
 

“Από ηε Γεπηέξα 1 Ννεκβξίνπ 2021 ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία γηα ηηο  

δεκόζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο ε πιαηθόξκα edupass.gov.gr, ε νπνία απνηειεί  

έλα επηπιένλ εξγαιείν γηα ηελ πγεηνλνκηθή ζωξάθηζε ηεο δηα δώζεο  

ιεηηνπξγίαο ηωλ δεκόζηωλ εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ. Φάξε ζην edupass.gov.gr  

o Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα  

επηβεβαηώλεη όηη εληόο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο βξίζθνληαη κόλν πξόζωπα  

(καζεηέο/ηξηεο, εθπαηδεπηηθνί/κέιε Δ.Δ.Π.-Δ.Β.Π., επηζθέπηεο), ηα  

νπνία πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο θπζηθήο παξνπζίαο ζηε δηα δώζεο  

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

H πιαηθόξκα αθνξά επί ηνπ παξόληνο κόλν ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο  

δεκόζηαο πξωηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγωγήο.  

Σηελ πιαηθόξκα ελζωκαηώλνληαη όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ  

self-testing.gov.gr θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο Σρνιηθήο Κάξηαο γηα  

COVID-19. Οη γνλείο/θεδεκόλεο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ πνπ θνηηνύλ ζε  

ηδηωηηθέο ζρνιηθέο κνλάδεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα δειώλνπλ ην απνηέιεζκα  

ηωλ self-test ζηελ πιαηθόξκα self-testing.gov.gr θαη λα εθδίδνπλ ηελ  

Σρνιηθή Κάξηα γηα COVID-19, αθνινπζώληαο ηελ ηδία αθξηβώο δηαδηθαζία  

πνπ αθνινπζνύλ κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

Υπόρξενη ππνβνιήο ζηελ πιαηθόξκα edupass.gov.gr δήιωζεο ζπκκεηνρήο κε  

θπζηθή παξνπζία ζηε δηα δώζεο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο δεκόζηεο  

ζρνιηθέο κνλάδεο είλαη: (α) νη καζεηέο/ηξηεο, (β) ην εθπαηδεπηηθό  

πξνζωπηθό θαη κέιε Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζωπηθνύ (Δ.Δ.Π.) θαη  

Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζωπηθνύ (Δ.Β.Π.), (γ) θάζε άιιν θπζηθό πξόζωπν,  

πνπ ζπκκεηέρεη κε θπζηθή παξνπζία ζε θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθή  

δηαδηθαζία πνπ δηελεξγείηαη εληόο ηωλ ρώξωλ ηεο δεκόζηαο εθπαηδεπηηθήο  

δνκήο («επηζθέπηεο»), όπωο γηα παξάδεηγκα θνηηεηέο/ηξηεο πνπ  

πξαγκαηνπνηνύλ πξαθηηθή άζθεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 

Οη ππόρξενη ή νη γνλείο/θεδεκόλεο ηνπο εηζέξρνληαη ζηελ πιαηθόξκα θαη  

δειώλνπλ ηελ πξόζεζε θπζηθήο παξνπζίαο ηνπο ζηνπο ρώξνπο ηεο ζρνιηθήο  

κνλάδαο, δεηώληαο λα απνζηέιιεηαη ζηε ζπξίδα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνπο  

ε θαηάζηαζή ηνπο. 

 

Α) Σε πεξίπηωζε πνπ έρνπλ εκβνιηαζζεί ή πνπ έρνπλ λνζήζεη εληόο ηνπ  

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ε δήιωζε απηή πξέπεη λα γίλεη κία κόλν θνξά θαη 

 

Β) ζε πεξίπηωζε ππνβνιήο ζε δηαγλωζηηθό (rapid/PCR) ή απηνδηαγλωζηηθό  

έιεγρν (self test), όζεο θνξέο απαηηείηαη από ην εθάζηνηε ηζρύνλ  

πιαίζην, π.ρ. γηα ηνπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζζεί/λνζήζεη εληόο  

ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ ε αληίζηνηρε δήιωζε ζην edupass.gov.gr πξέπεη  

λα ππνβάιιεηαη δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 

Υπελζπκίδεηαη όηη ην edupass.gov.gr ζε πξώηε θάζε ελεξγνπνηήζεθε πξηλ  

από ιίγεο εβδνκάδεο γηα ηα Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα (ΑΔΙ) θαη  

ζηόρνο ηνπ είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, αιιά  
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θαη ζηελ απινύζηεπζε ηωλ δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ γηα ηελ ηήξεζε ηωλ  

πγεηνλνκηθώλ πξωηνθόιιωλ. 

 

Η λέα πιαηθόξκα ζπληζηά απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηωλ Υπνπξγείωλ  

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ θαη Χεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη είλαη  

πξνζβάζηκε από ην gov.gr. Υινπνηήζεθε από ην Δζληθό Γίθηπν Υπνδνκώλ  

Τερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΔΓΥΤΔ ΑΔ – GRNET), επνπηεπόκελν θνξέα ηνπ  

Υπνπξγείνπ Χεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ελώ ε άληιεζε ηωλ ζηνηρείωλ  

πξαγκαηνπνηείηαη από ην Κέληξν Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο Γεληθήο  

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ ΗΓΙΚΑ.” 

 

Με εθηίκεζε, 

 

Γεληθή Γξακκαηεία Αζκηαο, Βζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Δηδηθήο Αγωγήο 

 

 

Γειηίν Τύπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ:  

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  
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