
Οδηγίες προς τους φοιτητές σχετικά με τη διεξαγωγή εξεταστικής 

περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 

1. Η εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 

πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/2021 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β’ 4406/24-09-2021), τις υπ’ αριθμ. 2293/Ζ1/10-01-2022 και 

4714/Ζ1/14-01-2022 εγκυκλίους του Υφυπουργού Παιδείας και τα ΦΕΚ με τα έκτακτα 

μέτρα. 

2. Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) χειμερινού 

εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση 

στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική 

δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.  

3. Οι φοιτητές στο χώρο των εξετάσεων 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 

υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως 

αυτή εκάστοτε ισχύει. 

 Είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ 

αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 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. 

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 ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας. 

 

 

 

 



Οδηγίες προς τους φοιτητές που νοσήσουν με Covid-19 κατά τη 

διάρκεια της εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 

1. 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 (Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και 

ακολουθούν οι δέκα (10) ημέρες απομόνωσης και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ). Η 

απουσία τους από την εξεταστική διαδικασία λόγω νόσησης θα πιστοποιείται από την 

εγγραφή τους στην πλατφόρμα edupass. Μέσω της πλατφόρμας edupass υπάρχει η 

δυνατότητα δήλωσης απουσίας και μετάθεσης εξετάσεων για τους νοσούντες φοιτητές. 

2. Με επιμέλεια των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις ακαδημαϊκές μονάδες, θα τους 

δοθεί η ευκαιρία να εξεταστούν σε μεταγενέστερο χρόνο. 

3. Οι φοιτητές 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) κατά το χρόνο εξέτασής τους θα πρέπει α) να αποστείλουν άμεσα με 

το ιδρυματικό τους e-mail στη γραμματεία του Τμήματος το θετικό μοριακό τεστ (PCR) ή το 

θετικό τεστ αντιγόνου (rapid) και επίσης β) με το ιδρυματικό τους e-mail να αποστείλουν 

στους διδάσκοντες το θετικό μοριακό ή rapid test. 

 

Γενικό πλαίσιο οδηγιών ΕΟΔΥ 

1. Διαγνώστηκα θετικός με (αντιγονικό rapid ή μοριακό έλεγχο pcr) τι πρέπει να κάνω; 

 Παραμένω σε απομόνωση τουλάχιστον 10 ημέρες και αποφεύγω την επαφή με 

άλλα άτομα. Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και 

ακολουθούν οι δέκα (10) ημέρες απομόνωσης. 

 Βγαίνω από την απομόνωση αν μετά το τέλος του 5ημερου έχω αρνητικό rapid test. 

Εάν το rapid test  βγει θετικό  παραμένω άλλες πέντε (5) ημέρες καραντίνα. Στο 

τέλος της δέκατης ημέρας επαναλαμβάνω το rapid test και αν βγει αρνητικό βγαίνω 

από την απομόνωση. 

 Κάνω χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (ΚΝ95 ή FFP2) ή χρήση 

διπλής μάσκας. 

 

 



2. Έχω self-test θετικό τι πρέπει να κάνω; 

Η διενέργεια σε self-test είναι μια ενδεικτική διαδικασία και το αποτέλεσμα του (αν είναι 

θετικό) δεν δηλώνεται στο εθνικό μητρώο Covid-19. Συνιστάται η επιβεβαίωση του 

αποτελέσματος με PCR ή Rapid Antigen Test. 

 

3. Έχω έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τι πρέπει να κάνω; 

α) Είμαι εμβολιασμένος με ενισχυτική δόση ή εμβολιασμένος με 2 δόσεις τους τελευταίους 

6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J & J τους τελευταίους 2 μήνες: 

 Απαιτείται χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (ΚΝ95 ή FFP2) ή 

διπλής μάσκας για 10 μέρες και  

 Πραγματοποιώ (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5
η
 ημέρα μετά την έκθεση. 

β) Είμαι ανεμβολίαστος ή εμβολιασμένος με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτικής 

δόση ή με μία δόση του εμβολίου J & J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση: 

 Μένω σε απομόνωση για 5 ημέρες και αποφεύγω την επαφή με άλλα άτομα. 

 Πραγματοποιώ (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5
η
 ημέρα μετά την έκθεση. 

 Μετά την 5
η
 μέρα κάνω χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (ΚΝ95 ή 

FFP2) ή χρήση διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Η αποφυγή δήλωσης νόσησης από κορωνοϊό 

Covid-19 προκειμένου να παραστούν οι φοιτητές 

στην εξέταση, είναι επικίνδυνη για τη δημόσια 

υγεία. 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φοιτητών/φοιτητριών ή άλλου 

μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών 

και υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής 

των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Σκοπός επεξεργασίας 

των δεδομένων αυτών είναι το δημόσιο αγαθό της παροχής εκπαίδευσης υπό καταστάσεις 

εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19. Η νομική βάση για την 

επεξεργασία των απλών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ (συμμόρφωση σε 

έννομη υποχρέωση) και ε΄ (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο 

συμφέρον) του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής : 

ΓΚΠΔ), των δε ειδικής κατηγορίας δεδομένων υγείας το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. θ΄ (δημόσιο 

συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας) του ΓΚΠΔ. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εν 

λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, για την προστασία τους από τυχαία ή 

παράνομη πρόσβαση / κοινολόγηση. Οι φοιτητές/φοιτήτριες και τα λοιπά μέλη της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν επιβεβαίωση για το κατά 

πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν υφίστανται 

επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για τα βασικά 

χαρακτηριστικά της επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης 

ελλιπών δεδομένων και υπό προϋποθέσεις δικαίωμα διαγραφής τους, περιορισμού 

(προσωρινής αναστολής) της επεξεργασίας ή εναντίωσης σε αυτήν. Το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στον οποίο 

μπορείτε να απευθύνεστε για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων που προβλέπονται 

στον ΓΚΠΔ (άρθρα 15-18) και για κάθε ζήτημα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Αν παρ’ όλα αυτά θεωρήσετε ότι το 

ζήτημά που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία 

στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 

 


