
Καλή αρχή! 

Γνωριμία με τη Γραμματεία 

και τις πρώτες διαδικασίες 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΑΛΕ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 



Καλώς ήρθατε στο Τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών 

και καλές σπουδές! 
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Συγχαρητήρια!  

 

Επιτύχατε να εισαχθείτε σε ένα από τα πλέον σύγχρονα, καλά 

οργανωμένα και δυναμικά Τμήματα Οικονομικών Επιστημών 

της χώρας που κατατάσσεται κάθε έτος ψηλά στις 

προτιμήσεις των νεοεισερχόμενων φοιτητών. 

 

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας πιστοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 με 

την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης «fully compliant».  



Να σας συστήσουμε την 
άριστα καταρτισμένη και 
πολύ έμπειρη  Γραμματεία 
σας:  
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Ελευθερία Κιαλέ,  Προϊσταμένη 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ : 7  

(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ-M.B.A.)  

 

 
   
  Βολτσίνη Ελένη, Διοικητική  Υπάλληλος 
 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ : 5  

(ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) 

 
   
    

Γιαννοπούλου Ελένη, Διοικητική Υπάλληλος 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ : 6 

 (ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)  

 
 
 
 Καράνταλη Μαρία, Διοικητική Υπάλληλος 

  ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ : 7  

(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ- M.B.A.)  

 
 
Ροδά Εύη, Διοικητική Υπάλληλος 
 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ : 7  

(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ- M.Sc.)  
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Τι μπορούμε να κάνουμε 
για σας 
 
 
 
 

Είμαστε πάντα δίπλα σας, σε κάθε στάδιο των σπουδών σας, να σας 
διευκολύνουμε, να σας καθοδηγήσουμε και  
να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας!  
 

 

Βρισκόμαστε  στη διάθεσή σας, Δευτέρα –Παρασκευή από τις 7 το πρωί, 

μέχρι τις 4 το απόγευμα! (Αν φυσικά το επιτρέψουν οι συνθήκες,  οι ίδιες 

ώρες θα ισχύουν όπως πάντα ΚΑΙ για την δια ζώσης εξυπηρέτηση). 

 

 

 Όλοι εμείς εδώ στη Γραμματεία, θέλουμε οι 
σπουδές σας στο  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 

να είναι μια όμορφη και αποδοτική εμπειρία!  

 

 Ο ρόλος της Γραμματείας, είναι σημαντικός για 
πολλούς λόγους! 

  

 



Ποιος είναι ο ρόλος 

της Γραμματείας και 

πώς επικοινωνούμε; 

….για να μένετε πάντα 

ενημερωμένοι/ες και να 

ολοκληρώσετε με επιτυχία τις 

σπουδές σας. Πώς θα το 

πετύχετε αυτό;  

 Παρακολουθείτε τις 

ανακοινώσεις καθημερινά, 

αλλά και ό,τι αφορά τις 

σπουδές σας συνολικά, στην 

έγκυρη και ενημερωμένη 

ιστοσελίδα του Τμήματος 

https://www.uom.gr/eco, 

αλλά και στο Student’s web. 
 

 Παρακολουθείτε τις «Συχνές 

Ερωτήσεις (FAQ’S)», στο δεξί 

μενού της ιστοσελίδας του 

Τμήματος. Μπορεί τα 

ερωτήματά σας να έχουν ήδη 

απαντηθεί! 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Αν δεν έχετε βρει απάντηση 

στο ερώτημα ή την απορία 

σας μέσω της Iιστοσελίδας 

μας, του Students web και 

των FAQ’S: 

 

 Στείλτε μας e-mail με τα 

ερωτήματα και τις απορίες 

σας ecosecr@uom.edu.gr 

 

 Καλέστε μας στα 

τηλέφωνα: 2310891-

211,261,265. 
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Εκτός από την 

παρακολούθηση των 

μαθημάτων και το 

καθημερινό διάβασμα, η 

επικοινωνία σας με τη 

Γραμματεία είναι 

αναγκαία,… 

https://www.uom.gr/eco
mailto:ecosecr@uom.edu.gr


Τα πρώτα «βήματα» 

 

 

1. Ηλεκτρονική 
Εγγραφή 

Οι εγγραφές πρωτοετών πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα 

που  ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται 

στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Συνήθως πραγματοποιούνται κατά 

το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά 

για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. 
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Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή ΔΕΝ απαιτείται υποβολή 

δικαιολογητικών. 



