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Follow Up Flag: Follow up
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Καλησπέρα σας. 
 
Να σταλούν τα συνημμένα έγγραφα σε όλα τα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη ΔΕΠ 
και οι φοιτητές 
και να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την παρακολούθηση της δια ζώσης διδασκαλίας και της φυσικής 
παρουσίας τους στους χώρους του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου Covid-19. 
 
 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ ΔΙΠΑΕ 
 
 
Δρ.Δρ.ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΑΕ 
 



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS, μέχρι την έκδοση νέων οδηγιών από τα 

αρμόδια Υπουργεία 

1. Ποιους αφορά η πλατφόρμα Edupass; 

Η πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, 

υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο 

(σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 124068/ΓΔ4/1.10.2021 -B΄ 4558) και την από 4.10.2021 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ), στο 

διδακτικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διδάσκοντες λοιπών κατηγοριών) και σε επισκέπτες που 

πρόκειται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστημίου (π.χ. ερευνητές κ.λπ.) 

2. Πώς γίνεται η είσοδος την πλατφόρμα Edupass από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό; 

Κάθε άτομο, που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, 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. Όταν πιστοποιηθεί, η πλατφόρμα του 

ζητεί τον ΑΜΚΑ και (εάν είναι φοιτητής/τρια) τον αριθμό μητρώου και ακαδημαϊκής ταυτότητας. 

 Όποιος δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης TAXISnet μπορεί να εκδώσει ακολουθώντας τις σχετικές 

οδηγίες https://kleidarithmos.gov.gr/. 

3. Πώς θα διευκολυνθούν οι φοιτητές να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

 Όσοι είναι άνω των 18 ετών να εκδώσουν, εάν δεν το έχουν κάνει ήδη, φορολογικούς 

κωδικούς προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα δήλωσης των αποτελεσμάτων των 

rapid tests και της εμβολιαστικής τους κατάστασης, έτσι ώστε να μπορούν να τυπώσουν τα επίσημα 

έγγραφα που πιστοποιούν ανοσία ή νόσηση από COVID-19. 

 Όσοι είναι κάτω των 18 ετών, να προχωρήσουν στην δήλωση και την εκτύπωση των αναγκαίων 

πιστοποιητικών μέσω των φορολογικών κωδικών των γονέων τους. 

 Να φέρουν όλοι έντυπα ταυτοπροσωπίας που έχουν φωτογραφία, όπως ταυτότητα, ή φοιτητικό πάσο ή 

άδεια οδήγησης. 

 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 όχι μόνο στο κινητό τους). 

 

4. Τι παίρνουν πάντα μαζί τους στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές και οι διδάσκοντες; 

Σε κάθε περίπτωση, για να μπορούν να εισέρχονται στους χώρους του Πανεπιστημίου, οφείλουν να έχουν 

μαζί τους 

 το απαιτούμενο πιστοποιητικό/δήλωση, βάσει των ισχυόντων πρωτοκόλλων, σε έντυπη (φυσική) μορφή, 

 την φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό ή την άδεια οδήγησης,  για την ταυτοποίησή τους. 

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, που 

διενήργησε τον έλεγχο. 



5. Πόσο συχνά θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία στην πλατφόρμα Edupass; 

Η δήλωση όσων έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει (για το χρονικό διάστημα που ορίζουν τα 

πρωτόκολλα) γίνεται άπαξ. 

Όσοι απαιτείται να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα PCR/ rapid test (σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα 

υγειονομικά μέτρα), φροντίζουν να καταχωρείται το αποτέλεσμά τους στο Μητρώο ασθενών COVID 19 

της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το Εργαστήριο ή το Φαρμακείο που διενήργησε τον έλεγχο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 για διαγνωστικούς 

ελέγχους (Rapid ή PCR Test) μπορεί να εκδοθεί και από την 

ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-arnetikou-

diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19 με την χρήση των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης στο 

TAXISnet και τον ΑΜΚΑ σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση είναι η καταχώρηση του 

αποτελέσματος σας στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το Εργαστήριο ή το Φαρμακείο 

που διενήργησε τον έλεγχο. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ (εγγραφή) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS 

HTTPS://EDUPASS.GOV.GR/ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

 

Α. Φοιτητές / Φοιτήτριες 

 

Κάθε φοιτητής (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, υποψήφιος 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 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». 

 

Β. Διδακτικό Προσωπικό (τακτικό και έκτακτο) 

Το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος, που συμμετέχει με φυσική παρουσία στην 

εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών, 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. 

