
 

 

ΤΥΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ 
 
 
1. Πόηε έλα ζεηηθό θρούζκα ζεωρείηαη επηβεβαηωκέλο; 
 
Έλα ζεηηθό θξνύζκα ζεσξείηαη επηβεβαησκέλν όηαλ έρεη 
πξνεγεζεί  rapid test. Τν self test δελ αξθεί. 
 
2. Πόηε έλα θρούζκα επερεάδεη ηο ζτοιείο; 
 
Όηαλ έρεη έξζεη ζε επαθή ηηο πξνεγνύκελεο 48 ώξεο ζην ρώξν ηνπ 
ζρνιείνπ, γηα δύν ώξεο ηνπιάρηζηνλ (όρη απαξαίηεηα ζπλερόκελεο), 
κε ρξήζε κάζθαο ή γηα 15 ιεπηά ρσξίο κάζθα, κε καζεηέο θαη 
εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη απνηεινύλ ηηο „ζηελέο επαθέο‟ ηνπ 
θξνύζκαηνο. 
 
3. Ση πρέπεη λα θάλεη ηο ζτοιείο ζε περίπηωζε 
επηβεβαηωκέλοσ θρούζκαηος COVID 19 ζε εθπαηδεσηηθούς, 
ιοηπό προζωπηθό θαη καζεηές ηες ζτοιηθής κολάδας; 
 
Σε πεξίπησζε επηβεβαησκέλνπ θξνύζκαηνο COVID 19 ζε 
εθπαηδεπηηθνύο, ινηπό πξνζσπηθό θαη καζεηέο ηεο ζρνιηθήο 
κνλάδαο, ζπκπιεξώλεηε θαη απνζηέιιεηε ηε θόξκα ηρλειάηεζεο: 
Σηελ Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πεηξαηώο θαη Νήζσλ 
ζην covid19pepn@patt.gov.gr 
Σηε Γηεύζπλζε Π.Δ. Πεηξαηά ζην mail@dipe-peiraia.att.sch.gr  
 
Σε πεξίπησζε θξνύζκαηνο ζηελ ηάμε, θεύγνπκε από ηε ινγηθή ηνπ 
«ζηαπξνύ» θη επεθηεηλόκαζηε ζε ειέγρνπο ζε όινπο ηνπο καζεηέο, 
γηα 5 κέξεο πιένλ, αληί γηα 7. 
Πην ζπγθεθξηκέλα: 
Οη αλεκβνιίαζηνη καζεηέο θάλνπλ δύν rapid test, ηελ 1ε θαη ηελ 5ε 
κέξα κεηά ηελ ηειεπηαία επαθή κε ην επηβεβαησκέλν θξνύζκα θαη 
ηξία self test, ηελ 2ε, ηελ 3ε θαη ηελ 4ε κέξα.  
 
Οη εκβνιηαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαη νη εκβνιηαζκέλνη 
καζεηέο θάλνπλ ζπλνιηθά ηξία self test, ηελ 1ε, ηελ 3ε θαη ηελ 5ε 
κέξα. 
 



 

 

 
 
 
4. Πόζα self test πρέπεη λα γίλοληαη ηελ εβδοκάδα θαη πόηε; 
  
Γίλνληαη δύν δσξεάλ self test,  πξηλ από ηελ πξνζέιεπζε ηεο Τξίηεο 
θαη ηεο Παξαζθεπήο (ηζρύεη θαη γηα ηνπο εκβνιηαζκέλνπο καζεηέο 
θαη γηα ηνπο εκβνιηαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο) 
Οη κε εκβνιηαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί πξαγκαηνπνηνύλ δύν rapid ηεζη 
ηελ εβδνκάδα, πξηλ από ηελ πξνζέιεπζε ηεο Τξίηεο θαη ηεο 
Παξαζθεπήο. 
 
