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Θέμα :Λειτουργία της νέας πλατφόρμας  EDUPASS.GOV για την υποβολή των αποτελεσμάτων self test /rapid 
test/pcr test  - 

Προμήθεια 5 αυτοδιαγνωστικών self test από τα φαρμακεία-  
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ενημερώνουμε  για τα εξής θέματα:  
Α. ότι από τη Δευτέρα, 1 ως και το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, μπορούν όλοι οι γονείς των μαθητών να προμηθευτούν 
μία συσκευασία με πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self test) από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις 
ανάγκες ελέγχου των ημερών από 5 έως 22 Νοεμβρίου και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες 
των ειδικών.  
 
Β. Παράλληλα, εφεξής η δήλωση και το αποτέλεσμα  για τις δημόσιες σχολικές μονάδες θα δηλώνεται στη νέα 
πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία νέα πλατφόρμα θα 
εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19. Η  δήλωση του αποτελέσματος στην πλατφόρμα edupass είναι 
υποχρεωτική . Η εφαρμογή e    ss ταυτοποιεί ΟΝΟΜΑ, το ΕΠΩΝΥΜΟ  και την Ημ. Γεννησης του παιδιού σας 
όπως ακριβώς είναι δηλωμένα στο σχολείο με το μητρώο του ΑΜΚΑ. 

 Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα 
σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε.  

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η πλατφόρμα λειτουργεί διαλειτουργικά και δίνει τη δυνατότητα στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας 
να διαπιστώνει αν  έχει πραγματοποιηθεί η δήλωση των αποτελεσμάτων των τεστ στην πλατφόρμα  και αν είναι 
επιτρεπτή η παρουσία όλων των προσώπων στη Σχολική μονάδα. 
Συγχρόνως οι μαθητές   πρέπει να  επιδεικνύουν, χωρίς να παραδίδουν, τη σχολική κάρτα κατά την προσέλευσή 
τους στο Σχολείο  και να τη φέρουν  μα ί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε 
περίπτωση που  ητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/ Υποδιευθυντή/τρια, ή 
Προ στάμενο/νη  
1.Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr  δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια 
 ώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι:  

x οι μαθητές/τριες, 

x το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και το βοηθητικό προσωπικό 

x κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία 
που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), 

2. Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουντα εξής: 

Α)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 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, ενώ για τους 
μαθητές που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση γίνεται μια φορά.  
 Β)την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη 
θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.  
Γ)σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή 
πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και 
Γ)σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (r  i /PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές 
απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο. 

Σας αποστέλλω το σύνδεσμο για οπτικοποιημένες οδηγίες στο email σας 

Να σας υπενθυμίσω τα παιδιά να παραμένουν στο σπίτι όταν εκδηλώνουν συμπτώματα αδια θεσίας και να 
ακολουθεί ιατρική καθοδήγηση.Θα σας αποστείλω εκ νέου το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για την περίπτωση 
εμφάνισης κρουσμάτων και στενών επαφών. 

Η Δ/ντρια του Σχολείου 

Γεωργία Κούρτη 
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