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Εν όψει της έναρξης της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2022, σας υπενθυμίζουμε ότι με βάση 

την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4009/2011 καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας  του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΦΕΚ 4621/Β/ 2020, άρθρο 36ο: «… Ο διδάσκων μπορεί να οργανώσει 

κατά την κρίση του γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες που ανατίθενται 

στους φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος….». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την οδηγία του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 

2292/Ζ1/10-01-2022, προϋπόθεση  για τη συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις αποτελεί η υποβολή 

δήλωσης στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr). 

Η υποβολή δήλωσης γίνεται άπαξ στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ στην οποία οι φοιτητές 

μπορούν να συνδεθούν,  είτε με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet,  είτε με τους 

κωδικούς των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για την 

είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται πρόσθετα ο ΑΜΚΑ, ο αριθμός μητρώου και ο αριθμός ακαδημαϊκής 

ταυτότητας. 

Κατά την προσέλευσή τους στην εξεταστική διαδικασία οι φοιτητές υποχρεούνται να φέρουν 

εκτυπωμένο και να επιδεικνύουν στους επιτηρητές το αποδεικτικό δήλωσης edupass.  

Ο έλεγχος των πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης σε ισχύ, ή αρνητικού Rapid/PCR test 

εξακολουθεί να γίνεται στις πύλες των Πανεπιστημιουπόλεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

«Οδηγό Πρόσβασης ΠΑΔΑ», εν τούτοις οι υπεύθυνοι διενέργειας εξετάσεων (εισηγητές και επιτηρητές) 

δύνανται να ζητούν την επίδειξή τους κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας. 

Σας παραθέτουμε το «Πρωτόκολλο για την Απομόνωση των Κρουσμάτων Κορωνοϊού COVID-19 και 

την Καραντίνα των Στενών Επαφών με Επιβεβαιωμένο Κρούσμα Κορωνοϊού COVID-19» όπως εγκρίθηκε 

από το Πρυτανικό Συμβούλιο στην 1η  Συνεδρίασή του στις 13/01/2022: 

 

Ταχ. Δ/νση: Αγίου Σπυρίδωνος,  Αιγάλεω Τ.Κ.122 43  Βαθμ. Προτεραιότητας      :  
Τηλέφωνο: 2105387510  Ημερομηνία   :    20-01-2022 
Ηλ. Ταχυδρ.: studysupport@uniwa.gr  Αρ. Πρωτ.        :    3409 
Πληροφορίες:     
    
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη διενέργεια της  

 εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2022» 
ΠΡΟΣ : Τους Προέδρους των Ακαδημαϊκών 

 Τμημάτων των Σχολών του ΠΑ.Δ.Α. 
    
ΣΧΕΤ.:  ΚΟΙΝ. : κ.κ. Κοσμήτορες Σχολών 

https://edupass.gov.gr/
https://edupass.gov.gr/
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«Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

για την Απομόνωση των Κρουσμάτων COVID-19 

και την Καραντίνα των Στενών Επαφών Κρούσματος COVID-19» 

 

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

• Παραμονή σε απομόνωση επί δέκα (10) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. 

• Η ημέρα εκδήλωσης των συμπτωμάτων ή/και λήψης του θετικού τεστ θεωρείται ως η ημέρα 0 και 

ακολουθούν οι 10 ημέρες απομόνωσης. 

• Η λήξη της απομόνωσης γίνεται μετά τη 10η ημέρα εφόσον έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα και 

ο πυρετός έχει υποχωρήσει πλήρως για ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών. 

Β. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα – Καραντίνα: 

Β.1 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: 

• Δεν τίθενται σε καραντίνα, αλλά κάνουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αυστηρή χρήση μάσκας υψηλής 

αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες. 

• Διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την έκθεση. 

• Αν οποιαδήποτε στιγμή εντός του 10ημέρου εμφανίσουν συμπτώματα ή/και βγει θετικό το/τα 

τεστ, τα άτομα μεταπίπτουν σε κρούσμα (περίπτωση Α). 

Β.2 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 ανεμβολίαστους: 

• Παραμονή στο σπίτι για δέκα (10) ημέρες από την έκθεση και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. 

• Την 5η ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test). 

• Αν ο εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός, λήγει η καραντίνα, αλλά τουλάχιστον για τις επόμενες 

πέντε (5) ημέρες γίνεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ αυστηρή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 

ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας. 

• Αν οποιαδήποτε στιγμή εντός του 10ημέρου εμφανιστούν συμπτώματα ή/και βγει θετικό το/τα 

τεστ, τα άτομα μεταπίπτουν σε κρούσμα (περίπτωση Α). 

Β. τα προβλεπόμενα στην περ. 3 του με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΘ 2293/Ζ1/10-01-2022 εγγράφου του 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο δίδονται «Οδηγίες Σχετικά με τη Διεξαγωγή της 

Εξεταστικής Περιόδου του Χειμερινού Ακαδημαϊκού Εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

(Α.Ε.Ι.)» για φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη COVID-19 και βρίσκονται σε απομόνωση ισχύουν και για 

όσους φοιτητές του Ιδρύματος βρίσκονται σε καραντίνα ως επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος και για 
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όσο διάστημα ισχύει η καραντίνα σύμφωνα με το ανωτέρω Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής. Η απουσία λόγω καραντίνας τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα 

«edupass» σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις των Υγειονομικών Υπευθύνων Ακαδημαϊκών Τμημάτων 

και Σχολών του Ιδρύματος προς τις επαφές κρούσματος. 

 

Θεωρούμε πως οι δια ζώσης διαδικασίες, αποτελούν αναγκαία κανονικότητα των μελών της 

ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Για να μπορέσουμε όμως να λειτουργούμε με φυσική παρουσία, θα πρέπει 

όλοι μαζί να διασφαλίσουμε τις κατά το δυνατόν πρόσφορες συνθήκες υγείας και ασφάλειας. 

 Προφανώς ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί, μόνο με την από μέρους μας συνειδητή 

προσαρμογή στην υιοθέτηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.   

Τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίσαμε πολυάριθμες προκλήσεις με επιτυχία, διότι αλληλέγγυα 

ενώσαμε τις δυνάμεις μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, και πάλι θα ανταποκριθούμε στη διαχείριση της 

πανδημίας και θα βγούμε όπως πάντα νικητές. 

  

                      Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
 
 
 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
-Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 
-Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών/Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών 
-Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων/Τμήμα Πρυτανείας 
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