5. Ποηος έτεη σποτρέωζε θαραληίλας; 
 
Όηαλ ην θξνύζκα είλαη άηνκν κε ην νπνίν ζπλνηθνύλ, παξακέλνπλ 
ζε πελζήκεξε θαξαληίλα αλεκβνιίαζηνη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί,  
καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ λόζεζαλ πξηλ από ηξεηο κήλεο θαη 
άλσ θαη εκβνιηαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έθαλαλ ηξίηε δόζε 
θαη έθιεηζαλ εμάκελν από ηελ δεύηεξε δόζε. 
 
Οη κε εκβνιηαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί επηζηξέθνπλ ζην ζρνιείν ηελ 
έθηε κέξα, ρσξίο ζπκπηώκαηα, κε αξλεηηθό rapid test.  
Οη καζεηέο θαη νη εκβνιηαζκέλνη εθπαηδεπηηθνί επηζηξέθνπλ ζην 
ζρνιείν ηελ έθηε κέξα ρσξίο ζπκπηώκαηα, κε αξλεηηθό self test.  
Δάλ ην ηεζη δελ είλαη αξλεηηθό ηελ έθηε κέξα, παξακέλνπλ ζε 
θαξαληίλα κέρξη λα είλαη αξλεηηθνί.  
 
6. Υρεηαδόκαζηε επηπιέολ self test γηα ηολ έιeγτο ηοσ 
πελζεκέροσ. Πως ηα προκεζεσόκαζηε; 
 
Δάλ ρξεηάδεζηε επηπιένλ self test γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πελζεκέξνπ, 
ελεκεξώλεηε  γηα ηνλ αξηζκό test πνπ ρξεηάδεζηε ζην gragyg@dipe-
peiraia.att.sch.gr θαη παξαιακβάλεηε από ην Γξαθείν Φπζηθήο 
Αγσγήο, Κνπληνπξηώηνπ 89, Πεηξαηάο, 2νο όξνθνο, ώξεο 8:00-
14:30. 
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7. Έτοσκε θαη δεύηερο θρούζκα ζε ηκήκα ποσ βρίζθεηαη 
ήδε ζηε δηαδηθαζία ητλειάηεζες. Ση θάλοσκε; 
 
Σε παξόκνηα πεξίπησζε δελ μεθηλά εθ λένπ ε δηαδηθαζία ηνπ 
πελζεκέξνπ. Σπλερίδεηαη ν έιεγρνο ησλ πέληε εκεξώλ, όκσο ην 
δεύηεξν rapid test ζα γίλεη πιένλ ηελ 5ε εκέξα από ηελ 
επηβεβαίσζε ηνπ δεύηεξνπ θξνύζκαηνο.  
 
8. Όηαλ έλας γολέας ελεκερώλεη ηο ζτοιείο ηο πρωί πως ηο 
παηδί ηοσ είλαη ζεηηθό επηβεβαηωκέλο θρούζκα, πόηε πρέπεη 
λα πάεη ηο σπόιοηπο ηκήκα γηα rapid test; 
 
Όηαλ έλαο γνλέαο ελεκεξώλεη ην ζρνιείν ην πξσί πσο ην παηδί ηνπ 
είλαη ζεηηθό επηβεβαησκέλν θξνύζκα, ην ππόινηπν ηκήκα πξέπεη λα 
πάεη γηα rapid test ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, ώζηε λα πεξηνξηζηεί 
θάζε ελδερόκελε δηαζπνξά.  
 
9. Γολέας δελ επηζσκεί λα προβεί ζε πελζήκερο έιεγτο ζηο 
παηδί ηοσ κεηά από επαθή ηοσ κε επηβεβαηωκέλο θρούζκα 
ζηο ζτοιείο. Πως θαη πόηε επηζηρέθεη; 
 
Σε παξόκνηα πεξίπησζε, ν καζεηήο πξνζέξρεηαη ηελ έθηε κέξα κε 
αξλεηηθό self test θαη ρσξίο ζπκπηώκαηα, εθόζνλ έρεη ηεξεζεί 
πελζήκεξε θαξαληίλα, ε νπνία ζεκαίλεη απνκόλσζε ζην ζπίηη θαη 
απνρή από δξαζηεξηόηεηεο θαη επαθή κε θίινπο.  
 
