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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σχετικά με την είσοδο στο Edupass  
επικαιροποιημένες  12.10.2021 

 
Ερώτημα (1) 
Είμαι φοιτητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και θέλω να 
σας ρωτήσω σχετικά με την ανακοίνωση που έβγαλε το Πάντειο για το σύστημα 
edupass. Εγώ δεν διαθέτω κωδικούς taxisnet ώστε να κάνω εγγραφή στη 
πλατφόρμα. Αν έχω μαζί μου το έγγραφο του rapid test θα έχω κάποιο πρόβλημα; Απ’ 
ό,τι μου έχουν πει, το διαγνωστικό κέντρο δηλώνει από μόνο του το αποτέλεσμα του 
Rapid test στο σύστημα ΗΔΙΚΑ. 
Απάντηση (1): 
Στην πλατφόρμα  https://edupass.gov.gr/, ή εναλλακτικά μέσω της ιστοσελίδας  
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/delose-
protheses-phusikes-parousias-stous-khorous-tou-aei-edupass  μπορεί να συνδεθεί 
οποιοσδήποτε,  είτε με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet,  είτε 
με τους κωδικούς των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και ακολούθως ζητείται ο ΑΜΚΑ σας και ο αριθμός 
μητρώου και ο αριθμός της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας. 
 
Όποιο φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης taxisnet μπορεί να 
εκδώσει ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες https://kleidarithmos.gov.gr/. 
 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
παρακαλείστε ως φοιτητής:  
• Εάν είστε άνω των 18 ετών να εκδώσετε, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, φορολογικούς 
κωδικούς προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα δήλωσης των 
αποτελεσμάτων των rapid tests και της εμβολιαστικής σας κατάστασης, έτσι ώστε να 
μπορείτε να τυπώσετε τα επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν ανοσία ή νόσηση από 
COVID-19. 
• Εάν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλείστε να προχωρήσετε στην δήλωση και την 
εκτύπωση των αναγκαίων πιστοποιητικών μέσω των φορολογικών κωδικών των 
γονέων σας. 
• Δεν θα γίνονται αποδεκτά αποτελέσματα rapid tests τα οποία δεν φέρουν κωδικό 
(barcode) και δεν έχουν καταχωρηθεί στον επίσημο ιστότοπο (gov.gr). 
• Τα αναγκαία πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι εκτυπωμένα και να τα έχετε πάντα 
μαζί σας. 
Σε κάθε περίπτωση, για να μπορείτε να εισέρχεστε στους χώρους του 
Πανεπιστημίου, ως φοιτητής οφείλετε να έχετε μαζί σας το απαιτούμενο 
πιστοποιητικό/δήλωση, βάσει των ισχυόντων πρωτοκόλλων, σε έντυπη (φυσική) 
μορφή, μαζί με την φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό ή την άδεια 
οδήγησης σας,  για την ταυτοποίησή σας. 
 
Για την προσέλευσή σας στο Πανεπιστήμιο είναι απαραίτητο να πληροίτε μία από 
τις εξής προϋποθέσεις: 
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 να έχετε ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον πλήρη 
εμβολιασμό είτε με δύο δόσεις εμβολίου, είτε με μία (1) δόση μονοδοσικού 
εμβολίου, ή 

 να έχετε νοσήσει από κορωνοϊό COVID‐19 και να έχει παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των έξι (6) μηνών 
από την ημερομηνία διάγνωσής τους, ή 

 να έχετε διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR 
είτε με rapid test. Ο εργαστηριακός αυτός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο 
(2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και 
την Παρασκευή αντίστοιχα. 

 
Και να έχετε πάντα μαζί σας τα πιστοποιητικά για καθεμία από τις ανωτέρω 
περιπτώσεις  σε έντυπη (φυσική) μορφή, μαζί με την φοιτητική ή αστυνομική 
ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. 

