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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. 

Από τθ Δευτζρα 1 Νοεμβρίου 2021, θ διλωςθ των self, rapid και PCR test κακώσ και θ ζκδοςθ τθσ 
Σχολικισ Κάρτασ CoViD-19, κα γίνεται αποκλειςτικά μζςω τθσ πφλθσ edupass.  

Ακολουκοφν οι οδθγίεσ που ετοίμαςα. Μπορείτε να τισ διακινιςετε ωσ ζχουν. 

 

Ανοίγουμε το πρόγραμμα με το οποίο βλζπουμε 
ιςτοςελίδεσ και μπαίνουμε ςτθ διεφκυνςθ: 

https://edupass.gov.gr/ 

Επιλζγουμε το: 

«πρόςβαςη ςε χώρουσ Πρωτοβάθμιασ / 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ / Ειδικήσ Αγωγήσ»  

και κάνουμε κλικ ςτο ‘Συνζχεια’ 

 

 

Επιλζγουμε το: 

«Δήλωςη εκπαιδευτικών/μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.»  

και κάνουμε κλικ ςτο ‘Συνζχεια’ 

Στο επόμενο μινυμα, κάνουμε κλικ ςτο ‘Σφνδεςθ’ 

 

 

https://edupass.gov.gr/


 

2/4  οδθγίεσ για εκπαιδευτικοφσ 

 

Θα ςασ ηθτθκεί να επιλζξετε με τίνοσ φορζα του 
κωδικοφσ, επικευμείτε να ςυνδεκείτε ςτθν 
πλατφόρμα edupass. 

Κάντε κλικ ςτο «Επιλζξτε ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί taxisnet)» 
αν επικμείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ κωδικοφσ ςασ 
τθσ εφορίασ ι κάντε κλικ ςε μία από τισ 11 τράπεηεσ 
ώςτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ κωδικοφσ ςασ web 
banking. 

Εάν επιλζξετε το πρώτο, κα δείτε το γνώριμο πλαίςιο 
Αυθεντικοποίηςησ Χρήςτη του TaxisNet. 

Ειςάγετε το όνομα χριςτθ και τον κωδικό ςασ και 
κάντε κλικ ςτο ‘Σφνδεςθ’ 

Εάν επιλζξετε κάποια από τισ τράπεηεσ, κα δείτε το 
αντίςτοιχο πλαίςιο Αυθεντικοποίηςησ Χρήςτη. 

 

 

Εφόςο θ Αυθεντικοποίηςη είναι επιτυχισ, κα δείτε το 
διπλανό πλαίςιο. 

Κάντε κλικ ςτο ‘Αποςτολι΄. 
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Ελζγξτε τα ςτοιχεία ςασ και κάντε κλικ ςτο ‘Συνζχεια’ 

 

 

Κάντε κλικ ςτο ‘Προςκικθ ςχολείου΄. 

Κάντε τισ απαραίτθτεσ επιλογεσ και κάντε κλικ ςτο 
‘Αποκικευςθ’. 

 

 

Το ςχολείο που επιλζξατε, κα πρζπει να εμφανιςτεί 
ςτο πάνω μζροσ τθσ φόρμασ. Αν είναι λάκοσ, πατιςτε 
το ‘Διαγραφι’ και επαναλάβετε το προθγοφμενο 
βιμα. 

Αν είναι ςωςτό, ςυμπλθρώςτε τον ΑΜΚΑ ςασ, 
επιλζξτε ‘ΝΑΙ’ ςτθν αυτόματθ προώκθςθ ςτοιχείων 
και κάντε κλικ ςτο ‘Υποβολι΄. 



 

4/4  οδθγίεσ για εκπαιδευτικοφσ 

Αν όλα πάνε καλά, και είςτε εμβολιαςμζνοσ ι ζχετε 
νοςιςει, κα δείτε το ςχετικό πιςτοποιθτικό το οποίο 
μπορείτε να εκτυπώςετε ι να αποκθκεφςετε ςε pdf. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κα λάβετε ειδοποίθςθ 
επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ. 

 

 

 

Στράτοσ ‘stratari’ Κυριαηίδθσ 
Δθμοτικό Σχολείο 5ο Δράμασ 

stratari@gmail.com 
31-10-2021 
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