
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 

(Αφορά όλους τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων 

Γεωπόνων, του πρώην ΤΕΙ Κρήτης) 

  

Οι ανανεώσεις των εγγραφών και οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά από την 

Τετάρτη 29/09/2021 (ώρα 12:00 π.μ.) μέχρι και την Πέμπτη 30/09/2021 (ώρα 23:59). Για 

αυτήν την περίοδο, οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν τα θεωρητικά μαθήματα 

ανεξαρτήτως εξαμήνου και τα εργαστήρια ΜΟΝΟ του τυπικού τους εξαμήνου. 

Για τους φοιτητές που βρίσκονται στο πτυχίο ή αυτούς που θέλουν να δηλώσουν 

εργαστηριακά μαθήματα πέραν του τυπικού εξαμήνου οι δηλώσεις θα ανοίξουν ηλεκτρονικά 

από Παρασκευή 1/10/2021 (ώρα 09:30 π.μ) έως Κυριακή 03-10-2021 (ώρα 23:59 μ.μ.).  

   

ΠΡΟΣΟΧΗ:   

Παρακαλούνται οι φοιτητές αμέσως μετά τη δήλωση μαθημάτων τους να προβούν σε 
εγγραφή στα αντίστοιχα μαθήματα του eclass (https://eclass.hmu.gr/).  

Σε όλα τα εργαστήρια θα ανοίξει ένα Τμήμα (Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄΄) για τους φοιτητές 

που έχουν παρακολουθήσει ανεπιτυχώς σε προηγούμενα εξάμηνα και έλαβαν βαθμό από 

0,1 έως και 4,9. Οι φοιτητές αυτοί δεν έχουν δικαίωμα παρακολούθησης σε κανονικό 

εργαστηριακό τμήμα. Θα ενημερωθούν από τους διδάσκοντες για τον τρόπο εξέτασης.  

Το Τμήμα ΄΄Μη Υπόχρεων΄΄ δηλώνεται μόνο από φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το 
εργαστήριο κι έχουν βαθμολογηθεί, όχι από φοιτητές που το δηλώνουν για πρώτη φορά. 
Το συγκεκριμένο Τμήμα ‘’Μη Υπόχρεων΄΄ δεν αναγράφεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!  

Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που 

εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας, χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν 

καταχωρείται στο σύστημα.  

Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε και να ελέγχετε ότι 
περιέχει τα μαθήματα που επιθυμείτε.  

Ως αποδεικτικό Υποβολής της Δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με 
το πληροφοριακό σύστημα, ισχύει η εκτύπωση της μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
και με ημερομηνία και ώρα αυτή που αναγράφεται ως ημερομηνία και ώρα τελευταίας 
υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.  

Σημείωση: Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τις δηλώσεις είναι: https://student.hmu.gr  
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