
Η παραλαβή των κωδικών μπορεί να γίνει είτε επί τόπου στη Γραμματεία, είτε 
εξ' αποστάσεως μέσω ΚΕΠ, ταχυδρομικώς ή με email. 
 
 
 
1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
 
Για να παραλάβετε τους κωδικούς σας από τη Γραμματεία μας, μπορείτε να 
προσέρχεστε (εσείς ή κάποιο νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο) από τις 
27/09/18 και μετά και πιο συγκεκριμένα: 
 

την Πέμπτη 27/09   11:00-14:00 
την Παρασκευή 28/09   9:30-14:00 
και από 1/10/2018   10:30-14:00 (έως ότου ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό)  

 
έχοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ μαζί σας: 

• την ταυτότητά σας (ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να 
αποδεικνύονται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία) 

• μία απλή φωτοτυπία της ταυτότητας (ή του ισοδύναμου εγγράφου) 
• βεβαίωση ΑΜΚΑ (αν δεν έχετε μπορείτε να τη ζητήσετε από κάποιο ΚΕΠ ή να 

την εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα: https://www.amka.gr/AMKAGR/) 
• δύο φωτογραφίες μικρές (μεγέθους φωτογραφίας αστυνομικής ταυτότητας), και 
• τη Βεβαίωση Διαγραφής (αφορά μόνο σε φετινούς επιτυχόντες που ήταν 

πέρυσι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και έχουν ήδη ολοκληρώσει οι 
ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους 
- διαφορετικά η διαγραφή θα ζητηθεί υπηρεσιακά από το προηγούμενο Τμήμα) 

 
Η Γραμματεία μας θα σας δώσει 

• δύο Βεβαιώσεις Σπουδών (πιστοποιητικά ότι είστε φοιτητής/τρια) με τον Α.Μ. 
(Αριθμό Μητρώου) σας 

• το έντυπο με τους κωδικούς(*) σας και οδηγίες ενεργοποίησης 
• μία Βεβαίωση Στρατολογίας (στα αγόρια που πρόκειται να αιτηθούν αναβολή 

στράτευσης) 
• το έντυπο δήλωσης μαθημάτων (το οποίο θα πρέπει να επιστρέψετε στη 

Γραμματεία μας  υπογεγραμμένο από τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο) 
• βασικό έντυπο πληροφοριακό υλικό. 

 
(*) ΠΡΟΣΟΧΗ: λόγω τεχνικού προβλήματος οι αρχικοί κωδικοί που αναγράφονται 
στο έντυπο "Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης"  ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. Αντί για αυτούς θα πρέπει 
κατά την είσοδό σας στο myaccount.uoc.gr να χρησιμοποιήσετε τους νέους 
κωδικούς που επίσης σας δίνονται μαζί με όλα τα παραπάνω. Ο λογαριασμός σας έχει 
ήδη ενεργοποιηθεί. 
 
 
 

https://www.amka.gr/AMKAGR/


2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΚΕΠ 
 
Κάνετε αίτηση παραλαβής κωδικών νεο-εγγεγραμμένου από κάποιο ΚΕΠ, στέλνοντάς 
μας 

• μία απλή φωτοτυπία της ταυτότητας σας 
• βεβαίωση ΑΜΚΑ (αν δεν έχετε μπορείτε να τη ζητήσετε από το ΚΕΠ ή να την 

εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα: https://www.amka.gr/AMKAGR/) 
• τη Βεβαίωση Διαγραφής (αφορά μόνο σε φετινούς επιτυχόντες που ήταν 

πέρυσι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και έχουν ήδη ολοκληρώσει οι 
ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους 
- διαφορετικά η διαγραφή θα ζητηθεί υπηρεσιακά από το προηγούμενο Τμήμα) 

 
Η Γραμματεία μας θα στείλει στο ΚΕΠ 

• το έντυπο με τους κωδικούς(*) σας και οδηγίες ενεργοποίησης 
• μία Βεβαίωση Στρατολογίας - εφόσον τη ζητήσετε (για τα αγόρια που 

πρόκειται να αιτηθούν αναβολή στράτευσης) 
• μία Βεβαίωση Σπουδών - εφόσον τη ζητήσετε (πιστοποιητικό ότι είστε 

φοιτητής/τρια) 

 
Το Fax της Γραμματείας μας είναι : 2810-393804 και το τηλέφωνο : 2810-393500. 
Παρακαλούμε στο αίτημα να αναγράφεται και κάποιο δικό σας τηλέφωνο ώστε να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που χρειαστούμε 
διευκρινίσεις. 
 
(*) ΠΡΟΣΟΧΗ: λόγω τεχνικού προβλήματος οι αρχικοί κωδικοί που αναγράφονται 
στο έντυπο "Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης" που θα λάβετε ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. Αντί για 
αυτούς θα πρέπει κατά την είσοδό σας στο myaccount.uoc.gr να χρησιμοποιήσετε 
τους νέους κωδικούς που επίσης θα σας αποσταλούν μαζί με τα υπόλοιπα. Ο 
λογαριασμός σας έχει ήδη ενεργοποιηθεί. 
 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΟ ΚΕΠ ΔΕΝ ΔΕΧΤΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ, μπορείτε να μας 
στείλετε ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά 

 

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Ή ΜΕ E-Mail 
 
Στέλνετε ταχυδρομικώς, με courier, ή με email  

• την αίτηση Αποστολής Κωδικών (βλ εδώ) υπογεγραμμένη και με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής 

• μία απλή φωτοτυπία της ταυτότητας σας 

https://www.amka.gr/AMKAGR/
https://www.csd.uoc.gr/CSD/uploaded_files/aitisi_apostolis_kwdikwn_prosbasis_1-10-2018.pdf


• βεβαίωση ΑΜΚΑ (αν δεν έχετε μπορείτε να τη ζητήσετε από ΚΕΠ ή να την 
εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα: https://www.amka.gr/AMKAGR/) 

• τη Βεβαίωση Διαγραφής (αφορά μόνο σε φετινούς επιτυχόντες που ήταν 
πέρυσι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή και έχουν ήδη ολοκληρώσει οι 
ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους 
- διαφορετικά η διαγραφή θα ζητηθεί υπηρεσιακά από το προηγούμενο Τμήμα) 

 

Τα στοιχεία της Γραμματείας μας είναι :  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 
Τηλ. : 2810 393500 
Fax: 2810 393804 
E-mail: ugram@csd.uoc.gr 
 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 
Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών - Γραφείο Ε201 
Πανεπιστημιούπολη Βουτών 
700 13 Ηράκλειο 

Παρακαλούμε στο αίτημα να αναγράφεται και κάποιο δικό σας τηλέφωνο ώστε να 
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που χρειαστούμε 
διευκρινίσεις. 
 
(*) ΠΡΟΣΟΧΗ: λόγω τεχνικού προβλήματος οι αρχικοί κωδικοί που αναγράφονται 
στο έντυπο "Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης" που θα λάβετε ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. Αντί για 
αυτούς θα πρέπει κατά την είσοδό σας στο myaccount.uoc.gr να χρησιμοποιήσετε 
τους νέους κωδικούς που επίσης θα σας αποσταλούν μαζί με τα υπόλοιπα. Ο 
λογαριασμός σας έχει ήδη ενεργοποιηθεί. 
 
 

https://www.amka.gr/AMKAGR/

