
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ EDUPASS.GOV.GR 

Από σήμερα, Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021, τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες 

σχολικές μονάδες η πλατφόρμα https://edupass.gov.gr . Στην πλατφόρμα 

ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης 

της Σχολικής Κάρτας για COVID-19.  

Μέσω του https://edupass.gov.gr, η διευθύντρια της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά 

πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει, ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο 

πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία 

πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr  δήλωσης συμμετοχής με 

φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές 

μονάδες είναι:  

(α) οι μαθητές/τριες,  

(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 

(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),  

(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε 

είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας 

εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»). 

Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) 

φορές ανά σχολική εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως.  

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες των υπόχρεων εισέρχονται στην πλατφόρμα και 

δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής 

μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η 

κατάστασή τους. 

Επομένως, οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ τριών που φοιτούν σε 

δημόσιες εκπαιδευτικές δομές θα πρέπει από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου να 

επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr και όχι την πλατφόρμα 

self-testing.gov.gr , η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1ο: Επιλέγετε την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους 

Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής»  

Βήμα 2ο: Επιλέγετε την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών - Έκδοση 

Σχολικής Κάρτας για COVID-19» 
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Βήμα 3ο: Ακολουθείτε τη διαδικασία αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών - 

διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί taxisnet) 

Βήμα 4ο: Ακολουθείτε τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος 

Βήμα 5ο: Εκτυπώνετε τη σχολική κάρτα που εκδίδεται από την πλατφόρμα 

Αρνητικό αποτέλεσμα 

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την 

πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία ο/η μαθητής/τρια 

επιδεικνύει, εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί 

του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που 

ζητηθεί επίδειξή της. 

 

Θετικό αποτέλεσμα 

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την 

πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος. Σε αυτή την περίπτωση, τα 

ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, 

για εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου 

(rapid test), που θα παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους φορείς υγείας (είτε στις 

πρωτοβάθμιες δημόσιες δομές είτε σε όλες τις δομές του ΕΟΔΥ, όπως είναι 

αναρτημένες στην ηλεκτρονική του διεύθυνση του ΕΟΔΥ. 

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες 

μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό 

ακλουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού έλεγχου είναι θετικό, 

ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. 

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού έλεγχου είναι αρνητικό, τότε το παιδί 

ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη 

αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του. 

Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής 

βεβαίωσης. 

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού έλεγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων 

μαθητών/τριών δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού έλεγχου από 

επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. 

Να σημειωθεί ότι:  

Α) Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του 

τελευταίου εξαμήνου, η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά. Το απαιτούμενο 

πιστοποιητικό/ βεβαίωση σε αυτή την περίπτωση είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού 

ή νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνου, αντίστοιχα. 



Β) σε περίπτωση που οι υπόχρεοι υποβάλλονται σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), η δήλωση πρέπει να γίνεται όσες φορές 

απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν 

εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, η αντίστοιχη δήλωση στο 

edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα. 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας -ως εξουσιοδοτημένη 

αρμόδια διαχειρίστρια της θυρίδας του Σχολείου- οφείλει να ελέγχει την κατάσταση 

των μαθητών/τριών και του προσωπικού, η οποία αποτυπώνεται ως ακολούθως: 

Δίπλα στο ονοματεπώνυμο της δήλωσης διαγνωστικού τεστ του μαθητή/προσωπικού, 

θα αποδίδεται ένας λεκτικός χαρακτηρισμός που αντιστοιχεί στις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

(α) μη επιτρεπτή παρουσία, (κόκκινο χρώμα) 

(β) επιτρεπτή παρουσία, (πράσινο χρώμα) 

(γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. (γκρι χρώμα) (όπως, 

παραδείγματος χάριν, σε περιπτώσεις κατά τις όποιες δεν έχει υποβληθεί έγκυρη 

δήλωση μέσω της πλατφόρμας. 


