
1 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, 
υποψήφιων διδακτόρων) ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ covid-19 
EDUPASS 

Όλοι οι φοιτητές κάθε κύκλου σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι 
διδάκτορες) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για να συμμετάσχουν 
στην εξεταστική διαδικασία Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2022, θα πρέπει υποχρεωτικά όλοι 
να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass, προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος 
αρνητικότητάς τους στον covid-19, κατά την προσέλευσή τους στην εξεταστική διαδικασία. 
 Η διαδικασία εγγραφής γίνεται από όλους είτε είναι εμβολιασμένοι είτε 
ανεμβολίαστοι. 

Η διαδικασία, που θα ακολουθήσετε για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα edupass 
είναι η ακόλουθη: 

1. Μπαίνουμε στο google, πληκτρολογούμε «edupass» και πατούμε «αναζήτηση». 

2. Μπαίνουμε στο πρώτο edupass.gov.gr, που εμφανίζεται και πατούμε το πράσινο 

τετραγωνάκι με την ένδειξη «Ξεκινήστε εδώ». Εμφανίζεται μια φόρμα και στην 

ένδειξη «επιλέξτε ενέργεια», επιλέγετε «πρόσβαση σε χώρους ΑΕΙ/ΤΕΙ». 

3. Ακολούθως πατούμε στο «είμαι φοιτητής/τρια» και πατούμε «συνέχεια». 

4. Σας βγάζει στη φόρμα «απαιτείται ταυτοποίηση» και εκεί πατούμε «σύνδεση». 

5. Επιλέγουμε ΓΓΠΣΔΔ και εισάγουμε τους προσωπικούς μας κωδικούς TAXISNET και 

πατούμε «σύνδεση» και «συνέχεια» και «αποστολή». 

6. Εμφανίζεται «επισκόπηση των στοιχείων σας». Αφού βεβαιωθούμε ότι τα στοιχεία 

μας είναι σωστά, τότε πατούμε «συνέχεια». 

7. Στη φόρμα, που εμφανίζεται συμπληρώνουμε τα στοιχεία: Ίδρυμα, Τμήμα, Αριθμός 

Μητρώου, Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας (είναι ο αριθμός που αναγράφεται στο 

πάσο στην μπροστινή πλευρά), Κύκλος Σπουδών (ανάλογα σε ποιο κύκλο σπουδών 

βρίσκεστε). 

8. Κατόπιν στο εικονίδιο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα παρευρεθώ στους χώρους του 

Ιδρύματος» πατούμε «ΝΑΙ». 

9. Πληκτρολογούμε το ΑΜΚΑ μας και στο εικονίδιο «Επιθυμώ τα στοιχεία μου να 

προωθούνται αυτομάτως από τον ΗΔΙΚΑ στο σύστημα EDUPASS» πατούμε «ΝΑΙ». 

10. Πατούμε «Υποβολή». 

Αφού έχει γίνει η εγγραφή στο EDUPASS για την έκδοση-εμφάνιση στο EDUPASS του 

rapid test ακολουθείτε την εξής διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνεται κάθε φορά που 

υποβάλλεστε σε διαγνωστικό έλεγχο rapid test: 

1. Πατούμε στο google «Δήλωση rapid test». 

2. Επιλέγουμε «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου» 

3. Κάνουμε «Είσοδο στην υπηρεσία». 

4. Βάζουμε τους προσωπικούς μας κωδικούς TAXINET και πατούμε «συνέχεια». 

5. Εμφανίζεται το εικονίδιο «Επισκόπης των στοιχείων» και πατούμε «συνέχεια». 

6. Επιλέγουμε το «για εμένα» και πατούμε «συνέχεια» 

7. Εισάγουμε τον ΑΜΚΑ μας. 

8. Εμφανίζεται η «προεπισκόπηση του ελέγχου» και πατούμε «έκδοση». 

9. Με την «έκδοση» εμφανίζεται ο κωδικός του εγγράφου του rapid test με πράσινο 

χρωματισμό, αν είναι αρνητικό και κόκκινο χρωματισμό, αν είναι θετικό. 
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Στην κεντρική Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  υπάρχουν ανακοινώσεις 

σχετικά με τη Διενέργεια τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού Covid-19 από τον 

Ε.Ο.Δ.Υ. 