 



Γ. Επισκέπτες 

Ως επισκέπτης νοείται οποιοσδήποτε δεν εντάσσεται σε μία από τις ως άνω κατηγορίες (φοιτητές ή 

διδακτικό προσωπικό), ο οποίος πρόκειται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του 

Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, κάθε επισκέπτης 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) 

 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. 



ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS 

Παρακαλούνται θερμά όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι 

υποψήφιοι διδάκτορες του ΔΙ.ΠΑ.Ε, να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ στη διαδικασία δήλωσής τους 

στην ειδική πλατφόρμα Edupass https://edupass.gov.gr/ σύμφωνα με την υπ. αρ. 

124068/ΓΔ4/01-10-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4558/Β/01-10-2021) καθώς είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διά ζώσης παρακολούθηση μαθημάτων και εργαστηρίων.  

Καλούνται όλα τα μέλη του ΔΙ.ΠΑ.Ε  (τακτικοί καθηγητές, έκτακτο διδακτικό προσωπικό, 

φοιτητές και διοικητικό προσωπικό) που μέχρι σήμερα δεν έχουν εγγραφεί στην 

πλατφόρμα edupass να το πράξουν άμεσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα για τη συμμετοχή στη 

δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία δηλώνοντας  τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα edupass 

στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://edupass.gov.gr/  

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων Covid-19 και για την καλύτερη επιδημιολογική 

επιτήρηση, σχετικά µε τις προϋποθέσεις συµμετοχής µε φυσική παρουσία στους χώρους 

του πανεπιστημίου, επισηµαίνεται ότι, δεν αρκεί η υποβολή αίτησης στην ειδική 

πλατφόρμα «edupass.gov.gr», αλλά θα πρέπει οι μετέχοντες στη δια ζώσης εκπαιδευτική 

διαδικασία να φέρουν αποδεικτικό ότι πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις του 

άρθρου 3, της 119847|ΓΔ6|23-09-2021 ΚΥΑ. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαίδευση  

Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός του 

Πανεπιστημίου συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 

κορωνοϊό COVID-19, ή 

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 

κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από COVID-19, ή 

γ) έχουν νοσήσει από COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι 

(20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία 

διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή 

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη 

μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 

επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid 

test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως 

σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για 

τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που 

συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Για όσους δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην 

αίθουσα ή το εργαστήριο. 

Για τους Κύπριους φοιτητές και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους στο 

Edupass γίνεται αποδεκτό το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού και νόσησης.  



Για τους Κύπριους φοιτητές που πρέπει να προσκομίζουν Rapid test γίνονται αποδεκτά 

μόνο αυτά που καταχωρούνται στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το 

Εργαστήριο ή το Φαρμακείο που διενήργησε τον έλεγχο.  

Οι φοιτητές που δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση καλούνται άμεσα να διεκπεραιώσουν 

τη διαδικασία απόκτησης ΑΜΚΑ και να ολοκληρώσουν μέχρι 30/11/2021 τη διαδικασία 

εγγραφής τους στο Edupass προκειμένου να παρακολουθήσουν και να αναπληρώσουν τα 

μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 που δεν δύνανται 

να παρακολουθούν λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών. Μετά το 

χρονικό αυτό διάστημα δεν θα υπάρξει ουδεμία παράταση. 

 

Πόσο συχνά θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία στην πλατφόρμα Edupass; 

Η δήλωση όσων έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει (για το χρονικό διάστημα που ορίζουν τα 

πρωτόκολλα) γίνεται άπαξ. 

Όσοι απαιτείται να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα PCR/ rapid test (σύμφωνα με τα εκάστοτε 

ισχύοντα υγειονομικά μέτρα), φροντίζουν να καταχωρείται το αποτέλεσμά τους στο 

Μητρώο ασθενών COVID 19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το Εργαστήριο ή το Φαρμακείο που 

διενήργησε τον έλεγχο. 

Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα 

οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 για 

διαγνωστικούς ελέγχους (Rapid ή PCR Test) μπορεί να εκδοθεί και από την 

ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-

19/bebaiose-arnetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19 με την χρήση των 

προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet και τον ΑΜΚΑ σας. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την έκδοση είναι η καταχώρηση του αποτελέσματος σας στο Μητρώο 

ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το Εργαστήριο ή το Φαρμακείο που διενήργησε τον 

έλεγχο. 

 

Με εκτίμηση 

Ο πρόεδρος της Υγιειονομικής Επιτροπής COVID-19 του ΔΙ.ΠΑ.Ε 

Δρ. Ηλίας Καραπάντζος 

 


