gr/
Xρησιμοποιήστε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό για να κάνετε αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα στην
ανωτέρω ιστοσελίδα.
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ https://eudoxus.gr/
Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ, μπορείτε να δείτε και
να επιλέξετε συγγράμματα για τα μαθήματα που έχετε δηλώσει.
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/
Στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων της Φοιτητικής Μέριμνας μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις για
στέγαση και/ή σίτιση.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ https://www.lib.uoc.gr/
Πρόσβαση σε υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (εκτυπώσεις / φωτοτυπίες, ιδρυµατικό αποθετήριο).
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ https://www.ucnet.uoc.gr/ypodomes/asyrmato‐diktyo
Η υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο
δεδομένων και στο διαδίκτυο από τους χώρους του Πανεπιστημίου με τη χρήση ασύρματης τεχνολογίας
(wi‐fi). Καλύπτονται κυρίως χώροι ακαδημαϊκής, εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς
και συνήθεις χώροι συνάθροισης των φοιτητών (Αμφιθέατρα, Αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήρια
φοιτητών, Βιβλιοθήκες, Πρυτανεία, Αίθουσες εκδηλώσεων/ συνεδριάσεων, Κυλικεία).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (VPN)
https://www.ucnet.uoc.gr/diadiktyakes‐ypiresies/ypiresia‐eikonikoy‐ideatoy‐diktyoy
Σας επιτρέπει την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, βιβλιογραφία και περιοδικά που είναι εγγεγραμμένο το
Πανεπιστήμιο Κρήτης από υπολογιστή εκτός Πανεπιστημίου.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ http://elearn.uoc.gr
Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μαθήματα. Τα ηλεκτρονικά
μαθήματα 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, μπορείτε να συμμετέχετε σε ποικίλες δραστηριότητες όπως ενδεικτικά
σε ομάδες συζητήσεων, να απαντήσετε σε κουίζ και να αναρτήσετε εργασίες σας.
ΔΗΛΟΣ 365 / OFFICE 365 https://delos365.grnet.gr/
Το Office 365 είναι μια συλλογή από διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες της Microsoft, σχεδιασμένα
για παραγωγικότητα και για αποτελεσματικές συνεργασίες. Σας παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε
περισσότερα από οπουδήποτε και να συνδεθείτε με όλους τους συνεργάτες σας σε πραγματικό χρόνο
ακόμα και όταν δεν είστε στον ίδιο χώρο. Επιπλέον προσφέρει σε όλους δωρεάν αποθηκευτικό χώρο 1
Terabyte στο OneDrive.
OKEANOS https://okeanos.grnet.gr
Μέσω των υπηρεσιών ~okeanos, οποιοσδήποτε χρήστης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας
μπορεί να δημιουργήσει μια πολυ‐επίπεδη εικονική υποδομή, συνδυάζοντας απλούστερα εικονικά
δομικά στοιχεία: ενεργοποιεί σε μερικά δευτερόλεπτα εκατοντάδες εικονικές μηχανές, τις οποίες
διασυνδέει μέσω εικονικών δικτύων με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων είτε σε εικονικούς δίσκους
είτε σε εικονικό αποθηκευτικό χώρο στο Cloud.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
‐‐Για να αλλάξετε τον κωδικό σας, επισκεφτείτε τη σελίδα: https://myaccount.uoc.gr/
‐‐Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, θα πάτε στη γραμματεία του τμήματος σας και θα ζητήσετε
επανέκδοση κωδικού. Στη συνέχεια, συνιστούμε να πάτε στη σελίδα https://myaccount.uoc.gr/ για να
τον αλλάξετε.
‐‐Αν έχετε απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του StudentsWeb, θα πάτε στη γραμματεία του τμήματος
και θα ζητήσετε την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.
‐‐Για τυχόν άλλα προβλήματα με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, επικοινωνήστε με:
Τηλ.: 2810 393312 / email: helpdesk@uoc.gr
‐‐Για τυχόν άλλα προβλήματα με την πρόσβασή σας στο StudentsWeb, επικοινωνήστε με:
Τηλ.: 2810 394153 / 2810 394157 / email: gram‐support@uoc.gr

