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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ  

ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 

Τηλ.:2810 39 4403, 4401, 4400, 4406, 4409 
E-mail: maraveya@uoc.gr 
URL: http://www.biology.uoc.gr 
 
Ταχυδρομική διεύθυνση:  
Πανεπιστήμιο Κρήτης  
Τμήμα Βιολογίας  
Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών - Γραφείο Γ325β 
Πανεπιστημιούπολη Βουτών 
700 13 Ηράκλειο 
 
 
Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης! 
Το Τμήμα Βιολογίας συγχαίρει τους επιτυχόντες φοιτητές και φοιτήτριες και τους 
ευχαριστεί για την προτίμησή τους. 
 
 
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 26/09/2022.  

 
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. 
 
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 
 
Για την εγγραφή των επιτυχόντων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων ή με ειδικές 
κατηγορίες αναμένονται οι σχετικές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Παιδείας. Η 
ιστοσελίδα θα ενημερωθεί άμεσα μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 
 
Η εγγραφή θα γίνει κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά εντός της ορισθείσας από το ΥΠΑΙΘ 
προθεσμίας, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 
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οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης 
(password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή 
του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία μόνο εντός 
του προβλεπόμενου διαστήματος (αναμένεται η σχετική εγκύκλιος). 
 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν μερικές ημέρες μετά τη λήξη 
προθεσμίας της ηλεκτρονικής εγγραφής ο φοιτητής / η φοιτήτρια υποβάλλει 
ηλεκτρονικά στη Γραμματεία (msmyrnaki@uoc.gr) του Τμήματος: 

• μία ευκρινή φωτοτυπία ταυτότητας και 
• την αίτηση της ηλεκτρονικής εγγραφής υπογεγραμμένη 
• Συμπληρωμένο το έντυπο ενημέρωσης για τα προσωπικά δεδομένα 

και παραλαμβάνει: 

• Βεβαίωση Σπουδών 
• Κωδικούς πρόσβασης (για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, 

για το σύστημα επιλογής συγγραμμάτων, της ακαδημαϊκής ταυτότητας, κ.ά.) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: 

1. Ενεργοποίηση του ιδρυματικού e-mail. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
κάνετε οπωσδήποτε, είναι να δημιουργήσετε e-mail του Τμήματός μας. Θα 
μεταβείτε στην ηλεκτρονική σελίδα myaccount.uoc.gr, θα κάνετε Ενεργοποίηση 
Λογαριασμού (για προπτυχιακούς) χρησιμοποιώντας, από την σελίδα που σας 
έχουμε δώσει με τις Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, τα παρακάτω στοιχεία:  

• Αριθμός Μητρώου Τμήματος 

• Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου 

• Αριθμός Κλειδιού 

• Προσωπικό κωδικό (ό, τι θέλετε εσείς) 
 
Προσοχή: Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα είναι εφικτή την επομένη της 
εγγραφής σας! 
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 ^ ; < >. 
 
Όταν το ολοκληρώσετε αυτό, θα έχετε δημιουργήσει το ιδρυματικό σας e-mail, το 
οποίο θα έχει την εξής μορφή: π.χ. bio2435@edu.biology.uoc.gr (Το 2435 είναι ο 
αριθμός μητρώου ενός φοιτητή), όπως επίσης θα έχετε και τον κωδικό του e-mail, 
που δώσατε παραπάνω στην σελίδα myaccount. 
Αν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον κωδικό του e-mail του, θα 
πρέπει να απευθύνεται στην Γραμματεία μας (κα Βλατάκη Τζοβάνα  τηλ. 2810-
394409 & e-mail: tvlataki@uoc.gr). Για να ανοίξετε το e-mail σας και να το 
ενεργοποιήσετε θα μπείτε στην σελίδα: https://mail.uoc.gr. Εκεί που λέει 
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«username» θα βάλετε το ιδρυματικό e-mail σας ολόκληρο και εκεί που λέει 
«password» θα βάλετε τον κωδικό του e-mail που έχετε δώσει παραπάνω.  
 
