
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■ 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■ Τηλ. Κέντρο 2310 99 6000 ■ www.auth.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΑΙΔ ΑΓΩ ΓΙΚ Η ΣΧΟ ΛΗ   

 

 ΤΜΗΜΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ      
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΠΑΕ)  
Πρό ε δ ρος  

 

 

 

 

  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Μα ρία  Μπ ιρμπ ίλη   
e-mail : head@nured.auth.gr   

 Θεσσαλονίκη, 25.01.2022 

Κτίριο :   Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής (6ος  όρ.) 

 

 
 
Θέμα: 

 
 
Ενημέρωση για την εξεταστική 
περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 
2022 

 Προς:  
- τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ  
Κοιν.:  
- μέλη & έκτακτο διδακτικό προσωπικό του 
ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ  

 

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες του ΤΕΠΑΕ,  

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη συνεδρίαση 

07/20.01.2021 αφού έλαβε υπόψη:  

1. τη σχετική ΚΥΑ που αφορά την επαναλειτουργία των ΑΕΙ (119847/ΓΔ6/2021 ΦΕΚ 4406 τ Β’/24.9.2021),  

2. Τις νέες οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού 

εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), όπως στάλθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας 

στις 10/1/2022.  

3. Τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου ΑΠΘ 

έλαβε τις ακόλουθες 

αποφάσεις:  
1) Η εξεταστική περίοδος θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί στον 

ιστότοπο του Τμήματος με φυσική παρουσία πλην των μαθημάτων η εξέταση των οποίων γίνεται με 

κατάθεση εργασιών στo elearning. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με κάθε δυνατό μέτρο για την τήρηση 

της ασφάλειας των φοιτητών/τριών και των εργαζομένων. 
 

2) Φοιτητές/τριες που νοσούν με λοίμωξη, 

δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για 

όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε 

απομόνωση, σύμφωνα με το εκάστοτε 

ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο 

απομόνωσης. Όπως σας έχει ήδη 

κοινοποιηθεί, όλα τα μέλη του ΑΠΘ με 

επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Sars-Cov-2 

μπαίνουν σε καραντίνα 5 ημερών, 

θεωρώντας ως μηδενική (ημέρα 0) την 

ημέρα ανίχνευσης και ανακοίνωσης του 

κρούσματος (συνολική απουσία 6 

ημερών από το ΑΠΘ). Αν είστε ακόμα 

θετικοί την πέμπτη ημέρα δε θα πρέπει να 

επιστρέψετε στο ΑΠΘ, μέχρι να 

υποχωρήσουν τα συμπτώματα και να 

βγαίνετε αρνητικοί σε κάθε έλεγχο.  

 

Σημειώνεται ότι η νόσηση δε θα διαπιστώνεται πλέον 

μόνο από το email που στέλνετε (υποχρεωτικά) στον 

υπεύθυνο COVID του Τμήματος μέλος ΕΔΙΠ κ. Χ. 

Κυρίμη, αλλά και από την αντίστοιχη καταγραφή στην 

πλατφόρμα ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΕΙ EDUPASS. Κατά 

συνέπεια, δεν αρκεί ένας/μια φοιτητής/τρια να είναι 

θετικός/ή π.χ. μετά από ένα self-test, αλλά θα πρέπει 

την ίδια ημέρα με το θετικό self-test να μεταβεί σε 

διαγνωστικό κέντρο ή φαρμακείο και να 

πραγματοποιήσει Rapid ή PCR test, ώστε να 

ενημερωθεί η βάση του EDUPASS για το κρούσμα 

του/της.  

Εξαίρεση από την υποχρέωση εγγραφής στο EDUPASS 

έχουν μόνο όσοι φοιτητές/τριες δεν δικαιούνται 

εγγραφής (αλλοδαποί, κλπ.).  

http://www.auth.gr/
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3) Οι φοιτητές/τριες με διαπιστωμένη νόσηση 

στο EDUPASS, θα εξεταστούν στα μαθήματα 

στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη 

ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του 

διδάσκοντος/ουσας, τόσο κατά τη διάρκεια της 

εξεταστικής (Σάββατα και Κυριακές), όσο και 

την πρώτη εβδομάδα μετά την εξεταστική.  
 

