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Αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID από 18 Οκτωβρίου 

 

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενημερώνει τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις πως οι εθνικοί κανόνες ελέγχου των Ευρωπαϊκών Ψηφιακών 

Πιστοποιητικών COVID μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus έχουν  επικαιροποιηθεί  έτσι 

ώστε να συνάδουν με τον  Κανονισμό 82 του του περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματος (Αρ. 

38) του 2021 (ημερ. 18 Οκτωβρίου 2021). 

 

Συγκεκριμένα, πλέον, έγκυρα αποτελέσματα ελέγχου θα εξάγονται μέσω της εφαρμογής 

εφόσον πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 

 αρνητική εργαστηριακή εξέταση ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για τη νόσο 

του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε 

 πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος για την ασθένεια του 

COVID-19, είτε 

 πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ έξι (6) μηνών 

από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης. 

 

Υπενθυμίζεται πως οι πιο πάνω πρόνοιες εφαρμόζονται σε όλους τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους ή/και οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις ή/και υποστατικά όπου, 

τηρουμένων των μέτρων αποστασιοποίησης, υπάρχει η δυνατότητα συνάθροισης πέραν 

των δέκα (10) προσώπων, περιλαμβανομένων των εργαζομένων, και απαιτούνται για 

πρόσωπα ηλικίας 12 ετών και άνω. 

 

Σημειώνεται πως για σκοπούς έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID, 

εξακολουθεί να δίνεται η δυνατότητα έκδοσης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 

σήμερα, και συγκεκριμένα: 

 

 αν έχετε εμβολιαστεί (με μία (1) ή και δύο (2) δόσεις εμβολίου) με τη χορήγηση να 

έχει καταχωριστεί στη σχετική βάση του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο η τυχόν έκδοση 

Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID με μία δόση, δεν αναιρεί το γεγονός 

ότι για σκοπούς ελέγχου σύμφωνα με την δεύτερη υποπερίπτωση του Κανονισμού 
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82, θα είναι μόνο αποδεκτά πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί στη βάση 

ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος. 

 εάν έχετε διαγνωστεί εργαστηριακά για τη νόσο COVID-19 και το αποτέλεσμα έχει 

δηλωθεί και καταχωριστεί στη σχετική βάση του Υπουργείου Υγείας 

 εάν έχετε υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο για τη νόσο COVID-19 με μέθοδο 

ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) ή με μοριακή μεθοδολογία (π.χ. 

RT-PCR) και αρνητικό αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα πρέπει να έχει 

καταχωριστεί από το εργαστήριο στη σχετική βάση του Υπουργείου Υγείας. Το 

πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο για έκδοση στην πύλη eudcc.gov.cy μέχρι επτά (7) 

ημέρες από την ημερομηνία δειγματοληψίας. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή CovScan Cyprus επιτρέπει τον έλεγχο της εγκυρότητας των 

Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. 

 

Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό Android (για 

εκδόσεις νεότερες από Android 8.1), ενώ διατίθεται δωρεάν μέσω του Google Play.  

 

Σαρώνοντας τον κωδικό QR που αναγράφεται στο πιστοποιητικό, η εφαρμογή παρουσιάζει 

το αποτέλεσμα του ελέγχου εγκυρότητας. Υπάρχουν τρία επίπεδα ελέγχου: 

 Πράσινο: το πιστοποιητικό είναι «Έγκυρο» και σημαίνει ότι ο κάτοχος του 

πιστοποιητικού έχει ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα ή έχει νοσήσει από τη 

νόσο COVID-19. 

 Κίτρινο: το πιστοποιητικό είναι «Έγκυρο» και σημαίνει πως ο κάτοχος του 

πιστοποιητικού έχει υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση (RT-PCR ή antigen rapid 

test) με αρνητικό αποτέλεσμα. 

 Κόκκινο: το πιστοποιητικό είναι «Μη έγκυρο». 
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