
 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

Πολυτεχνειούπολη – 73100 Χανιά 

e-mail: secretary@ece.tuc.gr  *  www.ece.tuc.gr 

 
Καλώς ήλθατε στη Σχολή ΗΜΜΥ! 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας από τη Γραμματεία, θα λάβετε με SMS και email τα στοιχεία του ηλεκτρονικού 

λογαριασμού σας (Όνομα Χρήστη-username, Κωδικό Πρόσβασης-password). 

Χρησιμοποιώντας το λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασης που αποκτήσατε με την οριστικοποίηση της εγγραφής σας 

από τη Γραμματεία, έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Παρακάτω είναι μία λίστα υπηρεσιών που θα χρειαστείτε άμεσα. Παρακαλούμε να μελετήσετε και εξοικειωθείτε με 

αυτές τις υπηρεσίες αμέσως μετά την εγγραφή σας. 

Προσοχή: πριν χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας για πρώτη φορά (όνομα χρήστη/κωδικός πρόσβασης), θα πρέπει 
να κάνετε αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης. Οι αρχικοί κωδικοί σας στάλθηκαν με SMS/email. Για αναλυτικές 
οδηγίες, συμβουλευτείτε τη σελίδα https://www.tuc.gr/index.php?id=5759 

 

Με το λογαριασμό που αποκτάτε, μπορείτε: 

1. Να υποβάλετε αίτηση για δωρεάν σίτιση και στέγαση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ανά 

περίπτωση. Πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα των αιτήσεων σίτισης-στέγασης. 

2. Να αποκτήσετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής 

Ταυτότητας. 

3. Να αποκτήσετε πρόσβαση στο Forum του Ιδρύματος, όπου αναρτώνται ανακοινώσεις και θέματα συζητήσεων που 

αφορούν την Πολυτεχνειακή Κοινότητα. Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε άμεσα την αυτόματη ενημέρωση με 

email για ανακοινώσεις που αφορούν τα μαθήματα, ως εξής: 

 πηγαίνετε στην διεύθυνση https://www.tuc.gr/message-subscribe.html και κάνετε στο κάτω μέρος login. 

 Εμφανίζεται ένας κατάλογος θεμάτων μηνυμάτων στα οποία έχετε πρόσβαση. Επιλέξτε τουλάχιστον την 

κατηγορία "Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις", και όσες επιπλέον σας ενδιαφέρουν. 

 Αποθηκεύετε την επιλογή σας με το κουμπί "Αποθήκευση" στο κάτω μέρος της σελίδας. 

 Μετά από αυτή τη διαδικασία, όταν αναρτάται μία νέα ανακοίνωση, θα σας έρχεται ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

email που αποκτήσατε στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 

4. Να διαχειριστείτε τα email σας: http://mail.isc.tuc.gr/. Προσοχή! Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR), ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν στις σπουδές σας και τη Σχολή, θα γίνονται αποδεκτά 

και θα απαντώνται μόνο από την διεύθυνση που σας έχει δοθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης (xxx@isc.tuc.gr) και 

όχι από τις προσωπικές σας ηλεκτρονικές διευθύνσεις (π.χ. xxx@gmail.com, xxx@yahoo.gr, κ.λπ.). 

5. Να συνδεθείτε με το Wifi (ασύρματο δίκτυο) του Πολυτεχνείου Κρήτης (SSID: TUC). 
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6. Να διαχειριστείτε την προσωπική σας καρτέλα στο Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητολογίου (εγγραφές σε μαθήματα 

μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας, ωρολόγιο πρόγραμμα, πληροφόρηση για βαθμούς μαθημάτων που 

εξεταστήκατε, πληροφόρηση για το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής 

σας): https://websrv.stdnet.tuc.gr/unistudent. Σε αυτό το περιβάλλον μπορείτε να βρείτε τον αριθμό μητρώου 

σας τον οποίο θα χρησιμοποιείτε καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας. 

7. Να διαχειριστείτε την προσωπική σας καρτέλα στον Ιστοχώρο Μαθημάτων (courses.ced.tuc.gr)  και στο 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Τάξεων (e-class) www.eclass.tuc.gr . 

8. Να δηλώσετε συγγράμματα (μετά την εγγραφή σας σε μαθήματα του 1ου εξαμήνου και σε ημερομηνίες που θα 

ανακοινωθούν από τη Γραμματεία) στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: http://www.eudoxus.gr. 

9. Να χρησιμοποιήσετε τους κοινόχρηστους υπολογιστές στο Μηχανογραφικό Κέντρο και στη Βιβλιοθήκη (Προσοχή: 

πρέπει να κάνετε ξεχωριστή εγγραφή στη Βιβλιοθήκη, μετά από την παρακολούθηση σεμιναρίου. Περισσότερες 

πληροφορίες: https://www.tuc.gr/index.php?id=7239 ). 

Μετά την οριστικοποίηση της εγγραφής σας από τη Γραμματεία και για όλη τη διάρκεια των σπουδών σας, θα μπορείτε 

να παραλαμβάνετε από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών (κτίριο Δ3, καφέ κτίρια Πολυτεχνειούπολης, τηλ. 28210-

37279, email: kef@isc.tuc.gr) Βεβαίωση Εγγραφής, Βεβαίωση Φοίτησης (για στρατολογική χρήση ή για κάθε νόμιμη 

χρήση), Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, κ.λπ. 

Σημειώνεται ότι ανακοινώσεις που αφορούν στις σπουδές σας στη Σχολή ΗΜΜΥ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής 

(www.ece.tuc.gr) και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.tuc.gr). Επίσης, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση που σας έχει δοθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης (xxx@isc.tuc.gr). 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:  

https://www.ece.tuc.gr/fileadmin/users_data/eced/data/programGuides/undergraduate/UndergraduateProgramGuide

2020GR--.pdf  (Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών Σχολής ΗΜΜΥ 2020-2021) 

https://www.tuc.gr/index.php?id=3940   (Πληροφορίες για Φοιτητές) 

https://www.tuc.gr/index.php?id=1281  (Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο – περιλαμβάνει και τις περιόδους διακοπών) 

Αναγνώριση μαθημάτων Αγγλικών: Οι φοιτητές που έχουν πιστοποιημένο επίπεδο Γ2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών, μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το δίπλωμα στη γραμματεία του Κέντρου 

Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων (Κτίριο Ε1 (καφέ κτίρια) Α’ όροφος, email: nicotera@mail.tuc.gr) στην αρχή του 

εξαμήνου, προκειμένου να λάβουν τελικό βαθμό μαθήματος χωρίς άλλη υποχρέωση. Συγκεκριμένα, με δίπλωμα 

Proficiency μπορούν να λάβουν βαθμό 8 στα μαθήματα ΑΓΓ 101, ΑΓΓ 102, με δίπλωμα Advanced βαθμό 7 στα μαθήματα 

ΑΓΓ 101, ΑΓΓ 102 και, τέλος, με δίπλωμα Lower βαθμό 5 μόνο στο μάθημα ΑΓΓ 101.  

Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας και Καλές Σπουδές! 
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