10. Πως θαη πόηε επηζηρέθοσλ οη καζεηές θαη οη 
εθπαηδεσηηθοί ποσ λοζούλ; 
 
Οη εκβνιηαζκέλνη λνζήζαληεο εθπαηδεπηηθνί επηζηξέθνπλ ηελ έθηε 
κέξα, ρσξίο ζπκπηώκαηα κε αξλεηηθό rapid test θαη θάλνπλ self test 
δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα.  
 
Οη καζεηέο επηζηξέθνπλ ηελ έθηε κέξα, ρσξίο ζπκπηώκαηα κε 
αξλεηηθό self test θαη θάλνπλ self test δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα.  
 
Οη αλεκβνιίαζηνη εθπαηδεπηηθνί επηζηξέθνπλ ηελ έθηε κέξα, ρσξίο 
ζπκπηώκαηα κε αξλεηηθό rapid test θαη θάλνπλ rapid test δύν θνξέο 
ηελ εβδνκάδα, εσο όηνπ εθδνζεί ην πηζηνπνηεηηθό λόζεζεο. Μόιηο 



 

 

αξρίζεη λα ηζρύεη θαη έσο ηελ ιήμε ηνπ θάλνπλ δύν self test ηελ 
εβδνκάδα.  
 
 
7. Ση ηζτύεη γηα ηα ηεζη ηοσ προζωπηθού θαζαρηόηεηας θαη 
ηοσ ιοηπού προζωπηθού ηωλ ζτοιηθώλ κολάδωλ; 
 
Σύκθσλα κε ην ΦΔΚ 7/6-1- 2022, ηζρύνπλ ηα εμήο: 
 
"Γηα ην δηνηθεηηθό θαη ινηπό πξνζσπηθό ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
εθαξκόδεηαη ό,ηη θάζε θνξά ηζρύεη ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό 
ηνκέα, αληηζηνίρσο" 
 
Σπλεπώο, ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο δελ  δηθαηνύηαη ζειθ δσξεάλ 
θαη αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο γηα ην Γεκόζην. Rapid test δηο 
εβδνκαδηαίσο εάλ είλαη αλεκβνιίαζην ή Πηζηνπνηεηηθό 
Δκβνιηαζκνύ ή Νόζεζεο,  ζε ηζρύ. 
 
 
8. Ση ηζτύεη γηα ηοσς καζεηές/ηρηες κε αλαπερία ή 
θαη εηδηθές εθπαηδεσηηθές αλάγθες; 
 
Γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κε αλαπεξία ή θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
αλάγθεο, πνπ θνηηνύλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 
Δθπαίδεπζεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζώο θαη εθείλνπο πνπ θνηηνύλ 
ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, ν δσξεάλ 
απηνδηαγλσζηηθόο έιεγρνο δελ έρεη ππνρξεσηηθό ραξαθηήξα θαη 
δηελεξγείηαη εθόζνλ είλαη ζπκβαηόο κε ηνλ βαζκό θαη ην είδνο ηεο 
αλαπεξίαο ή θαη ηεο εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο ηνπ/ηεο 
καζεηή/ηξηαο. Σπζηήλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο νηθείαο 
ζρνιηθήο κνλάδαο λα ελεκεξώλνπλ ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ 
καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δσξεάλ 
απηνδηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ.  
 
 
9. Πρέπεη ο γολέας λα δειώζεη ζηο EDUPASS ηο ζεηηθό 
ηεζη ηοσ παηδηού ηοσ αθόκα θαη αλ ο καζεηής δελ ετεη 
ζηελές επαθές ζηο ζτοιείο; 
 



 

 

Ναη, πξέπεη, όκσο, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη όηαλ επηζηξέςεη λα 
δειώζεη ην αξλεηηθό πιένλ self test ζην EDUPASS γηαηί αλ δελ ην 
θάλεη, ν καζεηήο ζα εκθαλίδεηαη κε ηελ έλδεημε ΄ΚΟΚΚΙΝΟ΄. 
 
