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Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ τίθεται σε εφαρμογή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2021

Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Αυτό
σημαίνει ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ θα μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν και να
επαληθεύουν τα ψηφιακά τους πιστοποιητικά COVID σε ολόκληρη την ΕΕ. 21 κράτη μέλη, καθώς και η
Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν είχαν ήδη αρχίσει να εκδίδουν τα πιστοποιητικά πριν από τη
σημερινή προθεσμία, ενώ πέντε χώρες της ΕΕ ξεκινούν σήμερα.

Οι εργασίες της Επιτροπής για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ πραγματοποιήθηκαν υπό την
ηγεσία του επιτρόπου κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, σε στενή συνεργασία με τους αντιπροέδρους κ. Βιέρα
Γιούροβα και κ. Μαργαρίτη Σχοινά και τους επιτρόπους κ. Τιερί Μπρετόν, κ. Στέλλα Κυριακίδου και
κ. Ίλβα Γιούανσον.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την
εφαρμογή του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, δήλωσε τα εξής:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει αποτελέσματα για τους πολίτες της. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID
της ΕΕ αποτελεί σύμβολο μιας ανοικτής και ασφαλούς Ευρώπης, η οποία ανοίγει και πάλι με προσοχή,
δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της υγείας των πολιτών μας.

Τον Μάρτιο υποσχεθήκαμε ότι, μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές, θα διαθέτουμε ένα πανευρωπαϊκό
σύστημα για τη διευκόλυνση των ελεύθερων και ασφαλών μετακινήσεων εντός της ΕΕ. Πλέον,
είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι το σύστημα για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ είναι
έτοιμο και λειτουργικό.

Η συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ έχουν ήδη συνδεθεί στο σύστημα και είναι
έτοιμα να εκδίδουν και να επαληθεύουν τα πιστοποιητικά. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερα
από 200 εκατομμύρια πιστοποιητικά.

Βοηθάμε τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες να ανακτήσουν την ελευθερία που εκτιμούν και αγαπούν
τόσο πολύ.»

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ

Στόχος του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ είναι να διευκολύνει την ασφαλή και ελεύθερη
κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Όλοι οι Ευρωπαίοι και
όλες οι Ευρωπαίες έχουν το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία, ακόμη και χωρίς το πιστοποιητικό,
αλλά το πιστοποιητικό θα διευκολύνει τις μετακινήσεις, καθώς θα συμβάλλει στην εξαίρεση των
κατόχων του από περιορισμούς όπως η καραντίνα.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ θα είναι προσβάσιμο σε όλες και όλους και:

θα καλύπτει τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, την υποβολή σε εξετάσεις για την ανίχνευσή
της και την ανάρρωση από αυτή·

θα είναι δωρεάν και διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ·

θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή και έντυπη μορφή·

θα είναι ασφαλές και θα περιλαμβάνει ψηφιακά υπογεγραμμένο κωδικό QR.

Με βάση τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιβάλλουν πρόσθετους ταξιδιωτικούς
περιορισμούς στους κατόχους ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ, εκτός εάν είναι αναγκαίοι και
αναλογικοί για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να κινητοποιήσει 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου στήριξης
έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση των κρατών μελών στην παροχή οικονομικά προσιτών τεστ.

Ιστορικό

Στις 17 Μαρτίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία ενωσιακού

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1181


πιστοποιητικού COVID, με σκοπό τη διευκόλυνση της ασφαλούς ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών
εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στις 20 Μαΐου οι συννομοθέτες κατέληξαν σε προσωρινή
συμφωνία. Την 1η Ιουνίου τέθηκε σε λειτουργία η τεχνική ραχοκοκαλιά των συστημάτων, η δικτυακή
πύλη της ΕΕ, η οποία επιτρέπει την επαλήθευση των χαρακτηριστικών ασφαλείας που περιέχονται
στους κωδικούς QR. Προτού εκπνεύσει η προθεσμία της 1ης Ιουλίου, και οι 30 χώρες της ΕΕ και του
ΕΟΧ είχαν ήδη συνδεθεί ζωντανά με την πύλη. Από την 1η Ιουνίου, τα πρώτα κράτη μέλη άρχισαν να
εκδίδουν πιστοποιητικά· συνολικά, 21 χώρες της ΕΕ το έπραξαν πριν από την προθεσμία της 1ης
Ιουλίου.

Μετά την επίσημη υπογραφή στις 14 Ιουνίου, ο κανονισμός δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου. Ο
κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή σήμερα, 1η Ιουλίου, με περίοδο σταδιακής εφαρμογής έξι εβδομάδων
για την έκδοση πιστοποιητικών στα κράτη μέλη που χρειάζονται επιπλέον χρόνο.
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