
ΟΔΗΓΟΣ για την ΣΩΣΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ του SELF-TEST

Βήμα 1
Μπαίνουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://self-testing.gov.gr

Βήμα 2
Προχωρούμε λίγο πιο κάτω στη σελίδα μέχρι να βρούμε την επιλογή Σχολική Κάρτα Covid

Βήμα 3
Θα ζητηθεί να συνδεθούμε στο σύστημα



Βήμα 4
Επιλέγουμε τρόπο σύνδεσης, συνήθως την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
(κωδικοί Taxisnet).

Βήμα 5
Συνδεόμαστε στο σύστημα με τους κατάλληλους κωδικούς.



Βήμα 6
Προχωρούμε στις επόμενες οθόνες όπου γίνεται εμφάνιση των στοιχείων μας για επιβεβαίωση.

Βήμα 7
Καταχωρούμε τα στοιχεία του παιδιού μας.



Βήμα 8
Καταχωρούμε το αποτέλεσμα του self-test και πατάμε Έκδοση.



Βήμα 9
Θα εμφανιστεί η Σχολική Κάρτα Covid με τα στοιχεία που εισάγαμε νωρίτερα κι έναν μοναδικό 
Κωδικό Εγγράφου

Στη συνέχεια έχουμε 3 επιλογές: 

(α) εκτυπώνουμε το έγγραφο σε χαρτί (ώστε το παιδί μας να έχει την εκτύπωση μαζί του στο 
σχολείο)

(β) αποθηκεύουμε το έγγραφο σε μορφή pdf (ώστε το παιδί μας να έχει το pdf αρχείο στο κινητό 
του)

(γ) αντιγράφουμε τα στοιχεία που βλέπουμε σε χαρτί (ώστε το παιδί μας να έχει μαζί του στο 
σχολείο μια χειρόγραφη σχολική κάρτα covid).

Δείτε στο Βήμα 10, οδηγίες ανά επιλογή.
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Βήμα 10 – επιλογή α: Εκτύπωση του εγγράφου σε χαρτί

Επιλέγουμε Εκτύπωση και στη συνέχεια τον εκτυπωτή στον οποίο και θα τυπωθεί το έγγραφο.

Βήμα 10 – επιλογή β: Αποθήκευση του εγγράφου σε μορφή pdf

Επιλέγουμε Εκτύπωση και στη συνέχεια Αποθήκευση σε PDF. 
Συνήθως  το  pdf  αρχείο  αποθηκεύεται  στον  φάκελο  Λήψεις της  συσκευής  μας  από  όπου
μπορούμε να το στείλουμε στο κινητό του παιδιού μας.



Βήμα 10 – επιλογή γ: χειρόγραφη αντιγραφή του εγγράφου σε χαρτί

Αντιγράφουμε με πολλή προσοχή τα στοιχεία που βλέπουμε σε μια κενή σχολική κάρτα covid και 
την υπογράφουμε.
Καλό είναι να έχουμε προμηθευτεί φωτοτυπίες κενής σχολικής κάρτας covid από το σχολείο.

Προσοχή: γράφουμε πάνω δεξιά τον Κωδικό Εγγράφου που βλέπουμε στην οθόνη μας. Χωρίς 
αυτόν, η σχολική κάρτα covid δεν θα είναι έγκυρη.

Βήμα 11
Αποσυνδεόμαστε από την εφαρμογή.
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