
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Πραγματοποιείστε την είσοδός σας στο Πληροφοριακό Σύστημα: https://register.tuc.gr 

Ως όνομα χρήστη (username) εισάγετε τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και ως 

κωδικό ασφαλείας (password) τον ΑΜΚΑ σας. Πατήστε LOGIN. 

 

 

Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε το μπλε εικονίδιο για να εισέλθετε στο σύστημα εγγραφής 

πρωτοετών φοιτητών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 

 

Στην επόμενη οθόνη υπάρχουν προσυμπληρωμένα (ή μη) πεδία, σύμφωνα με τα στοιχεία τα 

οποία έχουν σταλεί από το ΥΠΑΙΘ στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Σε μερικά από αυτά είναι δυνατή 

η διόρθωση ή/και συμπλήρωση εφόσον εντοπίσετε πιθανά λάθη ή κενά. Μετά τις 

διορθώσεις, επιλέξτε επόμενο για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη. Κάθε ενέργεια 

αποθηκεύεται αυτόματα. 

 

 

 

https://register.tuc.gr/


Στην επόμενη οθόνη γίνεται η μεταφόρτωση των εξής απαιτούμενων δικαιολογητικών: 

• Αίτηση εγγραφής επιτυχόντων 2022 (έγγραφο σε PDF, όπως εκδίδεται από την 

εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ) 

• Φωτογραφία (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να 
απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του φοιτητή) 

Απαραίτητες προδιαγραφές: διαστάσεις τουλάχιστον 240×240 pixels, τύπος αρχείου 
jpg ή png, μέγεθος αρχείου έως 2MB. 

• Ευκρινές Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (έγγραφο σε PDF) 

• Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την 

ιστοσελίδα www.amka.gr] (έγγραφο σε PDF) 

• Ευκρινές Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου (έγγραφο σε 

PDF) 

Πατήστε μέσα στο διακεκομμένο πλαίσιο. Εντοπίστε και μεταφορτώστε το συγκεκριμένο 

δικαιολογητικό. Η ίδια ενέργεια γίνεται για κάθε δικαιολογητικό το οποίο εμφανίζεται στην 

συγκεκριμένη φόρμα. Όταν μεταφορτώσετε όλα τα δικαιολογητικά, επιλέξτε Υποβολή για να 

υποβάλετε οριστικά την αίτησή σας . 

 

Μετά την οριστική υποβολή δεν έχετε δικαίωμα επεξεργασίας της αίτησής σας η οποία πλέον 

βρίσκεται σε κατάσταση ελέγχου από την Γραμματεία της Σχολής σας. Μπορείτε να εισέλθετε 

εκ νέου στο https://register.tuc.gr μόνο με δικαιώματα προβολής των στοιχείων τα οποία 

καταχωρήσατε. Αν ωστόσο παρατηρήσετε κάποιο λάθος μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 

Γραμματεία της Σχολής σας ώστε να θέσει την αίτησή σας σε κατάσταση επεξεργασίας 

προκειμένου να διορθώσετε τυχόν λάθη σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. 

Η έγκριση της αίτησής σας από την Γραμματεία, δημιουργεί αυτόματα τον ιδρυματικό σας 

λογαριασμό (username και password) στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 

https://eregister.it.minedu.gov.gr/
https://www.amka.gr/
https://register.tuc.gr/

