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ΟΔΗΓΙΕ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΡΑΣΗΗ ΑΙΘΟΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

Τπενκυμίηεται ότι, οι φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται να παρουςιάςουν 

ερευνθτικι- διπλωματικι εργαςία από 1/4/2017 υπόκεινται ςτον νζο 

Κανονιςμό Παρουςίαςθσ ερευνθτικών/Διπλωματικών Εργαςιών 

(απόφαςθ 16θσ/22-2-2017 Γ) όπωσ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ χολισ. 

Προσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ αίτθςθ παρουςίαςθσ εργαςίασ κα 

γίνεται ηλεκτρονικά και ΜΟΝΟ. Ο φοιτθτισ που ενδιαφζρεται να 

παρουςιάςει ςε οποιαδιποτε από τισ ανακοινωκζντεσ θμερομθνίεσ κα 

πρζπει να υποβάλει θλεκτρονικι αίτθςθ ζωσ τθν ανακοινωκείςα 

καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ αίτθςθσ παρουςίαςθσ. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ  ΠΑΡΟΤΙΑΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΤ 

ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΑΙΣΗΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

5/4/2017 22/3/2017 

3/5/2017 19/4/2017 

7/6/2017 24/5/2017 

5/7/2017 21/6/2017 

 

ΗΜΕΙΩΗ: Οι φοιτθτζσ που εκπονοφν ομαδικζσ ερευνθτικζσ/διπλωματικζσ εργαςίεσ κα 

υποβάλλει αίτθμα κράτθςθσ ο ζνασ εκ των δφο. 

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


ΒΗΜΑ 1. Ειςαγωγι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://www.program.tuc.gr/.  Η είςοδοσ  

επιτυγχάνεται  ωσ «Όνομα Χριςτθ» το λογαριαςμό που ζχετε ςτο Μθχανογραφικό Κζντρο 

και ωσ «Κωδικό πρόςβαςθσ», τον αντίςτοιχο που ζχετε ορίςει. 

 

 

ΒΗΜΑ 2. Αφοφ ςυνδεκείτε επιτυχώσ κα μεταβείτε ςτθν επιλογι «ο λογαριαςμόσ μου» -> 

«προτιμιςεισ ειδοποιιςεων» για ενεργοποίθςθ όλων των επιλογών και Ενθμζρωςθ. Εάν 

δεν ενεργοποιθκοφν οι επιλογζσ δεν κα λαμβάνετε τισ απαραίτθτεσ ενθμερώςεισ για το 

αίτθμα κράτθςισ ςασ. 

 

 

 

 

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


 

ΒΗΜΑ 3. ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΡΑΣΗΗ 

Επιλογι «Πρόγραμμα» -> «Κρατιςεισ» 

 

Επιλογι του ςωςτοφ Προγράμματοσ Αικουςών 

Ζχετε ειςζλκει  ςτθ ςελίδα με τίτλο «Πρόγραμμα Μακθμάτων – Αικουςών Πολυτεχνείου 

Κριτθσ». Πατώντασ το γαλάηιο βζλοσ που εμφανίηεται ακριβώσ δίπλα από το τίτλο, κα 

εμφανιςτεί ζνα popup menu και κα επιλζξετε «Πρόγραμμα Αικουςών Παρουςιάςεων 

Ερευνθτικών-Διπλωματικών Εργαςιών ΑΡΜΗΧ». Η επιλογι κα ςασ βοθκιςει να μεταβείτε 

αυτομάτωσ ςτουσ χώρουσ που ζχουν αποφαςιςτεί ότι κα γίνονται οι παρουςιάςεισ των 

εργαςιών. 



 

Αλλαγι εβδομάδασ από τα βελάκια. Οι διακζςιμεσ προσ κράτθςθ ώρεσ εμφανίηονται με 

λευκό χρώμα. 

 

Κάνετε Κλικ πάνω ςτθν επικυμθτι αίκουςα και ώρα/μζρα. Για ερευνθτικζσ εργαςίεσ 

διατίκεται θ αίκουςα ςτο κτίριο Κ4. 

 

 



το παράκυρο που εμφανίηεται, κα πρζπει να ςυμπλθρώςετε ςτο πεδίο «Σίτλοσ κράτθςθσ» 

το είδοσ τθσ εργαςίασ (ερευνθτικι ι διπλωματικι  και ςτο πεδίο «Περιγραφισ κράτθςθσ» 

τον τίτλο τθσ εργαςίασ ςασ κακώσ και τα μζλθ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ. Για να καταγραφεί 

το αίτθμα ςασ, ςτο τζλοσ πατάτε «Δθμιουργία». 

 

Εμφάνιςθ επιτυχοφσ καταχώρθςθσ αιτιματοσ κράτθςθσ. 

 

 

Ζλεγχοσ του email ςασ για επιβεβαίωςθ ότι το αίτθμα δθμιουργικθκε με επιτυχία. 

Επιβεβαίωςθ αλλαγισ χρώματοσ ςε πορτοκαλί (εκκρεμισ κράτθςθ). 

 



 

Δίνεται θ δυνατότθτα ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιματοσ να προβείτε 

ςε οποιαδιποτε Αλλαγι μπαίνοντασ εκ νζου ςτο αίτθμα ςασ. Αφοφ κάνετε τισ αλλαγζσ που 

κζλετε κα πρζπει να τισ οριςτικοποιιςετε πατώντασ το κουμπί «ενθμζρωςθ». Επίςθσ 

μπορείτε να κάνετε Διαγραφι του αιτιματοσ κράτθςθσ, πατώντασ το ανάλογο κουμπί. 

 

Η Γραμματεία ενθμερώνεται αυτόματα για τα αιτιματα κράτθςθσ και προχωρά ςτθν 

ζγκριςθ ι μθ αυτών. 

Εάν εγκρικεί  το αίτθμα, επζρχεται αλλαγι ςτο χρώμα και παραλαβι ςχετικοφ email 

ζγκριςθσ. 

 

 

Για διευκρινιςεισ ι πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθ 

Γραμματεία τθσ χολισ. 

 

Από τθ Γραμματεία 