 
Ερώτημα (2) 
Καλημέρα σας , 
Έχοντας διαβάσει την τελευταία ανακοίνωση με τίτλο "επείγουσα ανακοίνωση" 
προσπάθησα να ενεργοποιήσω τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα Edupass.gov.gr . 
Ενώ συμπληρώνω όλα τα στοιχεία σωστά, εκτός από τον αριθμό φοιτητικής 
ταυτότητας, μου ανακοινώνει πως " δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία στο σύστημα 
ΗΔΙΚΑ". 
Πώς μπορώ να συνεχίσω ; 
 
Απάντηση (2) 
Σε συνέχεια της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (B΄ 
4558) και της από 4.10.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
κάθε φυσικό πρόσωπο, που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία του Ιδρύματος, πρέπει να υποβάλει δήλωση μέσω της 
ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/  ή εναλλακτικά μέσω της ιστοσελίδας  
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/delose-
protheses-phusikes-parousias-stous-khorous-tou-aei-edupass 
 
Επισημαίνουμε ότι στην πλατφόρμα edupass δηλώνεται η πρόθεση φυσικής 
παρουσίας στους χώρους του Ιδρύματος και συμμετοχής στη δια ζώσης 
εκπαιδευτική διαδικασία με βάση το πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού ή 
ανάρρωσης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (Rapid ή PCR test) που έχει εκδοθεί 
σε συνέχεια της καταχώρησης του αποτελέσματος στο Μητρώο ασθενών COVID-19 
της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. από το εργαστήριο, το φαρμακείο ή άλλη δομή, το οποίο διενήργησε 
τον έλεγχο.  
 
Στην ως άνω σελίδα δύναται να συνδεθεί οποιοσδήποτε,  είτε με τους προσωπικούς 
κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet,  είτε με τους κωδικούς των συστημάτων 
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων και ακολούθως 
ζητείται ο ΑΜΚΑ σας και ο αριθμός μητρώου και ο αριθμός της ακαδημαϊκής σας 
ταυτότητας. 
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Όποιο φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης taxisnet μπορεί να 
εκδώσει ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες https://kleidarithmos.gov.gr/. 
 
Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή δήλωσης στην πλατφόρμα Edupass μέσω της 
ιστοσελίδας https://edupass.gov.gr/ ή εναλλακτικά μέσω της ιστοσελίδας  
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/delose-
protheses-phusikes-parousias-stous-khorous-tou-aei-edupass : 
Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια (προπτυχιακός/ή, μεταπτυχιακός/ή, υποψήφιος/α 
διδάκτορας), που επιθυμεί να συμμετάσχει με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, οφείλει να συνδεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα και να υποβάλει δήλωση 
συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να παραβρεθεί με φυσική παρουσία (επιλογή 
από προεπιλεγμένη λίστα) 

 Σχολή ή Τμήμα (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα) 
 Αριθμό Μητρώου (συμπληρώνεται από τον/ην φοιτητή/ρια) 
 Αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας  (συμπληρώνεται προαιρετικά από τον/ην 

φοιτητή/ρια) 
 Κύκλος σπουδών (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα) 
 Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα παρευρεθώ στους 

χώρους του ιδρύματος»  
 ΑΜΚΑ (συμπληρώνεται από τον/ην φοιτητή/ρια) 
 Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο Επιθυμώ τα στοιχεία μου (εμβολιασμού, νόσησης, 

rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ στο σύστημα 
edupass. 

 
Ερώτημα (3) 
Καλησπέρα, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με το edupass. Έχω κάνει το εμβόλιο κατά 
του κορονοϊού στο εξωτερικό και τώρα που θέλω να το δηλώσω στο edupass δεν με 
αφήνει. Σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνω;  
 
Απάντηση (3) 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, μπορείτε 
μέσω της πλατφόρμας  https://edupass.gov.gr/universities/    να δηλώσετε την 
πρόθεση φυσικής παρουσίας στους χώρους του Πανεπιστημίου, και να έχετε μαζί 
σας το αντίστοιχο πιστοποιητικό, σε έντυπη (φυσική) μορφή, μαζί με την φοιτητική 
ή αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.  
Και στην περίπτωση που δεν είναι αποδεκτή από την πλατφόρμα 
https://edupass.gov.gr/universities/  η δήλωσή σας για την πρόθεση φυσικής 
παρουσίας στους χώρους του Πανεπιστημίου, λόγω μη-εύρεσης αποτελέσματος, 
διότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει η καταχώρηση του αποτελέσματός 
σας στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, τότε θα προσέλθετε στους χώρους 
με το Πιστοποιητικό που έχετε, σε έντυπη (φυσική) μορφή, μαζί με την φοιτητική ή 
αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό σας και θα σας επιτρέψουν την είσοδο. 
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Ερώτημα (4) 
Τι ισχύει για το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό και τους Επισκέπτες του 
Ιδρύματος για την είσοδό τους στην πλατφόρμα Edupass; 
Απάντηση (4) 
Τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό 
Το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος, που συμμετέχει με 
φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών, οφείλει 
να συνδεθεί στην ιστοσελίδα/πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ ή εναλλακτικά 
μέσω της ιστοσελίδας  https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-
phoitese/delose-protheses-phusikes-parousias-stous-khorous-tou-aei-edupass    και 
να υποβάλει δήλωση συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να παραβρεθεί με φυσική παρουσία (επιλογή 
από προεπιλεγμένη λίστα) 

