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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS
1.- Λειτουργία της πλατφόρμας Edupass κατά την περίοδο των εξετάσεων
Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας -φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες),
διδακτικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΠΔ 407/80), που πρόκειται να συμμετάσχουν με φυσική
παρουσία στη διαδικασία των εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο, οφείλουν να χρησιμοποιήσουν την
πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ .
Επισημαίνουμε ότι στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ δηλώνεται μόνον 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 COVID19 της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., από το εργαστήριο, το φαρμακείο ή άλλη δομή, που διενήργησε τον έλεγχο.

2.-Σε περίπτωση νόσησης κατά την διενέργεια των εξετάσεων της εξεταστικής περιόδου
του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές)


Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα
βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο
απομόνωσης.
1. Φροντίζουν να δηλώνεται το θετικό αποτέλεσμα στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ
ΑΕ από το όποιο εργαστήριο, φαρμακείο ή άλλη δομή διενήργησε τον έλεγχο και εκτυπώνουν
το Πιστοποιητικό νόσησης.
2. Επικοινωνούν άμεσα με τον Πρόεδρο ή άλλο υπεύθυνο του Ακαδημαϊκού Τμήματος που
ανήκουν και το Ιατρείο του Πανεπιστημίου μας.
3. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται ΜΟΝΟ μέσω της καταγραφής τους στην
πλατφόρμα edupass.
4. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς
απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί από τον διδάσκοντα.

Φοιτητές/φοιτήτριες που νοσούν δεν θα πρέπει να αποφύγουν τη δήλωση νόσησης για να παραστούν
στις εξετάσεις, γιατί αυτή η στάση θέτει σε κίνδυνο την υγεία των συμφοιτητών τους και του λοιπού
ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.


Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν μπορούν να υποβάλουν δήλωση στην πλατφόρμα
edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή
κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα),
διευκρινίζεται ότι δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν όμως να εξετασθούν στα
μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα,
έχοντας ως τεκμήριο:
α) την παρουσίαση θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή
β) την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid)
κατά τον χρόνο εξέτασης.

3.-Είσοδος την πλατφόρμα Edupass από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό
Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που προτίθεται να συμμετάσχει στις δια ζώσης εξετάσεις, πρέπει να υποβάλει
δήλωση μέσω της πλατφόρμας 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 στις οποίες μπορεί να συνδεθεί, είτε με τους προσωπικούς
κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, είτε με τους κωδικούς των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής
(e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων και όταν πιστοποιηθεί.
Το σύστημα ζητεί να δηλώσετε ότι θα παρευρεθείτε στους χώρους του Ιδρύματος, τον ΑΜΚΑ σας, και ότι
επιθυμείτε τα στοιχεία σας (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, pcr test) να προωθούνται αυτομάτως
από την ΗΔΙΚΑ, καθώς και ο αριθμός μητρώου και ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Συγκεκριμένα:
Α. Φοιτητές / Φοιτήτριες
Κάθε φοιτητής (προπτυχιακός/μεταπτυχιακός/υποψ. διδάκτορας), που επιθυμεί να συμμετάσχει με
φυσική παρουσία στις εξετάσεις οφείλει να συνδεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα και να υποβάλει δήλωση
συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:
 Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να παρευρεθεί με φυσική παρουσία (επιλογή από προεπιλεγμένη
λίστα)
 Σχολή ή Τμήμα (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 Αριθμό Μητρώου (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)
 Αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (συμπληρώνεται προαιρετικά από τον φοιτητή)
 Κύκλος σπουδών (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα παρευρεθώ στους χώρους του ιδρύματος»
 ΑΜΚΑ (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)
 Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο Επιθυμώ τα στοιχεία μου (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test)
να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ στο σύστημα edupass.
Η δήλωση όσων έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει (για το χρονικό διάστημα που ορίζουν τα πρωτόκολλα)
γίνεται άπαξ.
Όσοι, σύμφωνα και με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα, απαιτείται να έχουν αρνητικό
αποτέλεσμα PCR/rapid test, φροντίζουν να καταχωρείται το αποτέλεσμά τους στο Μητρώο ασθενών
COVID 19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το όποιο εργαστήριο, φαρμακείο, άλλη δομή διενήργησε τον έλεγχο.

