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Θυρίδες Σχολείων 

 

Τελευταία ενημέρωση: 07/10/2021 
 

 
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

 

 Ποιος είναι ο ρόλος των θυρίδων; 

Η Θυρίδα της σχολικής σας μονάδας, είναι ένα “ψηφιακό γραμματοκιβώτιο” μέσα από το οποίο 

θα έχετε θέαση στην λίστα δηλώσεων παρουσίας των μαθητών / μαθητριών, των μελών του 

εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και των επισκεπτών σας, με βάση το 

πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού ή ανάρρωσης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (Rapid 

ή PCR test). 
 

 Υπάρχει εγχειρίδιο για τις θυρίδες; 

Το εγχειρίδιο για τις θυρίδες έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις και στη σελίδα 

εισόδου των θυρίδων. 

 

 Μπορεί ένα σχολείο να έχει παραπάνω από μία θυρίδα? 

Κάθε σχολείο έχει μία μοναδική θυρίδα.  

 

 Ποιος είναι αρμόδιος για τον χειρισμό της θυρίδας; 

Πρόσβαση και χειρισμό της θυρίδας του σχολείου έχει αποκλειστικά ο Διευθυντής του σχολείου. 

 
 Πως εισέρχομαι στη θυρίδα του τμήματος; 

Θα χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο https://thyrides-edu.services.gov.gr/ και θα κάνετε 

αυθεντικοποίηση με χρήση των κωδικών δημόσιας διοίκησης. 

 
 Πως εκδίδω Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης; 

Χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-
sto-demosio-tomea/ekdose-kodikon-demosias-dioikeses  

Για οδηγίες πάνω στην έκδοση κωδικών μπορείτε να ανατρέξετε στον σχετικό οδηγό: 
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2020-10/29-10-2020%20%20%20%20ΕΧ-
Κωδικοί%20Δημόσιας%20Διοίκησης%20για%20υπαλλήλους.pdf  

 Που βρίσκω την κατάσταση EDUPASS; 

Στο περιβάλλον της θυρίδας, στο αριστερό μενού υπάρχει σύνδεσμος με το τίτλο “Καταστάσεις 

EUPASS”. Με την επιλογή του, εμφανίζεται λίστα με τις διαθέσιμες ημερομηνίες και κουμπί 

https://thyrides-edu.services.gov.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/ekdose-kodikon-demosias-dioikeses
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/ekdose-kodikon-demosias-dioikeses
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2020-10/29-10-2020%20%20%20%20ΕΧ-Κωδικοί%20Δημόσιας%20Διοίκησης%20για%20υπαλλήλους.pdf
https://www.gsis.gr/sites/default/files/2020-10/29-10-2020%20%20%20%20ΕΧ-Κωδικοί%20Δημόσιας%20Διοίκησης%20για%20υπαλλήλους.pdf
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“Αποθήκευση zip”, ώστε να μεταφορτώσετε τοπικά το αρχείο που σας ενδιαφέρει, από τον 

συμπιεσμένο φάκελο. 

 Ποιον κωδικό πληκτρολογώ για να μου ανοίξει ο συμπιεσμένος φάκελος; 

Το αρχείο του συμπιεσμένου φακέλου ανοίγει με την χρήση του ΑΦΜ σας ως κωδικού. 
 

 Σε τι μορφή είναι το αρχείο της κατάστασης EDUPASS; 
 

H λίστα παρουσίας στον συμπιεσμένο φάκελο είναι σε 2 μορφές αρχείων:  

 μορφή .csv  

 μορφή .xlsx 

 Πως θα χρησιμοποιήσω την κατάσταση EDUPASS;  
 

Ο περαιτέρω τρόπος διαχείρισης της κατάστασης edupass από τους διαχειριστές/χειριστές των 
θυρίδων των τμημάτων αναφέρονται στην Εγκύκλιο 124862/Z1/4-10-2021 του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ενημέρωση για την υπ ́ αρ. 124068/ΓΔ4 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας «Τήρηση θυρίδων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων 
προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της 
ειδικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr» (ΦΕΚ Β ́4558/01.10.2021)»Πως θα χρησιμοποιήσω την 
κατάσταση EDUPASS;  

 
 
 
 

 
 

 

 

 


