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ΓΕΝΙΚΑ  

 
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID έχει ως στόχο να διευκολύνει την 
ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Είναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο είτε 
έχει εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19 είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική 
εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα είτε έχει νοσήσει και αναρρώσει από τη νόσο 
COVID-19. Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς και σε Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία. 
 
Για να εκδώσετε το πιστοποιητικό σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα 4 
βήματα: 

1 2 3 4 

Επιλέξτε είδος 
πιστοποιητικού 

Συμπληρώστε τα 
στοιχεία σας 

Εισάγετε το OTP 
που έχει σταλεί 
στο κινητό σας 

Κάνετε λήψη ή 
εκτύπωση του 

πιστοποιητικού 
σας 

 
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα περιέχει μόνο απαραίτητες 
πληροφορίες όπως Όνομα, Ημερ. Γεννήσεως, Εκδότης Πιστοποιητικού και μοναδικό 
αναγνωριστικό κωδικό QR. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας παρουσιάζει τα 4 βήματα που θα πρέπει να 

ακολουθήσετε για έκδοση και λήψη του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού 

COVID. 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα, Βήματα έκδοσης του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού 

Πιστοποιητικού COVID 

Για να ξεκινήσετε την διαδικασία έκδοσης πατήστε «Ξεκινήστε Εδώ». 
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ΒΗΜΑ 1: ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΙΔΟΣ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  

 
Στο σημείο αυτό, καλείστε να επιλέξετε το είδος του πιστοποιητικού που επιθυμείτε: 
Εμβολιασμός, Νόσηση, Εργαστηριακή εξέταση.  
 
Επιλέξτε είδος Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID:  

• Εμβολιασμού 
Αν έχετε εμβολιαστεί (με μία ή και δύο δόσεις) και έχει καταχωρηθεί στη 
σχετική βάση του Υπουργείου Υγείας 

• Νόσησης 
Αν έχετε διαγνωστεί εργαστηριακά για τη νόσο COVID-19 με μοριακή 
μεθοδολογία (RT-PCR) και το αποτέλεσμα έχει δηλωθεί και καταχωρηθεί στη 
σχετική βάση του Υπουργείου Υγείας 

• Εργαστηριακής εξέτασης 
Αν έχετε υποβληθεί εντός των τελευταίων 7 ημερών σε εργαστηριακό έλεγχο 
COVID με μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Antigen Rapid Test) ή με 
μοριακή μεθοδολογία (RT-PCR) έχετε λάβει αρνητικό αποτέλεσμα και το 
αποτέλεσμα έχει καταχωρηθεί από το εργαστήριο στη σχετική βάση του 
Υπουργείου Υγείας. 
 

 

Εικόνα 2: 3 Eίδη Πιστοποιητικού  
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Επιλέξτε μόνο ΜΙΑ επιλογή και πατήστε «Συνέχεια».  
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ΒΗΜΑ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ  

 
Για να εκδώσετε το πιστοποιητικό, πρέπει να συμπληρώσετε ΟΛΑ τα απαιτούμενα 
πεδία.  
1. Είδος Εγγράφου Ταυτοποίησης* 

• Κυπριακή Ταυτότητα 

• Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού (ΔΕΑ) 

• Διαβατήριο 

• Ταυτότητα Αλλοδαπού  
2. Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης 
3. Ημερομηνία Γέννησης, Μήνας/Ημέρα/Έτος 
 
Αφού επιβεβαιώσετε πως όλα τα στοιχεία είναι ορθά, πατήστε «Υποβολή».  
 

 

Εικόνα 3: Στοιχεία πολίτη - Όλα τα πεδία είναι Υποχρεωτικά 

*Σημείωση: Θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός του εγγράφου που χρησιμοποιήθηκε 
κατά τον εμβολιασμό/ιχνηλάτηση/εξέταση.  
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  

 
Εάν παρουσιαστεί το μήνυμα «Δεν βρέθηκε πιστοποιητικό εμβολιασμού» τότε 
ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία ή/και το είδος πιστοποιητικού που έχετε ζητήσει. 
 
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το είδος και ο αριθμός εγγράφου ταυτοποίησης καθώς 
και τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει είναι ορθά και δοκιμάστε ξανά. 
 