 Σχολή ή Τμήμα  (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα) 
 Ιδιότητα  (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα της ιδιότητας του διδακτικού 

προσωπικού στη οποία εντάσσεται ο διδάσκων: Μέλος Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Διδάσκων Π.Δ. 407 ή άλλο – 
Επιστημονικός Συνεργάτης) 

 Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα παρευρεθώ στους 
χώρους του ιδρύματος» 

 ΑΜΚΑ (συμπληρώνεται από τον δηλούντα) 
 Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο Επιθυμώ τα στοιχεία μου (εμβολιασμού, νόσησης, 

rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ στο σύστημα 
edupass. 

Στην ως άνω σελίδα δύναται να συνδεθεί οποιοσδήποτε,  είτε με τους προσωπικούς 
κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet,  είτε με τους κωδικούς των συστημάτων 
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων και ακολούθως 
ζητείται ο ΑΜΚΑ σας. 
Όποιο φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης taxisnet μπορεί να 
εκδώσει ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες https://kleidarithmos.gov.gr/. 
 
Επισκέπτες 
Ως επισκέπτης νοείται οποιοσδήποτε δεν εντάσσεται σε μια από τις ως άνω 
κατηγορίες (φοιτητές ή τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό), ο οποίος 
πρόκειται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία ενός Ιδρύματος. 
Ειδικότερα, κάθε επισκέπτης οφείλει να συνδεθεί στην ιστοσελίδα/πλατφόρμα 
https://edupass.gov.gr/ ή εναλλακτικά μέσω της ιστοσελίδας  
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/delose-
protheses-phusikes-parousias-stous-khorous-tou-aei-edupass   και να υποβάλει 
δήλωση συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να παραβρεθεί με φυσική παρουσία (επιλογή 
από προεπιλεγμένη λίστα) 

 Σχολή ή Τμήμα (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα) 
 Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα παρευρεθώ στους 

χώρους του ιδρύματος»  
 ΑΜΚΑ 

https://edupass.gov.gr/
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 Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο Επιθυμώ τα στοιχεία μου (εμβολιασμού, νόσησης, 
rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ στο σύστημα 
edupass. 

 
Στην ως άνω σελίδα δύναται να συνδεθεί οποιοσδήποτε,  είτε με τους προσωπικούς 
κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet,  είτε με τους κωδικούς των συστημάτων 
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων και ακολούθως 
ζητείται ο ΑΜΚΑ σας. 
Όποιο φυσικό πρόσωπο δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης taxisnet μπορεί να 
εκδώσει ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες https://kleidarithmos.gov.gr/. 
 
 
Ερώτημα (5) 
Πως ελέγχουμε εάν έχουμε ΑΜΚΑ; 
Απάντηση (5) 
Μέσω της ιστοσελίδας  https://www.amka.gr/AMKAGR/ όπου καταχωρείτε τα 
στοιχεία σας και ακολούθως σας ζητείται ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός Αστυνομικής 
Ταυτότητας. 
 
Ερώτημα (6) 
Πως μπορώ να αποκτήσω ΑΜΚΑ; 
Απάντηση (6) 
Μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας AMKA στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) και στα γραφεία ΑΜΚΑ που λειτουργούν σε Ασφαλιστικά Ταμεία σε όλη την 
Ελλάδα. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία είναι τα εξής: 

1. Για Έλληνες Υπηκόους 
 Tο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας. 

 Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν 
αστυνομική ταυτότητα, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το 
γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

2. Για Ξένους Υπηκόους: 
 Το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή δελτίο ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή 

διαβατήριο 

 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει 
δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή τα έγγραφα αυτά δεν περιέχουν τα ζητούμενα για την απογραφή 
στοιχεία 

 Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γέννησης. 

 
 
 

Από το Τμήμα Σπουδών 
tmima.spoudon@panteion.gr 
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