Ταυτοπροσωπία-Κατάθεση 

δικαιολογητικών 

(Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 

Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας) 
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 Αμέσως μόλις αποσταλεί η σχετική εγκύκλιος από 

το Υπουργείο Παιδείας, θα αναρτηθούν αναλυτικές 

οδηγίες για τα επόμενα στάδια εγγραφής, που είναι 

τα εξής: 

 

 εγγραφή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 κατάθεση δικαιολογητικών (με «ανέβασμα» στην 

πλατφόρμα).  

 

 



Αίτηση διαγραφής 

από άλλο Τμήμα  
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 Εισακτέοι ή εισακτέες στο Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που είναι 

ήδη εγγεγραμένοι σε άλλο Τμήμα ή Σχολή (λόγω 

πρόσβασής τους κατά τα παρελθόντα έτη) οφείλουν 

να διαγραφούν από αυτό/ή. Το πληροφοριακό 

σύστημα του ΥΠΑΙΘ δίνει τη δυνατότητα αυτόματης 

αίτησης διαγραφής από το/τη προηγούμενο/η 

Τμήμα/Σχολή. Οι Γραμματείες των δύο Τμημάτων 

ενημερώνονται σχετικά και διεκπεραιώνεται η σχετική 

διαδικασία χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια του/της 

εγγραφόμενου/ης. 



Ολοκλήρωση 

Εγγραφής 

 

9 

Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας 

 

 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η διαδικασία 

εγγραφής γίνεται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

ωστόσο, καθίσταται αναγκαία η παροχή στοιχείων που 

διευκολύνουν την ταυτοπροσωπία των εγγεγραμμένων 

φοιτητών και φοιτητριών.  

 

Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής εγγραφής και αφού έχουν 

ανακοινωθεί οι ημερομηνίες για την ολοκλήρωση της 

εγγραφής, πρέπει  να κατατεθούν κάποια επιπλέον 

δικαιολογητικά, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη 

Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με τα 

οποία θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής σας. 

•ΠΡΟΣΟΧΗ: Ελέγχετε καθημερινά το site του Τμήματος για να 

ενημερωθείτε μέσα σε ποιες ημερομηνίες πρέπει να 

ολοκληρώσετε την εγγραφή σας!!! 



Ολοκλήρωση 

Εγγραφής 
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Απόκτηση Κωδικών για τις  

διαδικτυακές και τηλεματικές  

υπηρεσίες του  

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Η απόδοση των κωδικών για χρήση των υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου πραγματοποιείται μετά την ταυτοποίηση των 

στοιχείων των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών  και 

γίνεται αυτόματα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται μετά από την 
αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

στο Πανεπιστήμιο, των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου. 

 



2. Ημερομηνία έναρξης 

μαθημάτων 
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Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τα μαθήματα για 

τους/τις πρωτοετείς ξεκινούν στις  12.10.2020. 

