
Πλατφόρμα edupass 

 

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για 

τα δημόσια σχολεία η πλατφόρμα edupass.gov.gr , μέσω της οποίας 

θα εκδίδεται η Σχολική Κάρτα για COVID-19, ενώ ενσωματώνονται 

και όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr. 

Οι Διευθυντές των σχολείων μέσα από τις Θυρίδες των σχολικών 

μονάδων έχουν την δυνατότητα έκδοσης κατάστασης με τις 

δηλώσεις παρουσίας μαθητών & εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-

testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για 

COVID-19. 

Υπόχρεοι για την πλατφόρμα edupass 

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα 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»), όπως για παράδειγμα 

φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική 

μονάδα. 

Διαδικασία 

Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/ τριών και οι ενήλικοι 

μαθητές/τριες που φοιτούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές 

πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής θα 

πρέπει από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου να επισκέπτονται την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr και όχι  την 

πλατφόρμα self-testing.gov.gr , και, αφού επιλέξουν την κατηγορία 

«Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και, ακολούθως την κατηγορία 

«Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών - Έκδοση Σχολικής Κάρτας 

για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των 

κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με 

το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη 

διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος, σύμφωνα με τη οριζόμενα 

στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινής 

απόφσης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και 

Επικρατείας (Β’ 4558). 

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους 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.  

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

τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και 

Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), 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.  

Αρνητικό αποτέλεσμα 

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, 

εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού 

αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα.  

Επίδειξη του αποτελέσματος 

Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική 

κάρτα 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 από εκπαιδευτικό ή 

από τον/τη Διευθυντή/ τρια/Υποδιευθυντή/τρια, ή 

Προϊστάμενο/νη. 

Θετικό αποτέλεσμα 



Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, 

εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού 

αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν.  

Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός 

είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε 

φορά γνωστοποιούνται. 

  

Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους Σχολική Κάρτα 

Tα φυσικά πρόσωπα (μαθητές, εκπαιδευτικοί και διοικητικό 

προσωπικό)  που πρόκειται να συμμετάσχουν καθ ́ 

οιονδήποτε  τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να 

φέρουν πάντοτε μαζί τους το κατά περίπτωση   απαιτούμενο 

πιστοποιητικό/την απαιτούμενη βεβαίωση (π.χ.   ή πιστοποιητικό 

εμβολιασμού, νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, διενέργειας 

rapid/pcr test) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και να το 

επιδεικνύουν σε τυχόν έλεγχο στα αρμόδια όργανα. 

  

Η  σχολική κάρτα θα εκδίδεται από την πλατφόρμα edupass.gov.gr 

  

Κατηγοριοποίηση 

Δίπλα στο ονοματεπώνυμο της  δήλωσης  διαγνωστικού τεστ του 

μαθητή, θα αποδίδεται ένας λεκτικός χαρακτηρισμός που 

αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) μη επιτρεπτή παρουσία,  

(β) επιτρεπτή παρουσία, 

(γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. 

  

Χρώματα Πράσινο, κόκκινο και γκρι 

Οι τρεις αυτές κατηγορίες  αποτυπώνονται με   χρώματα και λεκτικά, 

ήτοι 

http://5gym-ag-parask.att.sch.gr/newsite/edupass.gov.gr


το «ΚΟΚΚΙΝΟ» για την κατάσταση της μη επιτρεπτής παρουσίας, 

το «ΠΡΑΣΙΝΟ» για την κατάσταση της επιτρεπτής παρουσίας και 

το “ΓΚΡΙ” ή «ΑΓΝΩΣΤΟ» για την άγνωστη κατάσταση όπου 

απαιτείται περαιτέρω έλεγχος (όπως, παραδείγματος χάριν, σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει (εγκύρως) υποβληθεί δήλωση 

μέσω της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» ή έχει εμφιλοχωρήσει 

κάποιο σφάλμα στη σχετική διαδικασία). 

 


