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Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό: τα
κράτη μέλη συμφωνούν επί των τεχνικών προδιαγραφών

Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2021

Ένα μήνα μετά την πρόταση της Επιτροπής για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, οι εκπρόσωποι
των κρατών μελών στο δίκτυο eHealth συμφώνησαν σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές που
περιγράφουν τις κύριες τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή του συστήματος. Πρόκειται για ένα
σημαντικό βήμα για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής σε επίπεδο ΕΕ. Παράλληλα, τα κράτη μέλη
ενθαρρύνονται να θέσουν σε εφαρμογή τις απαιτούμενες τεχνικές λύσεις σε εθνικό επίπεδο. Είναι
εξαιρετικά σημαντικό να προχωρήσουν οι εργασίες για την τεχνική εφαρμογή, παράλληλα με την εν
εξελίξει νομοθετική διαδικασία, ώστε να εξασφαλιστεί η χρήση των ψηφιακών πράσινων
πιστοποιητικών σε ολόκληρη την ΕΕ έως τον Ιούνιο του 2021.

Οι τεχνικές προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν καλύπτουν τη δομή των δεδομένων και τους
μηχανισμούς κωδικοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού QR, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι
όλα τα πιστοποιητικά, ψηφιακά ή έντυπα, θα μπορούν να διαβάζονται και να επαληθεύονται σε
ολόκληρη την ΕΕ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν επίσης την πύλη της ΕΕ την οποία δημιούργησε η Επιτροπή
για να καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή κλειδιών ηλεκτρονικής υπογραφής, ώστε να είναι δυνατή η
επαλήθευση της γνησιότητας των ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών σε όλη την ΕΕ. Από την πύλη
αυτή δεν θα περάσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα κατόχων πιστοποιητικών, καθώς τα
δεδομένα αυτά δεν είναι αναγκαία για την επαλήθευση.

Τέλος, οι κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν εφαρμογές αναφοράς για το λογισμικό έκδοσης
ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών· μια εφαρμογή αναφοράς για την επαλήθευση των
πιστοποιητικών· και ένα πρότυπο εφαρμογής ψηφιακού πορτοφολιού όπου οι πολίτες θα μπορούν να
τα αποθηκεύουν. Η δημιουργία των συστημάτων αυτών σε εθνικό επίπεδο εναπόκειται βέβαια στα
κράτη μέλη, όμως οι εφαρμογές αναφοράς θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της χρήσης των
πιστοποιητικών, καθώς τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να προχωρήσουν βασιζόμενα σε αυτές. Οι
εφαρμογές αναφοράς θα είναι ανοιχτής πηγής και θα είναι διαθέσιμες έως τα μέσα Μαΐου.

Ακολουθούν δηλώσεις μελών της Επιτροπής:
Ο Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί σταθμό στην
πορεία για τη δημιουργία της υποδομής του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού σε επίπεδο ΕΕ. Οι
κατευθυντήριες γραμμές, που εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες, δείχνουν
την αποφασιστικότητα και την ετοιμότητα των κρατών μελών και θα τους παράσχουν τις αναγκαίες
προδιαγραφές για την ταχεία εφαρμογή των πιστοποιητικών. Η Επιτροπή, από την πλευρά της, θα
είναι έτοιμη έως την 1 Ιουνίου και θα περιμένει να συνδεθούν τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίσουμε
ότι το σύστημα θα έχει τεθεί σε λειτουργία έως το καλοκαίρι. Είμαστε έτοιμοι και έτοιμες να
στηρίξουμε τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν την αναγκαία τεχνική υποδομή το
συντομότερο δυνατόν.»

Η Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, προσέθεσε: «Κάνουμε σήμερα
ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά
πραγματικότητα για τους πολίτες έως το καλοκαίρι. Την ώρα που οι εμβολιασμοί επιταχύνονται σε
ολόκληρη την ΕΕ, εμείς συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη, καθώς έχουμε δεσμευτεί να
δημιουργήσουμε αυτή την υποδομή εντός ενός φιλόδοξου χρονοδιαγράμματος. Είναι ζωτικής
σημασίας για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της πανδημίας, ενώ παράλληλα
επιτρέπουν στους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους για ελεύθερη κυκλοφορία με συντονισμένο
και ασφαλή τρόπο.»

