
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΕ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

H ηλεκτρονική  εφαρμογή  πληροφόρησης  των

συναλλασσομένων  με  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του

Ιδρύματος  δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους με την

Οικονομική Υπηρεσία να: 

1. μπορούν  να  επισυνάψουν  ηλεκτρονικά  τιμολόγια  για  ιδία

χρήση

2. έχουν ηλεκτρονική ενημέρωση για το ύψος και το status των

πληρωμών  των  τιμολογίων  που  έχουν  εκδώσει  στο  ΑΦΜ  του

Πολυτεχνείου Κρήτης 

Σε  ποιους  απευθύνεται: Σταθερά  συναλλασσόμενους  με  την

Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος. 

Για  να  εισέλθετε  στην  ηλεκτρονική  εφαρμογή  πληροφόρησης

συναλλασσομένων  μεταβείτε  στον  ακόλουθο  σύνδεσμό

https  ://  apps  .  tuc  .  gr  /  University  /  index  .  html  και  από  εκεί  επιλέξτε

«Προμηθευτές».

Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Α2- Ψηφιακές Υπηρεσίες
Πολυτεχνείου Κρήτης» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

https://apps.tuc.gr/University/index.html


Οδηγίες Χρήσης του Υποσυστήματος Προμηθευτών 

Εγγραφή Χρήστη

Σε ένα φυλλομετρητή (κατά προτίμηση  Google Chrome) μεταβείτε
στη  σελίδα  https://apps.tuc.gr/University/index.html.  Επιλέγετε  το
εικονίδιο «Προμηθευτές» και στη «Σύνδεση» επιλέγεται «Εγγραφή
χρήστη»  και  σας  ανοίγει  ένα  παράθυρο  όπου  θα  πρέπει  να
συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για να  ολοκληρωθεί  η εγγραφή.
Αρχικά  επιλέγετε  αν  είστε  εταιρία  ή  ιδιώτης  και  στη  συνέχεια
καταχωρείτε  την  επωνυμία  σας  ή  το  ονοματεπώνυμο  σας
αντίστοιχα,  το  ΑΦΜ  σας,  το  όνομα  πρόσβασης  και  το  κωδικό
πρόσβασης  που επιθυμείτε καθώς και  το  email σας.  Στο σημείο
αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το email που θα καταχωρήσετε θα
πρέπει να είναι το ίδιο με το  email που έχει καταχωρηθεί στο ΠΣ
της Οικονομικής Υπηρεσίας, οπότε προτείνουμε να είναι το εταιρικό
σας στη περίπτωση που δεν είναι το ίδιο με το προσωπικό σας και
πριν την υποβολή να επικοινωνήσετε με τη Οικονομική Υπηρεσία για
να βεβαιωθείτε ότι είναι καταχωρημένο σωστά στη καρτέλα σας.
Όταν έχετε καταχωρήσει όλα τα στοιχεία επιλέξτε «Καταχώρηση».
Σχεδόν αυτόματα θα σταλεί στο  email που δηλώσατε ένα μήνυμα
ενεργοποίησης και θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας
δίνονται για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας. 

Αν ξεχάσετε το κωδικό σας μπορείτε να δημιουργήσετε νέο κωδικό
πρόσβασης επιλέγοντας «Ξέχασα το κωδικό μου».  Στο παράθυρο
που  ανοίγει  θα  πρέπει  να  καταχωρήσετε  το  email που  έχετε
χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή σας και σε αυτό το email  θα σας
σταλεί ο νέος κωδικός. 

Είσοδος στην εφαρμογή

Σε ένα φυλλομετρητή (προτιμότερο Google Chrome) μεταβείτε στη 
σελίδα https://apps.tuc.gr/University/index.html. Επιλέγετε το 
εικονίδιο «Προμηθευτές» και εισάγετε το όνομα χρήστη και  κωδικό
που έχετε ορίσει  και πατάτε «Είσοδος». Ανοίγει η εφαρμογή και 
εμφανίζεται η κεντρική σελίδα. 

Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Α2- Ψηφιακές Υπηρεσίες
Πολυτεχνείου Κρήτης» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

https://apps.tuc.gr/University/index.html
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Α1. Προφίλ 

Από το μενού «Επιλογές» και στη συνέχεια «Προμηθευτής» έχετε τη
δυνατότητα να δείτε το προφίλ σας καθώς και να επεξεργαστείτε 
τα στοιχεία σας και να αλλάξετε το κωδικό σας . 

Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Α2- Ψηφιακές Υπηρεσίες
Πολυτεχνείου Κρήτης» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση



Α2. Καρτέλα Προμηθευτή

Ακολουθώντας τη διαδρομή «Επιλογές» -> «Προμηθευτής» -> 
«Καρτέλα Προμηθευτή» μπορείτε να δείτε τη καρτέλα σας 
επιλέγοντας τα ακόλουθα στοιχεία: 

- έτος παραστατικού
- έτος εντάλματος (αν είναι πληρωμένο και γνωρίζετε πότε 

ενταλματοποιήθηκε)
- αρ. Παραστατικού 
- πληρωμένα ή απλήρωτα παραστατικά

Επιλέγοντας «αναζήτηση» σας εμφανίζει μια λίστα με τα 
καταχωρημένα παραστατικά της εταιρίας σας  στο πληροφοριακό 
σύστημα της Οικονομικής Υπηρεσίας. Επιλέγοντας σε ένα από αυτά 
το εικονίδιο  εμφανίζονται από κάτω πληροφορίες σχετικά με αυτό
το τιμολόγιο. 

Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Α2- Ψηφιακές Υπηρεσίες
Πολυτεχνείου Κρήτης» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση



Έχετε τη δυνατότητα να εξάγετε τη καρτέλα σε excel ή να την 
εκτυπώσετε. Κατά την εξαγωγή της σε excel εμφανίζονται 
επιπρόσθετες  πληροφορίες  και συγκεκριμένα:

 Τύπος παραστατικού- Αριθμός παραστατικού- Ημ/νία Παρ/κού

 Καθαρή Αξία- ΦΠΑ- Συν. Αξία-Κρατήσεις-Φόρος  
 Ημ/νία Πληρωμής- Αρ. Επιταγής
 Αριθμός Εντάλματος- Ημερομηνία Εντάλματος
 Ημερομηνία Πληρωμής - Ημερομηνία Παράδοσης επιταγής- 

Τράπεζα Προμηθευτή- Τραπεζικός Λογαριασμός Προμηθευτή- 
Πληρεξούσιος

 Αξία επιταγής- Αριθμός επιταγής
 Αν έχει αποσταλεί στον επίτροπο-Αν  έχει επιστραφεί από τον 

επίτροπο

Α3. Βεβαίωση Φόρου

Από το μενού «Επιλογές» και στη συνέχεια «Προμηθευτής» => 
Βεβαίωση φόρου μπορείτε να κατεβάσετε την βεβαίωση φόρου για 
την εταιρία σας σε pdf,  ανάλογα με το οικονομικό έτος  που σας 
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ενδιαφέρει. Θα θέλαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι η Βεβαίωση 
αυτή δεν έχει ισχύ αν δε φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή 
από την Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος. 

Α4. Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

Από το μενού «Επιλογές» και στη συνέχεια «Προμηθευτής» => 
«Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο» μπορείτε να ανεβάσετε το τιμολόγιο σας 
σε pdf επιλέγοντας το αρχείο και στη συνέχεια επιλέγοντας  
«ανέβασμα αρχείου». Κάθε αρχείο που ανεβάζετε παίρνει ένα 
μοναδικό id. 

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε όλα τα τιμολόγια που έχετε 
ανεβάσει στην εφαρμογή ταξινομημένα με βάση το id τους ενώ 
εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία  του ιστορικού τους. 

Στη παρούσα φάση η μεταφόρτωση του ηλεκτρονικού 
τιμολογίου γίνεται για ιδία χρήση.  Για την εξόφληση του 
τιμολογίου απαιτείται η προσκόμιση του πρωτοτύπου 
παραστατικού. 

Για οποιαδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση του Υποσυστήματος 
Δαπανών μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονική αίτηση προς τους 
Διαχειριστές μέσω του διασύνδεσμού  https://www.tuc.gr/index.php?
id=5579.

(Ο προμηθευτής που εμφανίζεται στα επιμέρους  παράθυρα που 
περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι πλασματικός)
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