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Οδηγίες προς γονείς/κηδεμόνες για τη δήλωση των αποτελεσμάτων 

self-test των παιδιών τους στην πλατφόρμα edupass.gov.gr 

 

1. 

Ανοίγουμε τον φυλλομετρητή που 

χρησιμοποιούμε (chrome, firefox, 

edge, safari, opera κτλ) και 

επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα 

https://edupass.gov.gr/ 

 
 

2. 

Επιλέγουμε το: 

“Πρόσβαση σε χώρους 

Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής” 

και πατάμε το “Συνέχεια”  

 

 

3. 

Στο βήμα αυτό μας αφορούν οι δύο 

πρώτες επιλογές: 

α) Αν ο μαθητής έχει εμβολιαστεί, ή 

νοσήσει έως 6 μήνες πριν, ή έχει 

πρόσφατο PCR / Rapid test 

επιλέγουμε τη δεύτερη επιλογή 

β) Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω 

λόγοι, επιλέγουμε την πρώτη 

επιλογή για να δηλώσουμε το 

αποτέλεσμα του self-test 

και πατάμε το “Συνέχεια”  

  
 

https://edupass.gov.gr/
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4. 
Αμέσως μετά πατάμε το 
“Σύνδεση” 

 

5. 

Ανάλογα με το φορέα στον οποίο 

έχετε κωδικούς πατήστε το 

κατάλληλο εικονίδιο για να 

συνδεθείτε. 

Το πρώτο εικονίδιο αφορά τους 

κωδικούς που έχετε για το taxisnet 

(κωδικοί εφορίας), ενώ όλα τα 

υπόλοιπα τις αντίστοιχες 

εικονιζόμενες τράπεζες στις οποίες 

μπορεί να έχετε κωδικούς web 

banking 

 

6. 

Ανάλογα με την επιλογή που κάνατε 

στο προηγούμενο βήμα εισάγετε 

τους αντίστοιχους κωδικούς σας και 

πατήστε το “Σύνδεση”  
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7. Και αμέσως μετά το “Αποστολή” 

 

8. 
Ελέγξτε την ορθότητα των 

αναγραφόμενων στοιχείων και 

πατήστε το “Συνέχεια” 

 

9. 

Η επόμενη φόρμα αποτελείται από 
τρία τμήματα. 
 

Στο 1ο τμήμα της φόρμας θα πρέπει 

να συμπληρώσετε τα στοιχεία του 

σχολείου που φοιτά ο/η 

μαθητής/τρια, από τα πτυσσόμενα 

μενού, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Αν έχετε δύο οι περισσότερα παιδιά, 

θα πρέπει να επαναλάβετε τη 

διαδικασία για καθένα από τα παιδιά 

σας. 
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Στο 2ο τμήμα της φόρμας θα πρέπει 

να συμπληρώσετε τα στοιχεία 

του/ης μαθητή/τριας, όπως αυτά 

είναι καταγεγραμμένα στη σχολική 

μονάδα, καθώς και το ΑΜΚΑ 

του/της. 

 

 

Στο 3ο και τελευταίο τμήμα της 

φόρμας θα πρέπει να καταχωρήσετε 

τα αποτελέσματα του self-test. 

 

Μόλις συμπληρώσετε όλα τα 

τμήματα πατήστε το “Υποβολή”  

 

 


