
Self Testing
Οδηγίες καταχώρησης αποτελέσματος στην ιστοσελίδα 

self-testing.gov.gr

Σχολική κάρτα για COVID - 19



1. Ιστοσελίδα self-testing.gov.gr
2. Επιλογή της ενέργειας που επιθυμούμε
• Σχολική κάρτα για COVID – 19 (αφορά 

μαθητές)
3. Αφού επιλέξουμε την ενέργεια μεταφερόμαστε 
αυτόματα στην παρακάτω εικόνα
(εικόνα στην 2η διαφάνεια) 



4. Επιλέγουμε εκ νέου την ενέργεια και 
μεταφερόμαστε αυτόματα στην επόμενη εικόνα



5. Επιλέγουμε «σύνδεση»



6. Επιλέγουμε τον φορέα που θέλουμε για την ταυτοποίηση των 
στοιχείων μας. Η πρώτη επιλογή πραγματοποιεί ταυτοποίηση με 
κωδικούς taxisnet και είναι η πιο σύνηθες, οι υπόλοιπες είναι μέσω 
τραπέζης και απαιτείται να υπάρχουν ενεργοί κωδικοί για web banking.
Σε αυτό τον οδηγό χρησιμοποιήσαμε κωδικούς taxisnet.



7. Εισάγουμε τους κωδικούς taxisnet (για τα ανήλικα τέκνα την ταυτοποίηση 
πραγματοποιεί ένας εκ των κηδεμόνων). Στην συνέχεια επιλέγουμε «σύνδεση». 



8. Στην συνέχεια επιλέγουμε «συνέχεια» (είναι ήδη επιλεγμένο) και μετά επιλέγουμε 
«αποστολή»



9. Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται τα στοιχεία, αφού βεβαιωθούμε ότι 
είναι τα σωστά επιλέγουμε «συνέχεια». (για τους μαθητές εμφανίζεται το 
όνομα του κηδεμόνα του οποίου οι κωδικοί taxisnet χρησιμοποιήθηκαν, η 
εισαγωγή των στοιχείων του παιδιού πραγματοποιείται στην συνέχεια).



10. Εμφανίζονται τα προσωπικά μας στοιχεία και επιλέγουμε 
«συνέχεια».



11. Καταχωρούμε τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας
για το οποίο θέλουμε να εκδώσουμε «σχολική κάρτα 
για COVID – 19» και επιλέγουμε «συνέχεια»



12. Συνεχίζουμε την εισαγωγή με τα υπόλοιπα στοιχεία 
του/της μαθητή/τριας που απαιτούνται καθώς και την 
ημερομηνία που διενεργήθηκε το self test και το 
αποτέλεσμα αυτού. Επιλέγουμε «συνέχεια».



13. Πραγματοποιείται προεσκόπιση όλων των στοιχείων 
που συμπληρώσαμε στην αίτηση μας. Βεβαιωνόμαστε 
ότι όλα είναι σωστά και στην συνέχεια επιλέγουμε 
«έκδοση»



13. Στην σελίδα που θα εμφανιστεί, θα δούμε από την αριστερή πλευρά τα 
στοιχεία της αίτησης μας και από την δεξιά πλευρά τις ενέργειες που μπορούμε 
να πραγματοποιήσουμε. Επιλέγουμε αυτή που επιθυμούμε 1. Αποθήκευση 2. 
Αποστολή email 3. Αποστολή sms ή 4. Κοινοποίηση. Η προτεινόμενη ενέργεια 
είναι η «αποθήκευση». Γίνεται λήψη του εγγράφου στον υπολογιστή και στην 
συνέχεια μπορούμε να το εκτυπώσουμε ώστε ο/η μαθητής/τρια να το έχει μαζί 
του/της στο σχολείο. Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει smartphone και 
την εφαρμογή για scan QR code, μπορεί να σκανάρει το QR να αποθηκεύσει στο 
έγγραφο στο κινητό του και να το εκτυπώσει από κάπου αλλού ή να το επιδείξει 
στο σχολείο μέσω κινητού.


