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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022  

 

Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 2293/Ζ1/10.1.2022 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
η Σύγκλητος του Παν/μίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 195/13.1.2022 συνεδρίασή της αποφάσισε 
ομόφωνα η διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022 
να γίνει διά ζώσης. 

 Επίσης, η Σύγκλητος, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή της, προς διευκόλυνση των φοιτητών που 
νοσούν με λοίμωξη, αποφάσισε ομόφωνα οι εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς 
απουσίαζαν να διεξαχθούν κατά το χρονικό διάστημα από 21.2.2022-25.2.2022, σε ημερομηνία που 
θα οριστεί για κάθε μάθημα/εργαστήριο με επιμέλεια του διδάσκοντα εντός του ως άνω 
αναφερόμενου χρονικού διαστήματος και κατ΄αντιστοιχία με τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων 
των μαθημάτων/εργαστηρίων αυτών κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου.  

Η συμμετοχή στις εξετάσεις των φοιτητών που νοσούν με λοίμωξη θα γίνεται μέσω της καταγραφής 
τους στην πλατφόρμα edupass.gov.gr 

Για φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που δεν μπορούν να υποβάλλουν 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: 

1. Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. και κατ' επέκταση συμμετοχή 
στην εξεταστική διαδικασία του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου 
ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη: 

• είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 
ΔΙα/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β'32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, 

• είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 
746/08.01.2022 (Β'32) 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. 

2. Οι ανωτέρω φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν 
να εξεταστούν 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 το χρόνο εξέτασης. 
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