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Οι προπτυχιακοί φοιτητές - φοιτήτριες για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις 
υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν 
έχουν ήδη   υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, με εξαίρεση τους 
φοιτητές που δεν δύνανται να εισέλθουν στο σύστημα (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).  
 
Οι εξεταζόμενοι θα προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη  
της εξέτασης. 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 υπ’ αριθμ. 
Δ1α/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. Δ1α/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.  

 
Για την είσοδο τους στις αίθουσες εξετάσεων είναι απαραίτητη η επίδειξη μίας από τις παραπάνω 
βεβαιώσεις στον επιτηρητή. Μετά το πέρας της εξέτασης πρέπει να αποχωρούν από τους χώρους του 
Ιδρύματος. 
 
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. 

 
Νόσηση με λοίμωξη Covid 19 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου  
 
Οι προπτυχιακοί φοιτητές-φοιτήτριες που νοσούν με λοίμωξη Covid 19, δεν θα συμμετάσχουν στις 
εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον 
υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της 
καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass.  Φοιτητές-φοιτήτριες  που δεν μπορούν να υποβάλουν 
δήλωση στη 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) οφείλουν να προσκομίσουν θετικό μοριακό τεστ (PCR) ή θετικό τεστ αντιγόνου (rapid).  
 
Οι φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη COVID-19, δύνανται να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία 
υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία, εντός εύλογου χρόνου, που θα οριστεί με επιμέλεια 
του διδάσκοντος.  

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές - φοιτήτριες που νοσούν με λοίμωξη Covid 19, οφείλουν να 

αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία του Τμήματός τους 

(https://www.aueb.gr/el/contactsopa) με κοινοποίηση στο Ιατρείο του ΟΠΑ iatreio@aueb.gr το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, επισυνάπτοντας βεβαίωση θετικού 
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διαγνωστικού ελέγχου ή, εναλλακτικά, το  θετικό μοριακό τεστ (PCR) ή το θετικό τεστ αντιγόνου 
(rapid) και αναφέροντας τα μαθήματα στα οποία είχαν την πρόθεση να εξεταστούν.  

Σύμφωνα με τις Οδηγίες του ΕΟΔΥ  https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-kroysmaton-

covid-19-kai-epafon-toys/ τα διαστήματα απομόνωσης των ατόμων με επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID 
19 είναι τα παρακάτω:           

 Β. Γενικός πληθυσμός  

Β1. 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.  
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