Υπενθυμίζεται η ανάγκη καταχώρισης του αριθμού του εγγράφου ταυτοποίησης και 
του κινητού τηλεφώνου που είχε δηλωθεί είτε κατά τη διευθέτηση ραντεβού για τον 
εμβολιασμό σας, είτε στην ομάδα ιχνηλάτησης, είτε στο κλινικό εργαστήριο/κινητή 
μονάδα διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου. 
 

 

Εικόνα 4: Μήνυμα σφάλματος λόγω λανθασμένων στοιχείων ή είδους 

πιστοποιητικού 

Για βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης για θέματα 
COVID-19: 

• μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eudcc.gov.cy ή  

• στο τηλέφωνο 1474 για κυπριακούς αριθμούς και στο +357 22285757 για 
ξένους αριθμούς ή κλήσεις από το εξωτερικό. 

  

mailto:info@eudcc.gov.cy
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ΒΗΜΑ 3: ΕΙΣΑΓΕΤΕ  ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  OTP  

 
Ο κωδικός OTP έχει σταλεί στο κινητό (xxxxxx435) που είχε δηλωθεί είτε κατά τη 
διευθέτηση ραντεβού για εμβολιασμό, είτε στην ομάδα ιχνηλάτησης, είτε στο κλινικό 
εργαστήριο/κινητή μονάδα όπου διενεργήθηκε ο εργαστηριακός έλεγχος. Εισάγετε 
τον αριθμό OTP που έχει σταλεί στο κινητό σας και πατήστε «Υποβολή ΟΤΡ».  

 

Εικόνα 5: Εισάγετε τον αριθμό επιβεβαίωσης OTP  

Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας στοιχεία σας δεν αναγράφονται όπως στο 
ταξιδιωτικό σας έγγραφο, μπορείτε να επικοινωνήσετε για διόρθωσή τους με το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης για θέματα COVID-19 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
info@eudcc.gov.cy ή στο τηλέφωνο 1474 για κυπριακούς αριθμούς και στο +357 
22285757 για ξένους αριθμούς και κλήσεις από το εξωτερικό. 
 
Σε περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα OTP μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (KEΠ) ή τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) για διευθέτηση ραντεβού 
για έκδοση του πιστοποιητικού σας.  
 
Κατά την προσέλευσή σας στο ραντεβού, θα πρέπει να έχετε την ταυτότητα σας ή 
άλλο έγγραφο ταυτοποίησής σας που είχε δηλωθεί κατά τον 
εμβολιασμό/ιχνηλάτηση/εργαστηριακή εξέτασή σας.  
 

mailto:info@eudcc.gov.cy
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Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση αφορά άλλο 
άτομο (π.χ. συγγενικό άτομο) θα πρέπει κατά την προσέλευσή σας στο ραντεβού να 
παρουσιαστεί σχετική εξουσιοδότηση. 
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ΒΗΜΑ 4:  ΛΗΨΗ Η/ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΑΣ   

 
Το Πιστοποιητικό για ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ έχει βρεθεί.  
 
Επιλέξτε ενέργεια: 

• Λήψη (σε μορφή PDF) 

• Αποστολή σε ηλεκτρονική διεύθυνση  

• Εκτύπωση 
 
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία σας είναι ορθά.    

 

 
Εικόνα 6: Επιτυχής έκδοση του πιστοποιητικού 

 

file:///C:/Users/chrisharalambous/Desktop/GREEN%20CERTIFICATE/eudcc/step4.html
file:///C:/Users/chrisharalambous/Desktop/GREEN%20CERTIFICATE/eudcc/step4.html
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ΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  

Δείγμα πιστοποιητικού σε μέγεθος Α4, το οποίο μπορείτε να διπλώσετε σε μορφή 

βιβλιαρίου.  
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Εικόνα 7: Δείγμα εκτυπωμένου Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  

Το πρότυπο Πιστοποιητικό είναι ένα τυπικό φύλλο χαρτιού ISO A4 διπλωμένο κατά 

μήκος της κεντρικής γραμμής του μακρύτερου άκρου σε ένα Α5 πρώτα και στη 

συνέχεια διπλωμένο κατά μήκος της κεντρικής γραμμής του μεγαλύτερου άκρου 

αυτού του Α5 σε ένα φυλλάδιο Α6. Αυτή η μορφή είναι ευκολότερη στην αποθήκευση 

και στην χρήση του. Ακολουθήστε τα πιο κάτω 3 βήματα. 

Εικόνα 8: Οδηγίες για μετατροπή του πιστοποιητικού σε μορφή βιβλιαρίου 
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Τέλος 


