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Οδηγίες για Ορθή Χρήση του E-class 
 
To e-class είναι ένα διαδικτυακό σύστημα ασύγχρονης εκπαίδευσης, το οποίο χρησιμοποιείται 
πολλά χρόνια από τους διδάσκοντες του Τμήματος για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και την 
επικοινωνία με τους φοιτητές σε κάθε μάθημα του κύκλου σπουδών. 
 
Λόγω της πανδημίας και της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας ή/και εξέτασης των μαθημάτων, η ορθή 
χρήση του e-class είναι επιβεβλημένη από όλους τους φοιτητές του Τμήματός μας. 
 
Βασικές Οδηγίες Αρχικής Χρήσης 

• Είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στη σελίδα e-class ΟΛΩΝ των μαθημάτων, τα οποία θα 
δηλώσετε αυτό το εξάμηνο, καθώς από εκεί θα ενημερώνεστε για οτιδήποτε αφορά στο 
μάθημα. Σε περίπτωση μη εγγραφή σας στο e-class, δεν θα έχετε ούτε δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις του Φεβρουαρίου, που αναμένεται να γίνουν ηλεκτρονικά. 

• H είσοδος στο e-class γίνεται από τη διεύθυνση: https://eclass.hmu.gr .  

 
 

• Για την εισαγωγή σας στο eClass πατάτε το μπλέ κουμπί «Είσοδος» και γίνεται από τη 
διεύθυνση: https://eclass.hmu.gr . Μεταφέρεστε στην επόμενη οθόνη (σύνδεση μέσω CAS) 
στην οποία πρέπει να εισάγετε  

o Στο πεδίο HMUid το ιδρυματικό σας email (που είναι της μορφής dtXXXX@hmu.gr), 
το οποίο αποκτήσατε κατά την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο 

o Στο πεδίο Κωδικός το password που λάβατε μαζί με το ιδρυματικό σας email κατά 
την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο 

Για τα μαθήματα του πρώτου έτους, το eclass θα παραμείνει προσβάσιμο προς όλους (χωρίς 
κωδικούς) έως ότου ολοκληρωθούν οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών.  
 

• ΠΡΟΣΟΧΗ για όλους τους φοιτητές (πρωτοετείς και παλαιότερους): Με την είσοδό σας στο 
eClass επιλέξτε στο αριστερό μενού:   

Επιλογές Χρήστη à Το Προφίλ μου 
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Estavromenos, Heraklion, 71004 Crete, Greece 
Email: secr-sdo@hmu.gr 

Tel. No: +30 2810 379613 

Πατήστε μετά το κουμπί αλλαγή «Αλλαγή» (πάνω ψηλά) 

Στο προφίλ σας χρειάζεται να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα πεδία (προαιρετικό το τηλέφωνο). 

 
 

Κανονικά τα πεδία «Όνομα» και «Επώνυμο» πρέπει να είναι προσυμπληρωμένα. Εάν όχι, τα 
συμπληρώνετε ακριβώς όπως αναφέρονται στην εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο. 

Προσοχή: 

o Στο πεδίο «Email» ΠΡΕΠΕΙ να βάλετε το ιδρυματικό σας email επικοινωνίας που είναι της 
μορφής dtXXXX@hmu.gr. Φοιτητές που θα δώσουν προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
(π.χ. gmail) για επικοινωνία μέσω eclass θα διαγράφονται από τους διδάσκοντες. 

o Στο πεδίο «Αριθμός μητρώου» ΠΡΕΠΕΙ να βάλετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και με ακρίβεια 
τον Αριθμό Μητρώου που έχετε ως φοιτητής / -τρια και το λαμβάνεται με την εγγραφή σας 
στο Πανεπιστήμιο. 

Όσοι φοιτητές (μη πρωτοετείς) δεν έχουν δηλώσει στο προφίλ τους το σωστό email και το 
σωστό αριθμό μητρώου καλούνται να το κάνουν άμεσα, με την παραπάνω διαδικασία. 
• Με την είσοδό σας στο eClass, όλα τα μαθήματα του Τμήματος θα βρίσκονται στον 

κατάλογο 

ΕΛΜΕΠΑ à Σχολή Επιστημών  Διοίκησης και Οικονομίας à Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Τουρισμού à Προπτυχιακά 

• Από τον παραπάνω κατάλογο θα επιλέξετε (θα εγγραφείτε) σε όλα τα μαθήματα που θα 
δηλώσετε αυτό το εξάμηνο. Προσοχή: Η δήλωση των μαθημάτων που γίνεται στο σύστημα 
https://student.hmu.gr , δεν έχει σχέση με την εγγραφή σας στα μαθήματα του eClass. Κάθε 
φοιτητής / φοιτήτρια χρειάζεται να έχει δηλώσει τα μαθήματα στο student.hmu.gr και να 
έχει εγγραφεί στα μαθήματα αυτά και στο eClass. 

 
Παρακαλούμε να ακολουθήσετε πιστά τις παραπάνω αρχικές οδηγίες. 
Επίσης παρακαλούμε για την πληρέστερη πληροφόρησή σας σχετικά με το eClass, να δείτε τα 
ακόλουθα video που ετοιμάστηκαν από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΛΜΕΠΑ και τον καθηγητή κ. 
Μελά, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ECLASS - ΜΕΡΟΣ Α: https://youtu.be/65-Na0vzwn0   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ECLASS - ΜΕΡΟΣ B: https://youtu.be/NJvLZvWr3sQ 
 


