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Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022  

 
Εν’ όψει της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, και 
λόγω της ανάγκης λήψεως μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του 
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται με φυσική 
παρουσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4406).  

2. Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες που προσέρχονται για συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass 
(https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του 
χειμερινού εξαμήνου.  
Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες κατά την εισαγωγή τους στο edupass θα πρέπει να 
συμπληρώσουν σωστά τον αριθμό της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας και τον αριθμό μητρώου 
τους για τη διευκόλυνση στον έλεγχο των πιστοποιητικών. 

3. Επιπλέον, οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:  

α) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:  

- είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,  

- είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,  

- είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) 
έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες 
πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.  

β) η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για 
όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.  

4. Φοιτητές/τριες που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό 
διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο 
απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην 
πλατφόρμα edupass. 
Οι συγκεκριμένοι/ες φοιτητές/τριες θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς 
απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος. 

5. Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης έχει ετοιμάσει εφαρμογή 
κινητού τηλεφώνου με την οποία σκανάρεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα του/ης φοιτητή/τριας 
και πιστοποιείται ότι έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες εγγραφής στο https://edupass.gov.gr/.  

 
 
 
 

https://edupass.gov.gr/


Πιστοποιητικό εμβολιασμού:  
Όπου απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας 
 https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 
ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ 
ΓΠ.οικ.78350/16.12.2021 (Β` 5951) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.  
Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:  
α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-
19, και  
β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-
19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους 
κάλυψης - ανάρρωσης και εμβολιασμού.  
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε 
ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 
4876/2021 (Α` 251).  
Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη 
χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), αυτά θα πρέπει να είναι σε έγχαρτη μορφή.  
Στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου ατόμου η ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού 
διακόπτεται για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την από την ημερομηνία θετικής διάγνωσης και ενεργοποιείται 
εκ νέου τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα αυτής.  
 
Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται:  
α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών 
μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο,  
β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα παραπάνω, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη 
χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).  
Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό 
ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που 
εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε 
κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε 
ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. 
Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν 
εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.  
Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια 
αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται 
στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη 
μέθοδο PCR μετά από τις ενενήντα (90) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό 
νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά 
μέσω της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 
κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου.  
Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη 
χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), αυτά θα πρέπει να είναι σε έγχαρτη μορφή.  
 
Έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ για είσοδο στην πλατφόρμα edupass  
Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες προέρχονται από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπριοι, κ.λπ..) για να υποβάλλουν 
δήλωση στη πλατφόρμα edupass και να συμμετέχουν στις εξετάσεις, θα πρέπει να εκδώσουν προσωρινό 
Α.Μ.Κ.Α από https://emvolio.gov.gr/pamka 
 


