
1. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα https://edupass.gov.gr 
2. Κλικ στο πράσινο πλαίσιο Ξεκινήστε εδώ  > . 
3. Επιλέγουμε την ενέργεια Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης/ Ειδικής Αγωγής. 
4. Κλικ στο πράσινο πλαίσιο Συνέχεια.  
5. Επιλέγουμε την ενέργεια Δήλωση self test μαθητών/τριών δημόσιων σχολικών μονά-

δων - Έκδοση Σχολικής Κάρτας για C0VID-19. 
6. Κλικ στο πράσινο πλαίσιο Συνέχεια. 
7. Κλικ στο μπλε πλαίσιο Σύνδεση. 

(Κλικ στο «Αποδοχή» για να συμφωνήσουμε με τη χρήση των cookies και την επεξερ-
γασία των προσωπικών μας δεδομένων -δεν θα μας ξαναζητηθεί στον ίδιο browser). 

8. Επιλέγουμε φορέα αυθεντικοποίησης (π.χ. ΓΓΠΣΔΔ (Κωδικοί Taxisnet), με κλικ στο α-
ντίστοιχο πράσινο πλαίσιο. 

9. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία σύνδεσης (Χρήστης, Κωδικός). 
10. Κλικ στο μπλε πλαίσιο Σύνδεση.  
11. Επιλέγουμε Συνέχεια.  
12. Κλικ στο μπλε πλαίσιο Αποστολή. 
13. Επιβεβαιώνουμε την ορθότητα των στοιχείων μας με κλικ στο μπλε πλαίσιο Αποστολή. 
14. Επιλέγουμε τα στοιχεία του σχολείου: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Η-

ρακλείου, Δήμος Ηρακλείου, Κατηγορία Λύκεια, τύπος Πρότυπο Λύκειο,  Πρότυπο Γε-
νικό Λύκειο Ηρακλείου 

15. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του μαθητή/τριας (όνομα, επώνυμο, Ημερομηνία Γέννη-
σης, ΑΜΚΑ) 

16. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του self-test (Ημερομηνία Διεξαγωγής, Αποτέλεσμα) 
17. Κλικ στο μπλε πλαίσιο Υποβολή. 
18. Ακολουθούμε τη διαδικασία εκτύπωσης της κάρτας. 
19. Προσοχή! Κρατούμε την κάρτα για επίδειξη στο σχολείο Τρίτη και Παρασκευή. 
 
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία το πολύ 24 ώρες πριν από κάθε Τρίτη και Παρασκευή. 
 
Αν στο βήμα 5 επιλέξουμε την ενέργεια Δήλωση μαθητών/τριών που έχουν εμβολιαστεί ή 
έχουν νοσήσει ή έχουν πρόσφατο PCR/Rapid test, στο βήμα 16 θα επιλέξουμε ΝΑΙ στο πε-
δίο Επιθυμώ τα στοιχεία του μαθητή (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προ-
ωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ στο σύστημα edupass, και θα προχωρήσουμε ανα-
λόγως, με τα βήματα 17 και 18. 
Στην περίπτωση εμβολιασμού, ή νόσησης, δεν θα χρειαστεί να επαναλάβουμε τη δήλωση 
πριν παρέλθει εξάμηνο από τον εμβολιασμό ή τη νόσηση. 

https://edupass.gov.gr/