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις παρακαλώ να λάβετε υπόψη και να ακολουθήσετε προσεχτικά τις 

παρακάτω  

οδηγίες: 
 

Οδηγία Νο 1: ενέργειες που πρέπει να κάνετε ΠΡΙΝ προσέλθετε στις εξετάσεις 

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, για να συμμετάσχετε στις εξετάσεις θα πρέπει 

να έχετε μαζί σας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (σε ισχύ) ή 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 να είστε βέβαιοι ότι θα γίνει δεκτή η βεβαίωση αρνητικού 

αποτελέσματος, υποβληθείτε στο rapid ή PCR την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης ώστε να είναι 

βέβαιο ότι εμφανίζεται το αποτέλεσμα στους επιτηρητές/τριες που θα σας ελέγξουν κατά την είσοδό 

σας στην αίθουσα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Με τις παραπάνω οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας αλλάζει ο τρόπος ελέγχου όσων δεν είναι 

εμβολιασμένοι. Έτσι δεν αρκούν πλέον 2 τεστ (PCR ή Rapid) την εβδομάδα (όπως πριν), αλλά πρέπει 

το τεστ σας να είναι σε ισχύ σύμφωνα με την εφαρμογή Covid-Free-GR την ώρα της εξέτασης. Για 

παράδειγμα, ενώ μέχρι τώρα ένας φοιτητής μπορούσε να κάνει π.χ. ένα Rapid Test την Παρασκευή και 

να προσέλθει τη Δευτέρα στα μαθήματα, αυτό ΔΕΝ θα ισχύει κατά την εξεταστική περίοδο.  

Ενδεικτικά:  

Α) Αν κάποιος συμμετέχει σε εξετάσεις τη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, θα πρέπει να κάνει 3 (και όχι 2) 

rapid test, την Κυριακή, την Τρίτη και την Πέμπτη, αντίστοιχα.  

Β) Προσέξτε την ώρα των τεστ: Αν κάποιος εξετάζεται το απόγευμα της Δευτέρας, και κάνει rapid test το 

μεσημέρι του Σαββάτου, αυτό θα είναι άκυρο την ώρα της εξέτασης. Αν κάποιος εξετάζεται το πρωί της Τρίτης 

και το απόγευμα της Τετάρτης και κάνει rapid test το απόγευμα της Δευτέρας, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να 

εμφανίζεται ως άκυρο στη δεύτερη εξέταση (απόγευμα Τετάρτης), οπότε θα πρέπει να κάνει νέο rapid test το 

απόγευμα της Τρίτης ή το πρωί της Τετάρτης.  

 

Δε θα επιτραπεί η συμμετοχή στις εξετάσεις για κανέναν λόγο αν η επίσημη εφαρμογή επαλήθευσης 

ευρωπαϊκών ψηφιακών πιστοποιητικών COVID και εθνικών βεβαιώσεων COVID (Covid-Free-GR) με 

την οποία θα διενεργηθεί ο έλεγχος δεν πιστοποιεί το δικαίωμα συμμετοχής σας. 

 

Οδηγία Νο 2: ενέργειες που πρέπει να κάνετε ΠΡΙΝ προσέλθετε στις εξετάσεις 

Όλοι οι φοιτητές/τριες που θα προσέλθουν στις εξετάσεις θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στην 

πλατφόρμα EDUPASS, αλλιώς θα αποκλείονται από την εξέταση(*). Επειδή δεν είναι τεχνικά εφικτός 

ο καθημερινός και συνεχής έλεγχος της εγγραφής στην πλατφόρμα EDUPASS, θα πρέπει όλοι οι 

φοιτητές/τριες να προσκομίσουν το παραστατικό εγγραφής στην πλατφόρμα EDUPASS, το οποίο 

εκδόθηκε όταν εγγράφηκαν. Αν για κάποιο λόγο δεν έχετε κρατήσει αυτό το παραστατικό, θα πρέπει 

να εγγραφείτε ξανά στην πλατφόρμα EDUPASS (το επιτρέπει η πλατφόρμα) και να σώσετε το νέο 

ψηφιακό παραστατικό εγγραφής σε μορφή PDF.  

