
Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 (όλες οι κατηγορίες) 

 
Αγαπητές και αγαπητοί πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές, 
Σε αυτή τη σελίδα θα βρίσκετε πληροφορίες από τη Γραμματεία σας, για όλες τις 
κατηγορίες των πρωτοετών φοιτητών/τριών για τη διαδικασία των εγγραφών. 
Προτείνουμε να την επισκέπτεστε τακτικά, διότι θα επικαιροποιείται με όλα τα 
νέα κατά τη διάρκεια των εγγραφών. 
 
Οι πρωτοετείς φοιτητές /τριες εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Πανελλήνιες εξετάσεις (90%, 10%, Εσπερινά Λύκεια, Μέλη της 
Μουσουλμανικής Μειονότητας) 

2. Αλλοδαποί- Αλλογενείς (α)Εντός και β)εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
3. Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού και υπαλλήλων που υπηρετούν στο 

εξωτερικό 
4. Υπότροφοι α) αλλοδαποί και β) ομογενείς 
5. Άνευ εξετάσεων (5%) 
6. Αθλητές/τριες 
7. Μεταφορά θέσης (από αντίστοιχα Τμήματα εσωτερικού) 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να ανατρέχουν στην κατηγορία που τους 
αφορά. 
 
1)Πανελλήνιες εξετάσεις (90%, 10%, Εσπερινά Λύκεια, Μέλη της Μουσουλμανικής 
Μειονότητας) 
Στην προθεσμία 22- 29 Σεπτεμβρίου όλοι/ες οι επιτυχόντες/ούσες των 
Πανελλαδικών εξετάσεων 2020-2021 (με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην 
ανακοίνωση του συνδέσμου που ακολουθεί) καλούνται να ολοκληρώσουν την 
ηλεκτρονική τους εγγραφή στην εφαρμογή ηλεκτρονικής εγγραφής του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
Παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω 
σύνδεσμο:https://eregister.it.minedu.gov.gr/ 
 
Αμέσως μόλις αποσταλεί η σχετική εγκύκλιος, θα αναρτηθούν οδηγίες για τα 
επόμενα στάδια εγγραφής (ηλεκτρονική εγγραφή σε πλατφόρμα 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατάθεση δικαιολογητικών).  
Αναμένεται η ανακοίνωση των ημερομηνιών κατάθεσης δικαιολογητικών στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
 
  
2) Αλλοδαποί- Αλλογενείς (α)Εντός και β)εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο εγγραφών εδώ 
Τελευταία ενημέρωση: 30-9-2020 
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την 
Φ.153/130532/Α5/29-9-2020 Υπουργική Απόφαση, δίνεται η δυνατότητα 
«ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών των 
επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής» για τους 

https://eregister.it.minedu.gov.gr/
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D_%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%A9%CE%9D_2020_%CE%9C%CE%95_%CE%91%CE%94%CE%91.pdf


εισαγόμενους στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την 
ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και 
αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.. Οι 
υποψήφιοι, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία 
του COVID-19, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας ταχυδρομικής 
αποστολής με προθεσμία έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, σε 
συνδυασμό με όσα προβλέπονται, για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, στην 
 Φ.152/126892/Α5/23 -09-2020. 
 
3)Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού και υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό 
Αναμένεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
4)Υπότροφοι α) αλλοδαποί και β) ομογενείς 
Τελευταία ενημέρωση: 7-10-2020, δείτε την εγκύκλιο, εδώ: 
 
«Συνεπώς, οι εισαγόμενοι αλλοδαποί - αλλογενείς και ομογενείς υπότροφοι του 
Ελληνικού Κράτους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
υποχρεούνται να υποβάλουν στη γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος εισαγωγής 
τους μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2020, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη 
επιστολή και απόδειξη παραλαβής, αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 3 περ. Γ’ της αριθμ. Φ. 
151/47149/Α5/2016 (820 Β’) Υπουργικής Απόφασης για την εν λόγω ειδική 
κατηγορία. 
 
i) Αντίγραφο τίτλου απόλυσης από Λύκειο και επίσημη μετάφραση του τίτλου. 
ii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της οικείας χώρας για τη δυνατότητα 
του υποτρόφου να σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο της χώρας έκδοσης του τίτλου 
απόλυσης. 
iii) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 
iv) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας ή του Ελληνικού Υπουργείου 
Εξωτερικών για την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποτρόφου και των γονέων 
του. Στην περίπτωση που η ανωτέρω βεβαίωση δεν δύναται να προσκομισθεί από τον 
υποψήφιο διότι δεν εκδίδεται πλέον από την αρμόδια αρχή της οικίας χώρας, μπορεί 
εναλλακτικά να προσκομισθούν τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του υποψηφίου στο οποίο θα αναφέρονται και στοιχεία γέννησης των 
γονέων, ή β) πιστοποιητικά γέννησης του υποψηφίου και των γονέων του, ή γ) 
αντίγραφα των διαβατηρίων του υποψηφίου και των γονέων του, ή δ) συνδυασμός 
των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ. 
v) Πιστοποιητικό της ελληνικής διπλωματικής αρχής στο εξωτερικό που να πιστοποιεί ότι 
ο υπότροφος κατοικούσε και διέμενε στο εξωτερικό τουλάχιστον τα τελευταία πέντε 
(5) χρόνια πριν από το ακαδημαϊκό έτος της επιλογής, προκειμένου για ομογενείς 
υποτρόφους. 
vi) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), στην οποία ο 
υπότροφος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος και ότι δεν έχει αποκτήσει πτυχίο από Σχολή ή 
Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος έχοντας εισαχθεί με την ειδική 
κατηγορία των αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού 

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/8760/8105-Ypotrofoi_2020.pdf


Κράτους. 
νii) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. 

 
 
 
5)Άνευ εξετάσεων (5%) 
Αναμένεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 
6)Αθλητές/τριες 
Αναμένεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
 
7)Μεταφορά θέσης (από αντίστοιχα Τμήματα εσωτερικού) 
Αναμένεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες : 

1. Να επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://www.uom.gr/eco/odhgos-
spoydon και να διαβάσουν τον οδηγό σπουδών του Τμήματος. 

2. Να επισκέπτονται σε τακτική βάση την ιστοσελίδα του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών https://www.uom.gr/eco και να 
παρακολουθούν τις ανακοινώσεις, που τους αφορούν. 

Σας ευχόμαστε καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία, με υγεία! 
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