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Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID

Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2021

Σήμερα, οι Πρόεδροι των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρευρέθηκαν στην επίσημη τελετή υπογραφής
του κανονισμού για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, σηματοδοτώντας το τέλος της
νομοθετικής διαδικασίας. Με την ευκαιρία αυτή, οι πρόεδροι Ντάβιντ Σασόλι και Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν και ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα δήλωσαν τα ακόλουθα:

«Το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID αποτελεί σύμβολο του τι αντιπροσωπεύει η Ευρώπη. Μια
Ευρώπη που δεν παραπαίει όταν δοκιμάζεται. Μια Ευρώπη που ενώνεται και ωριμάζει όταν
αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η Ένωσή μας έδειξε και πάλι ότι αποδίδουμε καλύτερα όταν
συνεργαζόμαστε. Ο κανονισμός για το ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID συμφωνήθηκε μεταξύ
των θεσμικών οργάνων μας σε χρόνο-ρεκόρ 62 ημερών. Παράλληλα με τις εργασίες στο πλαίσιο της
νομοθετικής διαδικασίας, οικοδομήσαμε επίσης την τεχνική ραχοκοκαλιά του συστήματος, της πύλης
της ΕΕ, η οποία βρίσκεται σε λειτουργία από την 1η Ιουνίου.

Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, για το οποίο μπορούμε να νιώθουμε περηφάνια. Η Ευρώπη που όλοι και
όλες γνωρίζουμε και θέλουμε πίσω είναι μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς. Το ενωσιακό πιστοποιητικό θα
δώσει και πάλι τη δυνατότητα στους πολίτες να απολαμβάνουν αυτό το πιο απτό και πολύτιμο από όλα
τα ενωσιακά δικαιώματα — το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η υπογραφή της σχετικής
πράξης σήμερα θα μας δώσει τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε φέτος το καλοκαίρι με μεγαλύτερη
ασφάλεια. Σήμερα επιβεβαιώνουμε από κοινού ότι μια ανοικτή Ευρώπη επικρατεί.»



Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID

Στόχος του ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID 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, εξαιρώντας τους/τις κατόχους του από
περιορισμούς όπως η καραντίνα.

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

θα καλύπτει τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, την υποβολή σε εξετάσεις για την ανίχνευσή
της και την ανάρρωση απ' αυτήν·

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·

Τα κράτη μέλη δεν θα επιβάλλουν πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στους/στις κατόχους
ενωσιακού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID, εκτός εάν οι περιορισμοί αυτοί 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 τη στήριξη των κρατών μελών στην παροχή οικονομικά προσιτών τεστ.

Ο κανονισμός θα ισχύσει για 12 μήνες από την 1η Ιουλίου 2021.

Ιστορικό

Στις 17 Μαρτίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία ενωσιακού
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 άρχισε να λειτουργεί η τεχνική ραχοκοκαλιά των συστημάτων, η πύλη της
ΕΕ. Η πύλη επιτρέπει την επαλήθευση των χαρακτηριστικών ασφαλείας που περιέχονται στους
κωδικούς QR.

Σε συνέχεια της επίσημης υπογραφής του σήμερα, ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου,
με περίοδο σταδιακής εφαρμογής έξι εβδομάδων για την έκδοση πιστοποιητικών για τα κράτη μέλη που
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χρειάζονται επιπλέον χρόνο.

13 κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει να εκδίδουν ενωσιακά ψηφιακά πιστοποιητικά COVID.
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