10. Γολέας έτεη προβιήκαηα κε ηε δήιωζε ηοσ παηδηού ηοσ 
ζηο EDUPASS. Πως κπορούκε λα βοεζήζοσκε; 
 
 
Μπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηηο ζπρλέο εξσηήζεηο - 
απαληήζεηο: https://www.minedu.gov.gr/news/50590-01-11-21-18-
erotiseis-kai-apantiseis-sxetika-me-ta-metra-prostasias-kai-to-
protokollo-leitourgias-ton-sxoleion-gia-to-etos-2021-2022  
 
  
Οη γνλείο/θεδεκόλεο κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ γηα ηερληθά 
πξνβιήκαηα θαηά ηελ δήισζε edupass επηιέγνληαο ην ζύλδεζκν 
επηθνηλσλία ζην ζεκείν παξνπζίαζεο ηεο ππεξεζίαο ζην gov.gr 
“Γήισζε ζπκκεηνρήο ζηε δηα δώζεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο 
δεκόζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο (edupass)”  
 https://support.gov.gr/guide/index.jsp?type=govgr161  
 
Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δήισζε ηνπ self test από ηνλ γνλέα 
επηζηξέθεηαη κήλπκα όηη δελ βξέζεθαλ ζηνηρεία καζεηή ή δελ 
επηβεβαηώλεηαη ν ΑΜΚΑ, ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα πξέπεη λα 
γίλνπλ δηνξζώζεηο είηε ζην Myschool, είηε ζην Μεηξών ΑΜΚΑ. 
 
Όηαλ έλαο γνληόο θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ παηδηνύ ηνπ γηα 
δήισζε self-test ε εθαξκνγή edupass αξρηθά ςάρλεη λα βξεη αλ 
ππάξρεη ν καζεηήο ζηε ιίζηα καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ βάζεη ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ έρεη ιάβεη από ην myschool. Άξα είλαη ζεκαληηθό 
ζηελ θαηαρώξεζε πνπ θάλεη ν γνληόο ηα πεδία όλνκα, επώλπκν θαη 
εκεξνκελία γέλλεζεο λα είλαη αθξηβώο όπσο είλαη θαηαρσξεκέλα 
θαη ζην myschool. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά είλαη ζεκαληηθή. Γηα 
παξάδεηγκα, αλ ην επώλπκν ζην myschool έρεη θαηαρσξεζεί κε 
ρξήζε όρη κόλν ειιεληθώλ, αιιά θαη ιαηηληθώλ ραξαθηήξσλ, απηό 
είλαη αηηία γηα ην κήλπκα όηη δελ βξέζεθε καζεηήο. Πξνηείλνπκε 
ινηπόλ αλ έρεηε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λα θαηαρσξίζεηε εθ λένπ ηα 
πεδία επώλπκν θαη όλνκα ζην Myschool, πξνζέρνληαο λα είλαη όινη 
νη ραξαθηήξεο ζηελ ίδηα γιώζζα (ειιεληθά). Σεκεηώλεηαη, όηη νη 
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αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην Myschool δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο 
ζηελ πιαηθόξκα edupass, αιιά εληόο 48 σξώλ. 
Καηόπηλ, γίλεηαη έιεγρνο ζην Μεηξών ΑΜΚΑ. Ο έιεγρνο γίλεηαη 
ρξεζηκνπνηώληαο ηα πεδία ΑΜΚΑ θαη εκεξνκελία γέλλεζεο. Αλ 
επηζηξέθεηαη κήλπκα "δελ επηβεβαηώλεηαη ν ΑΜΚΑ", είηε έρεη 
θαηαρσξεζεί ιάζνο ΑΜΚΑ από ηνλ γνληό, είηε είλαη ιάζνο ε 
εκεξνκελία γέλλεζεο. Αλ ην ιάζνο είλαη ζην Μεηξών ΑΜΚΑ 
(εκεξνκελία γέλλεζεο), ν γνληόο ζα πξέπεη λα κεηαβεί ζε ΚΔΠ γηα 
λα θάλεη ηε δηόξζσζε. 
  
