
Από τη Δευτέρα 1/11/2021 οι δηλώσεις  μαθητών δημοσίων σχολείων 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr 

       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  

     Αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους 

Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής»                  

και μετά την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών – Έκδοση 

Σχολικής Κάρτας για COVID-19», στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη 

χρήση των κωδικών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet)  και ακολουθούν τη 

διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. 

      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.   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. 

 

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 τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον 

εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας, και την φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια 

του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. 

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. 

http://edupass.gov.gr/
http://edupass.gov.gr/
http://self-testing.gov.gr/


Κατ’ οίκον περιορισμός 

      Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες 

μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Εάν 

το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται 

το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. 

       Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, 

τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο 

τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του 

πυρετού. 

Επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 

       Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές/τριες  ή άτομα χωρίς ιστορικό 

νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλλονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση -

πέρα από τους δύο (2) υποχρεωτικούς προληπτικούς συστηματικούς ελέγχους 

ανά εβδομάδα-, σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test), που θα 

παρέχεται χωρίς κόστος σε δημόσιους φορείς υγείας , δύο (2) φορές στο 

διάστημα των επτά (7) ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο 

κρούσμα. Διευκρινίζεται ότι αποδεκτά είναι και τα rapid test που μπορεί να 

πραγματοποιηθούν με δαπάνη της οικογένειας σε ιδιωτικά εργαστήρια. 

       Κατά τις ημέρες προσέλευσης των μαθητών/τριών για τη διενέργεια 

εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κατά τα παραπάνω οριζόμενα 

καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες. 

Μαθητές ανεμβολίαστοι 

       Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 

εξάμηνο που: 

1. ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα 

COVID-19, 

2. ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολούθησαν μαζί του 

μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα  κατά την περίοδο μεταδοτικότητας του 

κρούσματος, εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε 

τουλάχιστον μια (1) διδακτική ώρα, 

3. μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο ή σχολικό 

λεωφορείο και κάθονταν σε κοντινή θέση, όπως: στη διπλανή θέση του ίδιου 

θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, θα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid 

test τις ημέρες 0 έως 1 και 7, από την τελευταία επαφή με το κρούσμα καθώς 

και σε self test καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των rapid test. 



       Ανεμβολίαστοι μαθητές ή άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο 

εξάμηνο, που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος ατόμου με το 

οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη, θα πρέπει να ακολουθούν τη 

διαδικασία της δεκαήμερης απομόνωσης από την τελευταία επαφή με το 

κρούσμα και επιστροφή στις σχολικές δραστηριότητες την ενδέκατη ημέρα. 

 


