
Καλθςπζρα, 
  
ςασ ενθμερώνουμε ότι θ λειτουργία του «edupass.gov.gr» επεκτείνεται ςτισ Σχολικζσ 
Μονάδεσ τθσ Δθμόςιασ Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ. 
Παρακαλούμε για την ενημζρωση των Σχολικών Μονάδων, Γονεών, Κηδεμόνων και 
Μαθητών. 
  
Ακολουκεί το Δελτίο Τφπου του Υπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων: https://www.minedu.gov.gr/news/50530-26-10-21-i-leitourgia-tou-
edupass-gov-gr-epekteinetai-stis-sxolikes-monades-tis-dimosias-protovathmias-
defterovathmias-ekpaidefsis-kai-eidikis-agogis 
“Από τθ Δευτζρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίκεται ςε λειτουργία για τισ δθμόςιεσ ςχολικζσ 
μονάδεσ θ πλατφόρμα edupass.gov.gr, θ οποία αποτελεί ζνα επιπλζον εργαλείο για τθν 
υγειονομικι κωράκιςθ τθσ δια ηώςθσ λειτουργίασ των δθμόςιων εκπαιδευτικών δομών. 
Χάρθ ςτο edupass.gov.gr o Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ κα μπορεί ανά πάςα ςτιγμι 
να επιβεβαιώνει ότι εντόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ βρίςκονται μόνο πρόςωπα (μακθτζσ/τριεσ, 
εκπαιδευτικοί/μζλθ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επιςκζπτεσ), τα οποία πλθροφν τισ προχποκζςεισ φυςικισ 
παρουςίασ ςτθ δια ηώςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία. 
  
H πλατφόρμα αφορά επί του παρόντοσ μόνο τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ δθμόςιασ 
πρωτοβάκμιασ, δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ειδικισ αγωγισ. Στθν πλατφόρμα 
ενςωματώνονται όλεσ οι λειτουργίεσ του self-testing.gov.gr και θ διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ 
Σχολικισ Κάρτασ για COVID-19. Οι γονείσ/κθδεμόνεσ των μακθτών/τριών που φοιτοφν ςε 
ιδιωτικζσ ςχολικζσ μονάδεσ κα εξακολουκιςουν να δθλώνουν το αποτζλεςμα των self-test 
ςτθν πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν τθν Σχολικι Κάρτα για COVID-19, 
ακολουκώντασ τθν ιδία ακριβώσ διαδικαςία που ακολουκοφν μζχρι και ςιμερα. 
  
Υπόχρεοι υποβολισ ςτθν πλατφόρμα edupass.gov.gr διλωςθσ ςυμμετοχισ με φυςικι 
παρουςία ςτθ δια ηώςθσ εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτισ δθμόςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ είναι: 
(α) οι μακθτζσ/τριεσ, (β) το εκπαιδευτικό προςωπικό και μζλθ Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ 
Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.), (γ) κάκε άλλο φυςικό 
πρόςωπο, που ςυμμετζχει με φυςικι παρουςία ςε κάκε είδουσ εκπαιδευτικι διαδικαςία 
που διενεργείται εντόσ των χώρων τθσ δθμόςιασ εκπαιδευτικισ δομισ («επιςκζπτεσ»), 
όπωσ για παράδειγμα φοιτθτζσ/τριεσ που πραγματοποιοφν πρακτικι άςκθςθ ςτθ ςχολικι 
μονάδα. 
  
Οι υπόχρεοι ι οι γονείσ/κθδεμόνεσ τουσ ειςζρχονται ςτθν πλατφόρμα και δθλώνουν τθν 
πρόκεςθ φυςικισ παρουςίασ τουσ ςτουσ χώρουσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, ηθτώντασ να 
αποςτζλλεται ςτθ κυρίδα τθσ ςχολικισ μονάδασ τουσ θ κατάςταςι τουσ. 
  
Α) Σε περίπτωςθ που ζχουν εμβολιαςκεί ι που ζχουν νοςιςει εντόσ του τελευταίου 
εξαμινου θ διλωςθ αυτι πρζπει να γίνει μία μόνο φορά και 
  
Β) ςε περίπτωςθ υποβολισ ςε διαγνωςτικό (rapid/PCR) ι αυτοδιαγνωςτικό ζλεγχο (self 
test), όςεσ φορζσ απαιτείται από το εκάςτοτε ιςχφον πλαίςιο, π.χ. για τουσ μακθτζσ που δεν 
ζχουν εμβολιαςκεί/νοςιςει εντόσ του τελευταίου εξαμινου θ αντίςτοιχθ διλωςθ ςτο 
edupass.gov.gr πρζπει να υποβάλλεται δφο φορζσ τθν εβδομάδα. 
  
Υπενκυμίηεται ότι το edupass.gov.gr ςε πρώτθ φάςθ ενεργοποιικθκε πριν από λίγεσ 
εβδομάδεσ για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (ΑΕΙ) και ςτόχοσ του είναι να ςυμβάλει 
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ςτθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, αλλά και ςτθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιών 
ελζγχου για τθν τιρθςθ των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 
  
Η νζα πλατφόρμα ςυνιςτά αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ των Υπουργείων Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και είναι προςβάςιμθ από το gov.gr. 
Υλοποιικθκε από το Εκνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – 
GRNET), εποπτευόμενο φορζα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ενώ θ άντλθςθ 
των ςτοιχείων πραγματοποιείται από το Κζντρο Διαλειτουργικότθτασ τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Πλθροφοριακών Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθν ΗΔΙΚΑ.” 
  
Με εκτίμθςθ, 
Γενικι Γραμματεία Ακμιασ, Βκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ Αγωγισ 
 