 
11. Ση ηζτύεη ζτεηηθά κε ηελ σποτρεωηηθόηεηα δήιωζες ζηελ 
πιαηθόρκα edupass.gov.gr θαη ηελ εθησπωκέλε ζτοιηθή 
θάρηα; 
 
H ππνρξεσηηθόηεηα δήισζεο ζηελ πιαηθόξκα edupass.gov.gr, 
ίζρπεη από ηνλ Ννέκβξην, όπνηε θαη μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηεο 
πιαηθόξκαο. Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 4960/26-10- 2021: 
  
«Ι. Υπνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηε δηά δώζεο 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο δεκόζηεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο 
πξσηνβάζκηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο «edupass.gov.gr».  
Τα θπζηθά πξόζσπα, ελήιηθα απηνπξνζώπσο ή αλήιηθα κέζσ ησλ 
γνλέσλ/θεδεκόλσλ/επηηξόπσλ ηνπο, ηα νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ 
θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξόπν κε θπζηθή παξνπζία ζηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία πνπ δηεμάγεηαη ζε δεκόζηα εθπαηδεπηηθή δνκή 
πξσηνβάζκηαο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο 
αγσγήο, ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ δήισζε ζπκκεηνρήο ζηε δηά 
δώζεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ πιαηθόξκα 
«edupass.gov.gr» ηεο Δληαίαο Ψεθηαθήο Πύιεο ηεο Γεκόζηαο 
Γηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππό ζηνηρεία 
124068/ΓΓ4/1.10.2021 θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, Υγείαο θαη Δπηθξαηείαο (Β‟ 4558).» 
  
Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 7/6-1- 2022, ηζρύνπλ ηα εμήο: 
  
β) Σε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηύπσζεο ηεο ζρνιηθήο θάξηαο 
COVID-19 ζεηηθνύ ή αξλεηηθνύ απνηειέζκαηνο γηα ηνπο/ηηο 
καζεηέο/ηξηεο, απηή κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί θαη λα ππνγξαθεί θαη 
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ρεηξόγξαθα από ηνπο γνλείο/ θεδεκόλεο ησλ αλειίθσλ 
καζεηώλ/ηξηώλ ή από ηνπο/ηηο ελήιηθνπο/εο καζεηέο/ηξηεο, 
ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι πνπ πξνζαξηάηαη 
ζηελ παξνύζα θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο.  
γ) Σηελ πεξίπησζε πνπ καζεηήο/ηξηα πνπ θνηηά ζε δεκόζηα 
εθπαηδεπηηθή δνκή πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
θαη εηδηθήο αγσγήο δελ επηδείμεη ηε ζρνιηθή θάξηα ζε πεξίπησζε 
πνπ απηό ηνπ δεηεζεί από εθπαηδεπηηθό ή από ηνλ/ηελ 
Γηεπζπληή/ληξηα/Υπνδηεπζπληή/ληξηα ή Πξντζηάκελν/ε ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο πξνο επαιήζεπζε/δηαζηαύξσζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο πνπ έρεη δεισζεί ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα 
edupass. gov.gr, ηόηε δελ γίλεηαη δεθηόο/ή ζηελ ηάμε/απνρσξεί από 
ηελ ζρνιηθή αίζνπζα, ιακβάλεη απνπζία θαη απνκαθξύλεηαη από ηε 
ζρνιηθή κνλάδα.  
 
Σπλεπώο, ε εθηύπσζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, όκσο ε δήισζε ζην 
EDUPASS είλαη.  
 
12. Σο ζτοιείο αληηκεηωπίδεη ηετληθό πρόβιεκα κε ηο 
EDUPASS. Ση πρέπεη λα θάλεη; 
 
Γηα ηερληθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ EDUPASS, 
κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην govgr@mindigital.gr 
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