Β. Διδακτικό προσωπικό
Το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος, που συμμετέχει με φυσική παρουσία στις
εξετάσεις, οφείλει να συνδεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα και να υποβάλει δήλωση συμπληρώνοντας τα
ακόλουθα στοιχεία:
 Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να παρευρεθεί 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.
Η δήλωση όσων έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει (για το χρονικό διάστημα που ορίζουν τα πρωτόκολλα)
γίνεται άπαξ.
Όσοι, σύμφωνα και με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα, απαιτείται να έχουν αρνητικό
αποτέλεσμα PCR/rapid test, φροντίζουν να καταχωρείται το αποτέλεσμά τους στο Μητρώο ασθενών
COVID 19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το όποιο εργαστήριο, φαρμακείο, άλλη δομή διενήργησε τον έλεγχο.

4.-Προσέλευση στις γραπτές ή προφορικές εξετάσεις της περιόδου του χειμερινού
εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Ίδρυμα. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις
υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φυσικής παρουσίας στην πλατφόρμα edupass
(https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού
εξαμήνου.
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 Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,



είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021, 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 οκτώ (48) ώρες, πριν
την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.



είτε green pass εφόσον το έχουν ήδη προμηθευτεί.

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.

5.-Επικοινωνία των φοιτητών με το Πανεπιστήμιο σε περίπτωση νόσησης κατά την
διενέργεια των εξετάσεων της εξεταστικής περιόδου
Παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα :
•
Εάν βρίσκεστε στους χώρους του Πανεπιστημίου μας: τον διδάσκοντα, τον υπεύθυνο COVID19 της Σχολής σας και την νοσηλεύτρια του Ιατρείου μας.
•
Εάν βρίσκεστε στην οικία σας: με ηλεκτρονικό μήνυμα και τηλεφωνικά, την Νοσηλεύτρια του
Ιατρείου (Υγειονομική Υπηρεσία) του Πανεπιστημίου μας και τον υπεύθυνο COVID-19 της Σχολής του
Ακαδημαϊκού Τμήματος στο οποίο ανήκει.
Στοιχεία επικοινωνίας:
 Ιατρείο: iatreio@panteion.gr
p_mega@panteion.gr
κα Μέγα Παρασκευή :2109201046
 Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
dd@panteion.gr κος Θεοδόσιος Παλάσκας Κοσμήτορας
thpal@panteion.gr
2109201067, 2109201435
 Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης topa@panteion.gr
κος Θεοδόσιος
Παλάσκας Κοσμήτορας thpal@panteion.gr 2109201426, 2109201427
 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας
polhist@panteion.gr
κος Δημήτριος
Χριστόπουλος Κοσμήτορας dimitrischristopoulos@panteion.gr
2109201391, 2109201043
 Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
koinpol@panteion.gr
κος Δημήτριος Χριστόπουλος
Κοσμήτορας dimitrischristopoulos@panteion.gr
2109201036, 2109201381
 Τμήμα Κοινωνιολογίας
sociology@panteion.g r κα Αθηνά Αθανασίου Κοσμήτορας
athenaathanasiou@panteion.gr 2109201454, 2109201456
 Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας santhrop@panteion.gr
κα Αθηνά Αθανασίου Κοσμήτορας
athenaathanasiou@panteion.gr 2109201406, 2109021048
 Τμήμα Ψυχολογίας
psych@panteion.gr
κα Αθηνά Αθανασίου Κοσμήτορας
athenaathanasiou@panteion.gr 2109201421, 2109201422
 Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμούemme@panteion.gr
κος Ιωάννης Σκαρπέλος
Κοσμήτορας gskarp@panteion.gr
2109201431, 2109201428
 Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών
des@panteion.gr
κος
Ιωάννης Σκαρπέλος Κοσμήτορας gskarp@panteion.gr
2109201389, 2109201392

6.-Οδηγίες απομόνωσης-καραντίνας για Covid19:
Η πιστοποίηση θετικού κρούσματος γίνεται μόνο με μοριακό τεστ (PCR) για τους
ανεμβολίαστους, και με μοριακό (PCR) ή ράπιντ τεστ (rapid test) για τους εμβολιασμένους.


Άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Sars-Cov-2 – Απομόνωση:

· Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Η
ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες απομόνωσης.
· Μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών απομόνωσης και εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα
συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς
την χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης
εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.
· Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας
για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.



Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα:

(α) Για άτομα εμβολιασμένα και με ενισχυτική δόση ή άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις τους τελευταίους
6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες:

Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2), ή διπλής μάσκας για δέκα (10)
ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την έκθεση.
(β) Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του
εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστα:
· Παραμονή στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.
· Την 5η ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test).
· Μετά την 5η ημέρα, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής
μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

