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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 

 

Καλούμε τους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής να εγγραφούν στο χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και να δηλώσουν τα μαθήματα στο χρονικό διάστημα από 

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 έως και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021, 23:59. Η περίοδος 

δηλώσεων είναι κοινή για όλες τις Σχολές του Ιδρύματος. 

Η εγγραφή στο εξάμηνο και δήλωση μαθημάτων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του 

ηλεκτρονικού portal των φοιτητών στο φοιτητολόγιο: 

https://students.tuc.gr  

δίνοντας το ιδρυματικό Όνομα Χρήστη (username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) που 

έχετε ήδη αποκτήσει ως ενεργοί φοιτητές του Ιδρύματος από το Μηχανογραφικό Κέντρο. 

Με την επιτυχή αποστολή της δήλωσης, θα λαμβάνετε στο ιδρυματικό email σας 

(username@isc.tuc.gr) αποδεικτικό δήλωσης. Η μη λήψη αποδεικτικού στο ιδρυματικό email σας 

σημαίνει ότι δεν έχει αποσταλεί η δήλωσή σας και θα πρέπει να φροντίσετε να ολοκληρώσετε την 

αποστολή της. Η δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί και να αποσταλεί όσες φορές χρειάζεται μέχρι 

και τη λήξη της περιόδου δηλώσεων. Εγγραφή στο εξάμηνο οφείλουν να κάνουν και όσοι φοιτητές 

έχουν περατώσει τα μαθήματα, χωρίς να δηλώσουν κάποιο μάθημα. 

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στους ιστοχώρους μαθημάτων (eclass, courses, moodle, κλπ.) 

εξυπηρετεί μόνο εσωτερικές ανάγκες των μαθημάτων και των εργαστηρίων και δεν αντικαθιστά 

σε καμία περίπτωση την παραπάνω διαδικασία εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων στο 

φοιτητολόγιο. 

Χωρίς την παραπάνω διαδικασία εγγραφής στο εξάμηνο και δήλωσης μαθημάτων, οι φοιτητές δεν 

μπορούν να παραλάβουν συγγράμματα από το σύστημα "Εύδοξος", ούτε να λάβουν μέρος στις 

εξετάσεις των μαθημάτων, ούτε να βαθμολογηθούν. 
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Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών ή στη Γραμματεία 

της Σχολής. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την έγκαιρη εγγραφή σας και για τη διάδοση της 

πληροφορίας του διαστήματος εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων στους συμφοιτητές σας, ώστε 

να μη μείνει κανένας φοιτητής χωρίς δήλωση μαθημάτων! 

 

Από τη Γραμματεία       