                                                 
(*) εξαιρούνται οι αλλοδαποί 

Στην περίπτωση που έχετε διαγνωστεί θετικός/η 
την ημέρα των εξετάσεων ή είστε σε καραντίνα 
λόγω νόσησης, επικοινωνείτε το αργότερο τρείς 
(3) ημέρες μετά την εξέταση στην οποία δε 
μπορέσατε να συμμετάσχετε με τον/την 
διδάσκοντα/ουσα για να οριστεί νέα 
μεταγενέστερη ημερομηνία εξέταση. 

 

http://www.auth.gr/
https://edupass.gov.gr/
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Οδηγία Νο 3: ενέργειες για την ημέρα των εξετάσεων 

Με βάση τα παραπάνω, όταν θα προσέρχεστε στις εξετάσεις θα πρέπει να έχετε μαζί σας:  

I. Την εγγραφή σας στο EDUPASS, είτε τυπωμένη, είτε στο κινητό σας ως PDF αρχείο. Αν ανήκετε σε 

ομάδα που δεν μπορεί να εγγραφεί στο EDUPASS (Κύπριοι και αλλοδαποί χωρίς ΑΜΚΑ), θα πρέπει 

να έχετε πιστοποιητικό (π.χ. διαβατήριο, κυπριακή Ταυτότητα, κλπ.) που να πιστοποιεί ότι 

ανήκετε σε αυτή την κατηγορία.  

II. Το πιστοποιητικό (εθνικό ή ευρωπαϊκό) εμβολιασμού ή νόσησης είτε η βεβαίωση αρνητικού 

ελέγχου (PCR ή rapid), είτε στο κινητό σας, είτε τυπωμένα. Δε θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις 

φαρμακείων ή εργαστηρίων, παρά μόνο δηλώσεις μέσω gov.gr.  

III. Νόμιμο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή 

φοιτητική ταυτότητα ή φοιτητικό πάσο).  

 

συστάσεις: 
  

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία και ασφάλεια, συνίσταται:  

 Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή Covid-Free-Gr-Wallet (Google Play Store για κινητά με λειτουργικό 

android ή App Store για κινητά iphone), που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε στο κινητό σας τόσο 

το πιστοποιητικό εμβολιασμού, όσο και το παραστατικό ταυτοπροσωπίας, ώστε να επιταχυνθεί 

ο έλεγχος στις εισόδους των αιθουσών.  

 Προσέλθετε έγκαιρα, τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την εξέταση. Μη μαζεύεστε στις εισόδους των 

αιθουσών και μην συνωστίζεστε, περιμένετε τη σειρά σας σε απόσταση από τους άλλους.  

 Δηλώστε τη νόσηση ακόμα κι αν είστε εμβολιασμένοι: Δεν είναι θέμα νομιμότητας αλλά 

στοιχειώδους σεβασμού και ενδιαφέροντος για τους/τις συμφοιτητές/τριες σας και τους (κατά 

κανόνα μεγαλύτερους/ες σε ηλικία διδάσκοντες/ουσες και επιτηρητές/τριες. Θα σας δοθεί η 

δυνατότητα να εξεταστείτε μόλις γίνετε καλά, χωρίς καμία συνέπεια για την εξεταστική σας.  

 Μην αμελήσετε την εγγραφή στο EDUPASS, κάντε την τώρα αν δεν έχετε το παραστατικό 

εγγραφής σας.  

 Παρακαλούμε στις εξετάσεις να χρησιμοποιείτε μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 

ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα. Η μάσκα αυτή είναι υποχρεωτική για 5 ημέρες για όσους 

επιστρέφουν από νόσηση και δε θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις χωρίς τέτοια μάσκα. Πρέπει 

όλοι να θεωρήσουμε υπάρχει πιθανότητα ότι ο διπλανός μας να είναι κρούσμα και να μη το 

γνωρίζει. Η σωστή μάσκα υψηλής προστασίας είναι το κύριο μέσο για την προστασία και του 

εαυτού μας και του διπλανού μας.  

 

  

 

 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εξετάσεις 
 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ   

 

http://www.auth.gr/

