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ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Υπενθυμίζεται ότι, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν 

ερευνητική- διπλωματική εργασία από 6/10/2021 υπόκεινται στον 

Κανονισμό Παρουσίασης ερευνητικών/Διπλωματικών Εργασιών όπως 

έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η αίτηση παρουσίασης εργασίας θα 

γίνεται ηλεκτρονικά και ΜΟΝΟ. Ο φοιτητής που ενδιαφέρεται να 

παρουσιάσει σε οποιαδήποτε από τις ανακοινωθέντες ημερομηνίες θα 

πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση έως την ανακοινωθείσα 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης παρουσίασης. 

Ημερομηνίες υποστήριξης Διπλωματικών και Ερευνητικών εργασιών για το Ακ. Έτος 2021-

22 

 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-22 Ημερομηνία 
παρουσίασης 

Καταληκτική 
ημερομηνία 

κατάθεσης αίτησης 
βαθμολόγησης στη 

Γραμματεία 

Καταληκτική ημερομηνία -
Παράδοσης τεύχους 

στα μέλη της επιτροπής 
(για ερευνητικές εργασίες) 

- Κράτηση αίθουσας 

01 Οκτώβριος 6/10/2021 10/09/2021 22/09/2021 

02 Νοέμβριος 3/11/2021 4/10/2021 20/10/2021 

03 Δεκέμβριος 8/12/2021 3/11/2021 24/11/2021 

04 Φεβρουάριος 2/02/2022 10/01/2022 19/01/2022 

05 Μάρτιος 2/03/2022 2/02/2022 16/02/2022 

06 Απρίλιος 6/04/2022 9/03/2022 23/03/2022 

07 Μάϊος 4/05/2022 6/04/2022 20/04/2022 

08 Ιούνιος 1/06/2022 4/05/2022 18/05/2022 

09 Ιούλιος 6/07/2022 8/06/2022 22/05/2022 

 

 

http://secretary_arch%20@lists.tuc.gr


 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φοιτητές που εκπονούν ομαδικές ερευνητικές/διπλωματικές εργασίες θα 

υποβάλλει αίτημα κράτησης ο ένας εκ των δύο. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 

ΒΗΜΑ 1. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.program.tuc.gr/.  Η είσοδος  

επιτυγχάνεται  ως «Όνομα Χρήστη» το λογαριασμό που έχετε στο Μηχανογραφικό Κέντρο 

και ως «Κωδικό πρόσβασης», τον αντίστοιχο που έχετε ορίσει. 

 

 

ΒΗΜΑ 2. Αφού συνδεθείτε επιτυχώς θα μεταβείτε στην επιλογή «ο λογαριασμός μου» -> 

«προτιμήσεις ειδοποιήσεων» για ενεργοποίηση όλων των επιλογών και Ενημέρωση. Εάν 

δεν ενεργοποιηθούν οι επιλογές δεν θα λαμβάνετε τις απαραίτητες ενημερώσεις για το 

αίτημα κράτησής σας. 

 

https://www.program.tuc.gr/


 

 

 

 

ΒΗΜΑ 3. ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΡΑΤΗΣΗ 

Επιλογή «Πρόγραμμα» -> «Κρατήσεις» 

 

Επιλογή του σωστού Προγράμματος Αιθουσών 

Έχετε εισέλθει  στη σελίδα με τίτλο «Πρόγραμμα Μαθημάτων – Αιθουσών Πολυτεχνείου 

Κρήτης». Πατώντας το γαλάζιο βέλος που εμφανίζεται ακριβώς δίπλα από το τίτλο, θα 

εμφανιστεί ένα popup menu και θα επιλέξετε «Πρόγραμμα Αιθουσών Παρουσιάσεων 

Ερευνητικών-Διπλωματικών Εργασιών ΑΡΜΗΧ». Η επιλογή θα σας βοηθήσει να μεταβείτε 

αυτομάτως στους χώρους που έχουν αποφασιστεί ότι θα γίνονται οι παρουσιάσεις των 

εργασιών. 



 

Αλλαγή εβδομάδας από τα βελάκια. Οι διαθέσιμες προς κράτηση ώρες εμφανίζονται με 

λευκό χρώμα. 

 

Κάνετε Κλικ πάνω στην επιθυμητή αίθουσα και ώρα/μέρα. Για ερευνητικές εργασίες 

διατίθεται η αίθουσα στο κτίριο Κ4. 

 

 



Στο παράθυρο που εμφανίζεται, θα πρέπει να συμπληρώσετε στο πεδίο «Τίτλος κράτησης» 

το είδος της εργασίας (ερευνητική ή διπλωματική  και στο πεδίο «Περιγραφής κράτησης» 

τον τίτλο της εργασίας σας καθώς και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Για να καταγραφεί 

το αίτημα σας, στο τέλος πατάτε «Δημιουργία». 

 

Εμφάνιση επιτυχούς καταχώρησης αιτήματος κράτησης. 

 

 

Έλεγχος του email σας για επιβεβαίωση ότι το αίτημα δημιουργήθηκε με επιτυχία. 

Επιβεβαίωση αλλαγής χρώματος σε πορτοκαλί (εκκρεμής κράτηση). 

 



 

Δίνεται η δυνατότητα έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος να προβείτε 

σε οποιαδήποτε Αλλαγή μπαίνοντας εκ νέου στο αίτημα σας. Αφού κάνετε τις αλλαγές που 

θέλετε θα πρέπει να τις οριστικοποιήσετε πατώντας το κουμπί «ενημέρωση». Επίσης 

μπορείτε να κάνετε Διαγραφή του αιτήματος κράτησης, πατώντας το ανάλογο κουμπί. 

 

Η Γραμματεία ενημερώνεται αυτόματα για τα αιτήματα κράτησης και προχωρά στην 

έγκριση ή μη αυτών. 

Εάν εγκριθεί  το αίτημα, επέρχεται αλλαγή στο χρώμα και παραλαβή σχετικού email 

έγκρισης. 

 

 

Για διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη 

Γραμματεία της Σχολής. 

 

Από τη Γραμματεία 


