
Ενημζρωση σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση θυρίδων των σχολικών 

μονάδων αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. στην Ενιαία Ψηφιακή Πφλη της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) 

 

Από ηε Δεσηέρα 1 Νοεκβρίοσ 2021 ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία γηα ηης δεκόζηες ζτοιηθές 

κολάδες ε πιαηθόξκα edupass.gov.gr 

Υπότρεοη σποβοιής ζηελ πιαηθόρκα edupass.gov.gr δήιωζες ζσκκεηοτής κε 

θσζηθή παροσζία ζηε δηα δώζες εθπαηδεσηηθή δηαδηθαζία ζηης δεκόζηες ζτοιηθές 

κολάδες είλαη:  

(α) νη καζεηέο/ηξηεο,  

(β) ην εθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό θαη κέιε Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζωπηθνύ (Δ.Δ.Π.) 

θαη Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζωπηθνύ (Δ.Β.Π.), 

 (γ) θάζε άιιν θπζηθό πξόζωπν, πνπ ζπκκεηέρεη κε θπζηθή παξνπζία ζε θάζε είδνπο 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ δηελεξγείηαη εληόο ηωλ ρώξωλ ηεο δεκόζηας 

εθπαηδεσηηθής δοκής («επηζθέπηεο»), όπωο γηα παξάδεηγκα θνηηεηέο/ηξηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύλ πξαθηηθή άζθεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Οη ππόρξενη ή νη γνλείο/θεδεκόλεο ηνπο εηζέξρνληαη ζηελ πιαηθόξκα θαη δειώλνπλ ηελ 

πξόζεζε θπζηθήο παξνπζίαο ηνπο ζηνπο ρώξνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δεηώληαο λα 

απνζηέιιεηαη ζηε ζπξίδα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπο ε θαηάζηαζή ηνπο.  

Α) Σε πεπίπηωζη πος έσοςν εμβολιαζθεί ή πος έσοςν νοζήζει ενηόρ ηος ηελεςηαίος 

εξαμήνος η δήλωζη αςηή ππέπει να γίνει μία μόνο θοπά θαη 

Β) ζε πεξίπηωζε ππνβνιήο ζε δηαγλωζηηθό (rapid/PCR) ή απηνδηαγλωζηηθό έιεγρν (self 

test), όζερ θοπέρ απαιηείηαι από ηο εκάζηοηε ιζσύον πλαίζιο, π.ρ. γηα ηνπο καζεηέο πνπ 

δελ έρνπλ εκβνιηαζζεί/λνζήζεη εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ε αληίζηνηρε δήιωζε ζην 

edupass.gov.gr πξέπεη λα ππνβάιιεηαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Σα δεδνκέλα πνπ θαηαρωξίδνληαη ζηηο ζπξίδεο ηωλ δεκνζίωλ εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηεο πιαηθόξκαο «edupass.gov.gr» ηεξνύληαη γηα επηά (7) εκέξεο από ηελ θαηαρώξηζή ηνπο 

ζε απηέο. 



Προζδιοριζμός ηης καηάζηαζης ηοσ θσζικού προζώποσ για ηο επιηρεπηό ή 

μη ηης θσζικής παροσζίας ηοσ ζε τώρο εκπαιδεσηικής δομής μέζω ηης 

πλαηθόρμας «edupass.gov.gr» 

 

Τα θσζηθά πρόζωπα, ελήιηθα απηνπξνζώπωο ή αλήιηθα κέζω ηωλ 

γολέωλ/θεδεκόλωλ/επηηρόπωλ ηοσς πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ κε θπζηθή παξνπζία 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηνπο ρώξνπο κίαο δεκόζηαο εθπαηδεπηηθήο δνκήο ηεο 

πξωηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγωγήο, αποθηούλ 

πρόζβαζε ζηελ πιαηθόξκα «edupass.gov.gr» («ε πιαηθόξκα») κέζω ηεο ΔΨΠ, 

αθού προεγοσκέλως προβούλ ζε επαιήζεσζε/επηβεβαίωζε ηες ηασηόηεηάς ηοσς 

(απζεληηθνπνίεζε) κε ρξήζε ηωλ θωδηθώλδηαπηζηεπηεξίωλ είηε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (taxisnet) είηε ηωλ ζπζηεκάηωλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (ebanking) ηωλ 

πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4727/2020 (Α’ 184).  

