
Αλλαγή στη πλατφόρμα δήλωσης αποτελέσματος  self -test και rapid -
test  από   Δευτέρα 1η Νοεμβρίου. 

 

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες. 

Σύμφωνα με την τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π 

οικ.55254/09.09.21 ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως με Αρ. Φύλλου 4960/26Οκτωβρίου 2021 τ.Β’ από  Δευτέρα 

1η Νοεμβρίου 2021 αλλάζει η μέχρι τώρα πλατφόρμα  για τη δήλωση του 

αποτελέσματος  ελέγχου νόσησης των μαθητών/τριών από τον COVID -19 

με self-test  ή rapid test. 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών  θα επισκέπτεστε  την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, και, αφού επιλέξετε την 

κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και, ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση 

Self Test Μαθητών/τριών - Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19», στη 

συνέχεια με τη χρήση των κωδικών taxisnet, σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

ν. 4727/2020 (Α’ 184), ακολουθείτε  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). 

Αρνητικό αποτέλεσμα 

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, 

εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού 

αποτελέσματος, την οποία  και εκτυπώνετε. 

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 

Διευθυντή ή Υποδιευθύντρια. 

Θετικό αποτέλεσμα 

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται 

από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία και  

εκτυπώνετε. 



Σε αυτή την περίπτωση, μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε 

δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται. 

Κατ’ οίκον περιορισμό 

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

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

ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 

Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). 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 μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο 

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

πυρετού, χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων 

του. 

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/ κηδεμόνες των 

μαθητών/τριών δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού 

ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με 

επιβάρυνση του πολίτη. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι 

διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, 

παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του 

Ε.Ο.Δ.Υ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, τότε 

το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 

είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, 

χωρίς λήψη αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του. 

Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση 

ιατρικής βεβαίωσης. 

Κατά τις ημέρες προσέλευσης των μαθητών/τριών για τη διενέργεια 

εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου  καταχωρίζονται αλλά δεν 

προσμετρώνται απουσίες. 

 Υποχρέωση υποβολής δήλωσης συμμετοχής στη διά ζώσης 

εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές 

πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr». 

Τα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των 

γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους, τα οποία θα συμμετάσχουν καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία 

που διεξάγεται σε δημόσια εκπαιδευτική δομή πρωτοβάθμιας 



δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, υποχρεούνται να 

υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία 

στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 

124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558).». 

«Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»  

§ 6. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα στο 

πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας edupass.gov.gr 

ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και 

Επικρατείας και ιδίως στο άρθρο 5 αυτής (Β’ 4558).». 

 