2. Ηλεκτρονική αίτηση Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου ΠΑΣΟ. Μία μέρα μετά την 

εγγραφή σας, πρέπει να μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://academicid.minedu.gov.gr για να κάνετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά. 
Όταν μπείτε στην σελίδα, πάνω δεξιά, θα πάτε εγγραφή και μετά, ξανά θα πάτε 
εγγραφή και προπτυχιακός φοιτητής. Θα σας ζητηθεί username και 
password. Σαν username μπαίνει το e-mail του Τμήματος, που ενεργοποιήσατε 
σύμφωνα με τα παραπάνω και password μπαίνει ο κωδικός του e-mail, που 
δώσατε επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 1.  Σας αποστέλλεται μήνυμα στο 
κινητό, όταν το πάσο είναι έτοιμο (περίπου 10 ημέρες μετά την υποβολή και 
έγκριση από τη γραμματεία της αίτησής σας) και το παραλαμβάνετε από ένα 
κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, που έχετε επιλέξει. Στην περίπτωση που δεν 
σταλεί μήνυμα, μετά το πέρας 10 ημερών από την έγκριση της αίτησής σας, θα 
πρέπει να μεταβείτε στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που επιλέξατε, προς 
διερεύνηση του λόγου καθυστέρησης. 
 

3. Ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων. Η διαδικασία επιλογής/παραλαβής 
δωρεάν συγγραμμάτων πραγματοποιείται από εσάς μέσω της αρμόδιας 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/). Η Γραμματεία 
ανακοινώνει τις ημερομηνίες δήλωσης συγγραμμάτων. Στο διάστημα αυτό θα 
πρέπει να μπείτε στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση για να κάνετε την 
δήλωση συγγραμμάτων. Και σε αυτήν την σελίδα ζητείται username και 
password. Ως username μπαίνει το ιδρυματικό e-mail σας και ως password ο 
κωδικός του ιδρυματικού e-mail σας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι δηλώσεις συγγραμμάτων 
γίνονται, αφού πρώτα έχουν γίνει και οριστικοποιηθεί οι δηλώσεις 
μαθημάτων (το χρονικό διάστημα δήλωσης των μαθημάτων επίσης 
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία). Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί κατά 
τη δήλωση των συγγραμμάτων, ώστε αυτά να αντιστοιχούν στο σωστό κωδικό 
του μαθήματος, που έχετε στην τρέχουσα δήλωσή σας. Τα Συγγράμματα 
παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως, μετά από μήνυμα που λαμβάνετε στο κινητό 
σας, από τα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου. Περαιτέρω πληροφορίες του 
Υπουργείου, που θα αποστέλλονται στη Γραμματεία, θα σας κοινοποιούνται. 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (STUDENTSWEB) 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου 
υποχρεούστε να δηλώνετε ηλεκτρονικά τα μαθήματα τα οποία σκοπεύετε να 
παρακολουθήσετε και στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε (βγαίνει ανακοίνωση 
από την γραμματεία του Τμήματος για το πότε θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις 
μαθημάτων). 

Επιγραμματικά, το eduportal είναι ένας δικτυακός τόπος όπου οι φοιτητές μπορούν 
μεταξύ άλλων: 

• να κάνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις των μαθημάτων  τους κάθε εξάμηνο,  
• να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που 

προσφέρονται και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχουν 
εξεταστεί. 

https://academicid.minedu.gov.gr/
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Η σελίδα στην οποία θα μπαίνετε, για να κάνετε τα παραπάνω, είναι η εξής: 
https://eduportal.cict.uoc.gr/. Για να μπείτε στη σελίδα αυτή, θα πρέπει να βάλετε το 
ιδρυματικό σας e-mail και τον κωδικό πρόσβασης του e-mail σας.  

