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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    
ΔΗΛΩΣΕΙΣ MΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 15-11-2021 ΕΩΣ  ΚΑΙ 12-12-2021 

 
Aνανεώσεις Εγγραφών - Δηλώσεις Μαθημάτων 

 για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και 

Τηλεπικοινωνιών ότι, οι ανανεώσεις εγγραφών - δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό   

Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

της Ηλεκτρονικής Γραμματείας  https://egram.cm.ihu.gr/  

 

από 15-11-2021 έως και  12-12-2021 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές μας να φροντίσουν να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις 

υποχρεώσεις τους, ώστε να μην υποστούν τις συνέπειες από καθυστερήσεις ή παραλείψεις 

τους. 

 

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 

 

 

 

https://egram.cm.ihu.gr/


 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

Στο χειμερινό εξάμηνο δεν διδάσκονται και δεν δηλώνονται μαθήματα του Β, Δ΄, και ΣΤ΄ 

εξαμήνου. 

 

Αφού πρώτα ολοκληρώσετε τη δήλωση μαθημάτων, στη συνέχεια πρέπει να πατήσετε 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκειμένου η δήλωσή σας αυτή να κατοχυρωθεί και να αποσταλεί με επιτυχία 

στη Γραμματεία. 

Για να ελέγξετε αν η δήλωση έχει αποσταλεί, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε  από το σύστημα  

και να ξανασυνδεθείτε σε αυτό. Αν εμφανίζεται η δήλωσή σας, τότε έχει αποσταλεί. 

Διαφορετικά θα πρέπει να την ξανακάνετε. 

(Να εκτυπώσετε και να διατηρήσετε στο αρχείο σας την ολοκληρωμένη δήλωσή σας διότι 

μπορεί να σας ζητηθεί από την Γραμματεία.) 

Διορθώσεις των δηλώσεων θα γίνονται στο ίδιο διάστημα. 

 

Όσοι δεν κάνουν τις δηλώσεις τους μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες: 

• δεν  μπορούν να εξεταστούν κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο και την 

επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου.  

• δεν έχουν δικαίωμα στη διανομή των δωρεάν συγγραμμάτων. 

 

Τονίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων έχει και θέση ανανέωσης εγγραφής. Σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, η μη υποβολή της για δύο συνεχόμενα εξάμηνα επισείει τον κίνδυνο 

διαγραφής από το Τμήμα. 

 

Κανόνας: Οι φοιτητές του 3ου και 5ου εξαμήνου προγράμματος σπουδών Πανεπιστημίου 

πρέπει να δηλώσουν πρώτα τα μαθήματα που χρωστάνε από τα προηγούμενα (μονά) εξάμηνα 

και έπειτα να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους με μαθήματα του τυπικού τους εξαμήνου, μέχρι 

του συνολικού αριθμού ν+3 (όπου ν το πλήθος των μαθήματων του τυπικού εξαμήνου, 

δηλαδή, 6+3). 

 

 

 