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνύ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, ε πιαηθόξκα αληιεί 

δεδνκέλα ζρεηηθά µε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ όζνλ αθνξά ζηνλ 

εκβνιηαζκό θαηά ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19, ην απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο δνθηκαζίαο 

ηαρέωλ µνξηαθώλ ειέγρωλ (rapidtest) ή µνξηαθήο κεζόδνπ αλάιπζεο (PCR test) ή 

απηνδηαγλωζηηθήο δνθηκαζίαο ειέγρνπ (self-test), ή ηε λόζεζε από ηνλ θνξωλνϊό 

COVID-19, µέζω δηαζύλδεζεο µε ην Δζληθό Μεηξών Δκβνιηαζκώλ θαηά ηνπ θνξωλνϊνύ 

COVID-19, ην Δζληθό Μεηξών Αζζελώλ από ηνλ θνξωλνϊό COVID-19,  θ.α .  

Η πιαηθόξκα «edupass.gov.gr», γηα θάζε θπζηθό πξόζωπν, ελήιηθν ή αλήιηθν δηα ηωλ 

γνλέωλ/θεδεκόλωλ/επηηξόπωλ ηνπ, πνπ αηηείηαη ηελ θαηαρώξηζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ 

ζηε ζπξίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο δνκήο   απνδίδεη έλαλ ιεθηηθό ραξαθηεξηζκό πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο:  

α) κε επηηξεπηή παξνπζία,( «ΚΟΚΚΙΝΟ») 

(β) επηηξεπηή παξνπζία, («ΠΡΑΙΝΟ») 

 (γ) άγλωζηε θαηάζηαζε - απαηηείηαη πεξαηηέξω έιεγρνο. («ΑΓΝΩΣΟ» όπωο, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ έρεη (εγθύξωο) ππνβιεζεί 

δήιωζε κέζω ηεο πιαηθόξκαο «edupass.gov.gr» ή έρεη εκθηινρωξήζεη θάπνην ζθάικα 

ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία  ) 



.  

Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη όζεο θνξέο πξνβιέπεηαη από ην εθάζηνηε ηζρύνλ 

θαλνληζηηθό πιαίζην. ε θάζε πεξίπηωζε, ε δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη ηε 

ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ – αθαδεκαϊθνύ έηνπο 2021-2022 θαη κόλνλ εθόζνλ παξακέλνπλ ζε 

ηζρύ ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξω δηαζπνξάο 

ηνπ θνξωλνϊνύ COVID19 ζην ζύλνιν ή κέξνο ηεο Δπηθξάηεηαο. 

Σε θάζε περίπηωζε ηα θσζηθά πρόζωπα ποσ πρόθεηηαη λα ζσκκεηάζτοσλ θαζ΄ 

οηολδήποηε ηρόπο ζηελ εθπαηδεσηηθή δηαδηθαζία οθείιοσλ λα θέροσλ πάληοηε 

καδί ηοσς ηο θαηά περίπηωζε απαηηούκελο πηζηοποηεηηθό/ηελ απαηηούκελε 

βεβαίωζε (π.ρ. ρνιηθή Κάξηα γηα COVID-19 ή πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ, λόζεζεο 

εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, δηελέξγεηαο rapid/pcr test) ζε έληππε ή ειεθηξνληθή 

κνξθή θαη λα ην επηδεηθλύνπλ ζε ηπρόλ έιεγρν ζηα αξκόδηα όξγαλα. 

 

 

 