Μέσω αυτής της σελίδας, θα κάνετε κάθε εξάμηνο την εγγραφή σας, με δήλωση 
μαθημάτων στη χρονική περίοδο που θα σας ανακοινώνεται κάθε εξάμηνο. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

1. Τα μαθήματα αρχίζουν Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 σύμφωνα με το 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
www.biology.uoc.gr. Ακολουθείτε τη διαδρομή Σπουδές, Γενικά, Ωρολόγια 
Προγράμματα – Εξεταστικές – Συγγράμματα, Ωρολόγια προγράμματα (Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023) 

 
2. Όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών: 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα για το Α΄ εξάμηνο είναι τα εξής: 
 

A’ Eξάμηνο                                                    

ΒΙΟΛ_101 Κ-Εισαγωγή στη Ζωολογία    
  (Ν. Πουλακάκης)   

 

ΒΙΟΛ- 102 K-Εργαστηριακό μάθημα «Εισαγωγή στη Ζωολογία»  
  (Ν. Πουλακάκης) 

 

ΒΙΟΛ-103 Κ-Φυσική    
  (Σ. Μαραγκάκη – μεταδιδάκτορας )      

 

ΒΙΟΛ-105 Κ-Γενική Xημεία   
  (Γ. Χατζηδάκης – ΕΔΙΠ Σχολής)  

 

ΒΙΟΛ-107 Κ-Οργανική Χημεία  
  (Η. Γκιζελή)      

 

ΒΙΟΛ-109 K-Χρήσεις του Η/Υ και Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων     
(Α. Καντεράκης - μεταδιδάκτορας)    

 

ΒΙΟΛ-111 Κ-Aγγλικά I   
  (Μ. Κουτράκη) 

 

 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Σίτιση / Στέγαση 

Για πληροφορίες που αφορούν σε θέματα δωρεάν σίτισης / στέγασης, μπορείτε να 
απευθύνεστε στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Κτίριο Διοίκησης Β, τηλ 2810-394899 
και 2810-394888). Το γραφείο θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εγγραφών 9:00 
π.μ. – 13:00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω 
ιστοσελίδα: http://www.merimna.uoc.gr  

 
Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών 

https://eduportal.cict.uoc.gr/
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Στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργεί από το 2003 το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, 
που σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών/τριών του 
Ιδρύματος, καθώς και τη στήριξη των φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του θα βρείτε στην ιστοσελίδα 
http://skf.uoc.gr. 

Θα θέλαμε, επίσης, να σας επισημάνουμε και τα εξής:  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών του 
Τμήματος. Θα ενημερωθείτε μεταξύ άλλων για τα προσφερόμενα μαθήματα, τις 
προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, τον τρόπο υπολογισμού του Μέσου Όρου 
βαθμολογίας, τη διαδικασία της αναβαθμολόγησης και το Πρότυπο Πρόγραμμα 
Σπουδών. Εκεί θα βρείτε και απαντήσεις για διάφορα άλλα θέματα, που πιθανόν να 
σας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.  

Οδηγός Σπουδών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Σπουδές/ 
Προπτυχιακές Σπουδές/Γενικά) 

 
Όσον αφορά στη λειτουργία της Γραμματείας, σημειώστε ότι: 

• Τα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες κτλ) θα τα 
ζητάτε ηλεκτρονικά και θα γίνεται ηλεκτρονική αποστολή τους μόνο από και προς 
το ιδρυματικό σας e-mail. 

• Σε μεγάλο βαθμό η επικοινωνία της Γραμματείας με τους φοιτητές του Τμήματος 
γίνεται μέσω του ιδρυματικού e-mail. Είναι σημαντικό να ελέγχετε συχνά την 
θυρίδα σας στο mail.uoc.gr. Έχετε υπόψη σας ότι στα μηνύματα που φτάνουν 
στη θυρίδα της Γραμματείας, δεν είναι αυτόματη η αναγνώριση της ταυτότητας 
του αποστολέα, ακόμα και όταν η διεύθυνσή του είναι στο biology.uoc.gr. Για τον 
λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο, κάθε φορά που θα απευθύνεστε στη Γραμματεία 
μέσω e-mail, να αναφέρετε το όνομά σας. 

 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με κάποια από τα πλέον συνηθισμένα 
θέματα, που σχετίζονται με τη Γραμματεία, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. 

http://skf.uoc.gr/

