
Νζοσ τρόποσ διλωςθσ των self-test ςτο https://edupass.gov.gr/ 
 

 

Αγαπθτοί γονείσ, 

Ενθμερωκικαμε το Σάββατο από το ΥΠΑΙΘ ότι από τθ Δευτζρα, 1/11/2021 ξεκινά θ 

λειτουργία τθσ πλατφόρμασ edupass.gov.gr  για τα ςχολεία. Μζςω αυτισ κα επιβεβαιώ-

νεται ότι εντόσ του ςχολείου βρίςκονται μόνο πρόςωπα (μακθτζσ/τριεσ, εκπαιδευτικοί, 

επιςκζπτεσ), που πλθροφν τισ προχποκζςεισ φυςικισ παρουςίασ ςτθ δια ηώςθσ 

εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Στθν πλατφόρμα ενςωματώνονται όλεσ οι λειτουργίεσ του self-testing.gov.gr κακώσ και θ 

διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ Σχολικισ Κάρτασ για COVID-19, όπωσ γινόταν ωσ τώρα. 

Τποβάλλουν διλωςθ υποχρεωτικά ςτθν πλατφόρμα edupass.gov.gr :  

(α) οι μακθτζσ/τριεσ, (β) το εκπαιδευτικό προςωπικό και (γ) κάκε άλλο φυςικό πρόςωπο, 

που βρίςκεται με φυςικι παρουςία ςτο ςχολείο. 

Οι υπόχρεοι ι οι γονείσ/κθδεμόνεσ  ειςζρχονται ςτθν πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ 
και δθλώνουν τθν πρόκεςθ φυςικισ παρουςίασ τουσ ςτουσ χώρουσ του ςχολείου, ηθτώντασ 

να αποςτζλλεται ςτθ κυρίδα του ςχολείου θ υγειονομικι τουσ κατάςταςθ. 

 Α) ε περίπτωςθ που ζχουν εμβολιαςκεί ι ζχουν νοςιςει εντόσ του τελευταίου εξαμινου 

θ διλωςθ αυτι πρζπει να γίνει μία μόνο φορά και 

 Β) ςε περίπτωςθ υποβολισ ςε διαγνωςτικό (rapid/PCR) ι αυτοδιαγνωςτικό ζλεγχο             

(self test), το αποτζλεςμα δθλώνεται όςεσ φορζσ απαιτείται από το εκάςτοτε ιςχφον 

πλαίςιο, π.χ. για τουσ μακθτζσ πρζπει να υποβάλλεται δφο φορζσ τθν εβδομάδα. 
 

 υγκεκριμζνα τα βιματα για τθ διλωςθ είναι: 

1. Οι γονείσ επιςκζπτεςτε τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα edupass.gov.gr κάκε Δευτζρα και 

Πζμπτθ. Θα χρειαςτείτε τουσ κωδικοφσ ςασ ςτο taxisnet και τον ΑΜΚΑ ςασ ι τον ΑΜΚΑ του 

παιδιοφ ςασ. 

2. Επιλζγετε τθν κατθγορία «Πρόςβαςθ ςε χώρουσ Πρωτοβάκμιασ/Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ/Ειδικισ Αγωγισ» και μετά  

 

3. Με τθ χριςθ των κωδικών taxisnet ι μζςω κωδικών e-banking γίνεται θ ταυτοποίθςθ 

του γονζα. 

 

https://edupass.gov.gr/
https://edupass.gov.gr/


4. Στο Διλωςθ EDUPASS - χολικι Κάρτα >>> υμπλθρώςτε τα ςτοιχεία του ςχολείου ςτο 

οποίο φοιτά ο μακθτισ  κα επιλζξετε  

Περιφζρεια: ΑΣΣΙΚΗ,   Περιφερειακι Ενότθτα: ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ΑΣΣΙΚΗ,  

Διμοσ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ – ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ,   Κατθγορία: ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ, 

Τφποσ: ΕΝΙΑΙΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ,  

Σχολείο: 5ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ 

Σ’ αυτό το ςημείο πιιανόν να ςασ ζητθςει : Αποιθκευςη ςχολείου, για να μην κάνετε τα 

ίδια βθματα την επόμενη φορά. Πατθςτε NAI. 

 

5. Δθλώνετε τα ςτοιχεία του παιδιοφ (Όνομα Μακθτι, Επώνυμο Μακθτι, Ημερομθνία 

γζννθςθσ), όπωσ ακριβώσ είναι γραμμζνα ςτθν οικογενειακι ςασ μερίδα και όχι 

υποκοριςτικά π.χ. Μαρία Άννα και όχι Μαριάννα ι Ιωάννθσ και όχι Γιάννθσ, κ.ά. 

 

6. Δθλώνετε τθν Ημερομθνία διεξαγωγισ και το αποτζλεςμα του self-test  

 και πατιςτε ΤΠΟΒΟΛΗ. 

7. Δθλώνετε  τθ ςυναίνεςι ςασ ςτθν παροχι ςτοιχείων και εκτυπώνετε.  

8. Η πλατφόρμα είναι ανοικτι από τθν Κυριακι, 31 Οκτωβρίου 2021. 

9. Προςοχι θ διλωςθ να γίνεται μζχρι τα μεςάνυχτα τθσ Δευτζρασ ι τθσ Πζμπτθσ, για να 

ζχουμε ζτοιμα τα ςτοιχεία για τον ζλεγχο το επόμενο πρωινό. 

Ελπίηω να βοικθςα!   Να κυμάςτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαηί μασ  

ςτο 2102387570 και  mail@5dim-kamat.att.sch.gr 
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