 

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων σας, 

ΕΔΏ 

 

Αναλυτικές οδηγίες «επιβίωσης» και επεξήγηση 

διαδικασιών, ΕΔΩ 

https://www.uom.gr/eco/orologia-programmata
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/3653/4266-freshmen.pdf


3. Διαδικτυακές και 
τηλεματικές Υπηρεσίες 
για τους φοιτητές 

Ενεργοποίηση λογαριασμού 

(URegister)   

Εγγραφή στο open e-class 

Ηλεκτρονική Γραμματεία 
(Students Web) 

Διαχείριση ιδρυματικού 
λογαριασμού (web mail) 

Ακαδημαϊκή ταυτότητα 

(«Πάσο») 
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Ακόμη περισσότερες διαδικτυακές και τηλεματικές υπηρεσίες, ΕΔΩ 

Αφού διαβάσατε τις οδηγίες «επιβίωσης»,  
μπορείτε να περιηγηθείτε στις διαδικτυακές  

και τηλεματικές υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

https://uregister.uom.gr/
https://uregister.uom.gr/
https://uregister.uom.gr/
https://uregister.uom.gr/
https://openeclass.uom.gr/
https://openeclass.uom.gr/
https://openeclass.uom.gr/
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/4226/2072-using_STUDENTS_WEB.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/4226/2072-using_STUDENTS_WEB.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/content/university/yphresies/Odigies-Rythmisis-Neou-Email.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/content/university/yphresies/Odigies-Rythmisis-Neou-Email.pdf
https://academicid.minedu.gov.gr/
https://www.uom.gr/about/diktyakes-thlematikes-yphresies


4. Βεβαιώσεις Σπουδών

  
Πιστοποιητικό Σπουδών 

 

 

Βεβαίωση Σπουδών για 

αναβολή στράτευσης (μόνο 

για τα αγόρια) 
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Μέσω  της Ηλεκτρονικής Γραμματείας Student’s 

Web (μετά την ολοκλήρωση εγγραφής) δίνεται η 

δυνατότητα μετά από αίτησή σας, να σας 

χορηγήσουμε ηλεκτρονικά τα παρακάτω: 



5. Δηλώσεις 

Μαθημάτων 

Οι δηλώσεις μαθημάτων 
γίνονται στην αρχή κάθε 
εξαμήνου, μέσω της 
Ηλεκτρονικής Γραμματείας. 
Είναι ΑΠΕΙΡΑ σημαντικό να 
γίνουν μέσα στις προθεσμίες, 
διαφορετικά ΔΕΝ μπορείτε να 
συμμετέχετε στις εξετάσεις, ούτε 
της κανονικής, ούτε της 
επαναληπτικής εξεταστικής! 
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Ακολουθούμε 
προσεκτικά τις 
αναλυτικές οδηγίες 
που αναρτά η 
Γραμματεία μας και 
στο Students Web 
και στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος και 
καταθέτουμε την 
δήλωσή μας 
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ και 
κυρίως, ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ 
ότι η δήλωσή μας έχει 
καταχωρηθεί! 
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Προθεσμίες δήλωσης 
μαθημάτων για το 
χειμερινό εξάμηνο και 
αναλυτικές οδηγίες 
για το πώς 
δηλώνουμε 
μαθήματα και το πώς 
ελέγχουμε αν η 
δήλωσή μας έχει 
καταχωρηθεί,  ΕΔΩ 

03 
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https://www.uom.gr/eco/dhloseis-mathhmaton


Φέτος, λίγο 

διαφορετικά…. 

# 1: Ορίστε καθημερινούς 

στόχους  

# 2: Δημιουργήστε έναν 

ειδικό χώρο μελέτης  

. 

# 3: Κρατήστε 

σημειώσεις!  

 

# 4: Συμμετοχή στη 

συζήτηση  
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# 5: Ένα πράγμα τη φορά! 

# 6: Κάντε διάλειμμα!  

Δείτε αναλυτικά τον 

οδηγό επιβίωσης για την 

εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, εδώ: 

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/8760/8049-Odigies.pdf


Ο σεβασμός και η θετική 

διάθεση, είναι από εμάς 

δεδομένα! 

 

 

Αναμένουμε το ίδιο και από 

εσάς και είναι σίγουρο ότι 

θα έχουμε μια φανταστική 

χρονιά! 
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Και κάτι τελευταίο… 