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, ανέφερε σχετικά: «Πρόκειται για σημαντικό βήμα στην
εφαρμογή των ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών. Την περασμένη εβδομάδα, εκφράσαμε την
ικανοποίησή μας για την έγκριση της διαπραγματευτικής εντολής από το Συμβούλιο και προσβλέπουμε
τώρα στην ψηφοφορία που θα γίνει την άλλη βδομάδα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο προς την επίτευξη του στόχου μας να έχουμε το πιστοποιητικό έως τον

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1181
https://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/network_el
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_el


Ιούνιο – ώστε οι Ευρωπαίες και οι Ευρωπαίοι να μπορέσουν να ταξιδέψουν το καλοκαίρι με ασφάλεια
και με ελάχιστους περιορισμούς.»

Ιστορικό
Στις 17 Μαρτίου, η Επιτροπή εξέδωσε νομοθετική πρόταση σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για
τη δημιουργία ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού.

Στις 14 Απριλίου, το Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή του για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα ψηφοφορία
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την απόφασή του για εφαρμογή επείγουσας διαδικασίας. Μόλις το
Κοινοβούλιο εγκρίνει την εντολή του, θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των
θεσμικών οργάνων.

Προκειμένου τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά να τεθούν σε εφαρμογή τον Ιούνιο, η τεχνική
εφαρμογή πρέπει να προχωρήσει παράλληλα με τη νομοθετική διαδικασία. Οι κατευθυντήριες γραμμές
για τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του δικτύου eHealth, ενός εθελοντικού
δικτύου που συνδέει τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ηλεκτρονική υγεία, βασίζονται στο
έργο που πραγματοποίησε η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Οι πρώτες
κατευθυντήριες γραμμές είχαν ήδη εγκριθεί τον Ιανουάριο και επικαιροποιήθηκαν στις 12 Μαρτίου,
ενώ στις 12 Μαρτίου 2021 συμφωνήθηκε ένα σχέδιο πλαισίου εμπιστοσύνης.

Το επόμενο στάδιο από τεχνική άποψη είναι τώρα η δημιουργία εθνικών υποδομών, η ανάπτυξη
εθνικών λύσεων για την έκδοση, την επαλήθευση και την αποθήκευση των ψηφιακών πράσινων
πιστοποιητικών και η δημιουργία της πύλης της ΕΕ. Αφού ολοκληρωθεί η πιλοτική φάση τον Μάιο, η
πύλη της ΕΕ αναμένεται να είναι έτοιμη από τον Ιούνιο ώστε να συνδεθούν με αυτή τα κράτη μέλη.
Σημαντικός αριθμός κρατών μελών εξέφρασε ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα. Η
Επιτροπή θα παράσχει επίσης τεχνική και οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη για να συνδεθούν με την
πύλη.

Οι τελευταίες πληροφορίες που υπέβαλαν τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα για τον κορονοϊό και τους
ταξιδιωτικούς περιορισμούς είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Re-open EU.

Περισσότερες πληροφορίες
Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό – Κατευθυντήριες γραμμές για τις τεχνικές προδιαγραφές

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό – Δελτίο Τύπου

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό – Ενημερωτικό δελτίο

Ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό - βίντεο

Πρόταση κανονισμού σχετικά με το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό για τη διευκόλυνση της ελεύθερης
κυκλοφορίας στην ΕΕ

Πρόταση κανονισμού για τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά για υπηκόους τρίτων χωρών που
παραμένουν ή διαμένουν νόμιμα σε κράτη μέλη

Κορονοϊός: κοινή πορεία προς την ασφαλή επανέναρξη των δραστηριοτήτων στην Ευρώπη

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Re-open EU

IP/21/1883

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Charles MANOURY (+32 2 291 33 91)
Katarzyna KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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