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ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ EDUPASS  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 

Α. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Δεν διαθέτω κωδικούς TAXISnet. Υπάρχει άλλος τρόπος να συνδεθώ στην πλατφόρμα 

EDUPASS; 

Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας κωδικούς TAXISnet, τότε μπορείτε: 

α) να απευθυνθείτε στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) που ανήκετε και να εκδώσετε 

κωδικούς TAXISnet, έτσι ώστε να συνδεθείτε με αυτούς μόλις τους αποκτήσετε ή 

β) εάν έχετε στη διάθεσή σας κωδικούς e-banking οποιασδήποτε ελληνικής τράπεζας, να 

συνδεθείτε μέσω αυτών στην πλατφόρμα EDUPASS. 

 

 

2. Είμαι ανήλικος/η και δεν έχω κωδικούς TAXISnet. Μπορώ να υποβάλλω τη δήλωση 

EDUPASS μέσω ΚΕΠ ή να την υποβάλλουν οι γονείς μου για μένα; 

Η δήλωση EDUPASS υποβάλλεται αποκλειστικά από εσάς με ηλεκτρονικό τρόπο στην 

πλατφόρμα: https://edupass.gov.gr/. 

Εάν είστε ανήλικος/η και δεν διαθέτετε κωδικούς TAXISnet, τότε οι γονείς μπορούν να 

απευθυνθούν στη Δ.Ο.Υ. που ανήκετε και να εκδώσουν κωδικούς για εσάς. 

 

 

3. Δεν έχω υποβάλλει δήλωση στην πλατφόρμα EDUPASS, αλλά διαθέτω σε έντυπη μορφή 

αποδεκτό πιστοποιητικό. Θα μου απαγορευτεί η είσοδος στο πανεπιστήμιο, αν επιδείξω 

το πιστοποιητικό αυτό στον έλεγχο; 

Προς το παρόν, όχι. Σε περίπτωση που διαθέτετε αποδεκτό πιστοποιητικό, η μη υποβολή 

δήλωσης στην πλατφόρμα EDUPASS δεν επιφέρει κυρώσεις αποκλεισμού σας από την είσοδο 

σας πανεπιστήμιο. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. (https://www.e-nomothesia.gr/kat-

ekpaideuse/tritobathmia-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-119847-gd6-2021.html) 

που αφορά στην επιστροφή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στα Α.Ε.Ι. αναφέρεται 

στην παράγραφο 3 του Άρθρου 17 ότι: «Η παράλειψη υποβολής αίτησης - δήλωσης στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα «edupass.gr», σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι το υπόχρεο φυσικό 

πρόσωπο που παρίσταται με φυσική παρουσία πληροί μιας εκ των προϋποθέσεων της παρ. 1 

https://edupass.gov.gr/
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/tritobathmia-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-119847-gd6-2021.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/tritobathmia-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-119847-gd6-2021.html
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του άρθρου 3, επιδεικνύοντας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού 

εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, δεν συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και δεν επέρχεται 

η επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης των παρ. 1 και 2 του παρόντος.», όπου οι παρ. 1 και 2 του 

παρόντος αναφέρονται στον αποκλεισμό από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Βήμα 1: Συνδέεστε την πλατφόρμα EDUPASS στη διεύθυνση: https://edupass.gov.gr/ 

 

 
 

 
Βήμα 2: Πατάτε το κουμπί 
«Ξεκινήστε εδώ>» για να 
προχωρήσετε τη διαδικασία. 

 

 
 

 
Βήμα 3: Επιλέγετε «πρόσβαση σε 
χώρους Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α.» και πατάτε το 
κουμπί «Συνέχεια». 

 

 
 
 

 
Βήμα 4: Επιλέγετε «Είμαι φοιτητής-
τρια» και πατάτε το κουμπί 
«Συνέχεια». 
 

https://edupass.gov.gr/
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Βήμα 5: Πατάτε το κουμπί 
«Σύνδεση» για να προχωρήσετε 
στην ταυτοποίησή σας. 
 

 

 
 

 
Βήμα 6: Επιλέγετε τον φορέα μέσω 
του οποίου θα τακτοποιηθείτε.  
Αν διαθέτετε κωδικούς TAXISnet 
επιλέγετε το κουμπί «Επιλέξτε 
ΓΓΠΣΔΔ (Κωδικοί Taxisnet)», 
διαφορετικά επιλέγετε το κουμπί 
της τράπεζας που διαθέτετε 
λογαριασμό e-banking.  

 

 
 

 
Βήμα 7: Σε περίπτωση που στο βήμα 
6 είχατε επιλέξει ταυτοποίηση με 
κωδικούς TAXISnet, στη σελίδα που 
εμφανίζεται καταχωρείτε τους 
κωδικούς TAXISnet, που διαθέτετε 
και πατάτε «Σύνδεση». Στην 
επόμενη σελίδα επιλέγετε 
«Συνέχεια» και πατάτε το κουμπί 
«Αποστολή». 
 
Αν στο βήμα 6 είχατε επιλέξει 
ταυτοποίηση μέσω κάποιας 
τράπεζας, τότε στο βήμα αυτό θα 
εμφανιζόταν η σελίδα σύνδεσης στο 
e-banking της τράπεζας για να 
εισάγετε τους κωδικούς σας και να  
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πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση 
σας. 
 

 

 
 

 
Βήμα 8: Εμφανίζεται η επισκόπηση  
των στοιχείων σας (Όνομα, 
Επώνυμο, ΑΦΜ) για να 
επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστά 
πατώντας στο κουμπί «Συνέχεια». 

 

 
 

 
 

 
Βήμα 9: Στη τελική σελίδα, 
καταχωρείτε τα στοιχεία σας: 

• Ίδρυμα: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

• Τμήμα: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, 
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ (176)» 

• Αριθμός Μητρώου: 
συμπληρώνετε τον αριθμό 
μητρώου σας, π.χ. bso99123 

• Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: 
είναι ο αριθμός που 
αναγράφεται στην φοιτητική 
σας ταυτότητα, κάτω από το 
barcode 
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• Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό 

• Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα 
παρευρεθώ στους χώρους του 
ιδύματος: ΝΑΙ 

• ΑΜΚΑ: συμπληρώνετε τον 
ΑΜΚΑ σας 

• Επιθυμώ τα στοιχεία μου 
(εμβολιασμού, νόσησης, rapid 
test, PCR test) να προωθούνται 
αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ στο 
σύστημα edupass.: ΝΑΙ 

 

 


