
Αγαπητοί γονείς, 

Aπό τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας 
https://edupass.gov.gr/ (ΚΥΑ αριθμ. 124068/ΓΔ4/2021 ΦΕΚ 4558/τευχ. Β΄/1-10-2021) Η 
νέα πλατφόρμα συνιστά αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι προσβάσιμη 
από το gov.gr, και σε αυτή την πλατφόρμα θα δηλώνετε από 1η Νοεμβρίου 
2021 το αποτέλεσμα του self test του παιδιού σας και να εκδίδετε τη 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (όχι στο self-testing.gov.gr) ώστε να μπορεί ο μαθητής να 
παρακολουθήσει δια ζώσης τα μαθήματα στο σχολείο.  

ΟΛΟΙ οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών θα δηλώνουν ηλεκτρονικά το 
αποτέλεσμα του self test και η Διεύθυνση του σχολείου θα μπορεί να δει 
πλέον ηλεκτρονικά τη δήλωση του αποτελέσματος και να επιτρέψει ή όχι την 
είσοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο. 

Επίσης, χάρη στο edupass.gov.gr η Διεύθυνση του σχολείου 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. 

Οι μαθητές το πρωί της Τρίτης και το πρωί της Παρασκευής θα φέρνουν 
μαζί τους οπωσδήποτε τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΡΤΑ είτε εκτυπωμένη από τον 
υπολογιστή είτε σε χειρόγραφο που θα πρέπει να έχει γραμμένο ΤΟΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ που  εμφανίστηκε όταν δηλώθηκε το self test 
στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/. 

Χειρόγραφες ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ που δεν θα έχουν  γραμμένο ΤΟΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ που  εμφανίστηκε όταν δηλώθηκε το self test στην 
πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. 

Επίσης,  οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν συνεννοηθεί με τη Διεύθυνση του 
σχολείου και επιθυμούν να  προσέλθουν στο σχολείο θα πρέπει να 
εισέρχονται στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ και να δηλώνουν την 
πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στο σχολείο, ζητώντας να αποστέλλεται 
στη θυρίδα του σχολείου 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 που δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν νοσήσει θα πρέπει 
να γίνεται υποβολή του αποτελέσματος του  rapid/PCR ή self test  κάθε φορά 
που επιθυμεί  ο γονέας να προσέλθει δια ζώσης στο σχολείο. 

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
https://www.minedu.gov.gr/news/50530-26-10-21-i-leitourgia-tou-edupass-
gov-gr-epekteinetai-stis-sxolikes-monades-tis-dimosias-protovathmias-
defterovathmias-ekpaidefsis-kai-eidikis-agogis 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία! 

 

 


