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Λευκωσία, 18 Νοεμβρίου 2021 

 
 
ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
  
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Κοινωνικής 

Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού  
  
ΘΕΜΑ:  Υποχρεωτικός ο έλεγχος κατοχής SafePass μέσω της εφαρμογής 

CovScan Cyprus από τις 22 Νοεμβρίου 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διενέργεια ελέγχων 
κατοχής SafePass μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει 
ότι η χρήση της εφαρμογής καθίσταται υποχρεωτική από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου, 
κι έπειτα. 
 
Μέσω της εφαρμογής πιστοποιείται γρήγορα και με ασφάλεια η εγκυρότητα του Ευρωπαϊκού 
Ψηφιακού Πιστοποιητικού (EUDCC) για σκοπούς SafePass. Ως εκ τούτου, οι πολίτες θα πρέπει 
μέχρι τις 22 Νοεμβρίου να εκδώσουν το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό μέσω της 
ιστοσελίδας https://www.eudcc.gov.cy/. Το EUDCC μπορεί να παρουσιάζεται σε ψηφιακή 
μορφή σε κινητό τηλέφωνο (smartphone) ή σε έντυπη μορφή, νοουμένου ότι σε αυτό 
εμφανίζεται ο κωδικός QR. Σε ό,τι αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
ανάρρωσης, η έκδοση γίνεται μια φορά, ενώ εάν πρόκειται για πιστοποιητικό αρνητικού 
αποτελέσματος από τεστ, η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που διενεργείται νέα 
εξέταση. 
 
Στα υποστατικά/επιχειρήσεις όπου μπορούν να φιλοξενηθούν πέραν των 10 ατόμων και 
απαιτείται η κατοχή SafePass, οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές ή οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί 
τους οφείλουν μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, να εξασφαλίσουν την εφαρμογή, για τη διενέργεια των 
ελέγχων. Η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί 
λογισμικό Android και διατίθεται δωρεάν μέσω του Google Play. Οδηγίες χρήσης για τον τρόπο 
λειτουργίας της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στον 
σύνδεσμο: https://wiki.eudcc.gov.cy/COVSCAN_Android_EL.pdf. 
 
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις των εμπορικών κέντρων ή των πολυκαταστημάτων, όπου 
στεγάζονται πέραν της μιας επιχείρησης, ο έλεγχος γίνεται στην είσοδο του εμπορικού 
κέντρου/πολυκαταστήματος και δεν απαιτείται εκ νέου έλεγχος από τις επιχειρήσεις εντός τους. 
Από τον ψηφιακό έλεγχο του κωδικού QR, στο παρόν στάδιο εξαιρούνται οι πολίτες που 
εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες και οι οποίοι δύνανται, εάν το επιθυμούν, να παρουσιάζουν 
SafePass σε άλλη μορφή (βλ. πιο κάτω): 
 
1. Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, 

 
2. Άτομα ηλικίας 18 ετών και κάτω, 
 
3. Τουρκοκύπριοι πολίτες που έχουν εμβολιαστεί σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

όπου η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, 
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4. Τουρίστες (δηλαδή άτομα μη μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία και εισέρχονται νόμιμα 

στη Δημοκρατία) που έχουν εμβολιαστεί σε χώρες άλλες από αυτές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν) ή την 
Ελβετία, και 

 
5. Μόνιμοι/νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου που έχουν εμβολιαστεί σε χώρες άλλες από αυτές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν) ή την Ελβετία. 
 

Τονίζεται ότι τα άτομα που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες θα ελέγχονται για κατοχή 
SafePass και οφείλουν υποχρεωτικά να παρουσιάζουν πιστοποιητικό που να 
αποδεικνύει ότι πληρούν μια από τις προϋποθέσεις του SafePass (κάρτα εμβολιασμού 
ή πιστοποιητικό ανάρρωσης από την COVID-19 σε έντυπη μορφή ή γραπτό μήνυμα ή 
πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από εξέταση PCR ή rapid test αντιγόνου σε έντυπη 
μορφή ή γραπτό μήνυμα). 
 
Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής γίνεται με τη σάρωση του κωδικού QR που 
αναγράφεται στο πιστοποιητικό (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και παρουσιάζει τα εξής 
αποτελέσματα ελέγχου εγκυρότητας: 
 
 Πράσινο: Το πιστοποιητικό είναι έγκυρο και σημαίνει ότι ο κάτοχός του έχει 

ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα ή νοσήσει από τη νόσο COVID-19. 
 
 Μπλε: Το πιστοποιητικό είναι έγκυρο και σημαίνει πως ο κάτοχός του έχει υποβληθεί σε 

εξέταση PCR με αρνητικό αποτέλεσμα, 
 
 Κίτρινο / Πορτοκαλί: Το πιστοποιητικό είναι έγκυρο και σημαίνει πως ο κάτοχός του 

έχει υποβληθεί σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) με αρνητικό 
αποτέλεσμα. 

 
 Κόκκινο: Το πιστοποιητικό είναι μη έγκυρο. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή CovScan Cyprus είναι διαθέσιμες στον 
σύνδεσμο: https://bit.ly/31UGJtp. 
 
Επίσης μπορείτε να δείτε το σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Υγείας πατώντας ΕΔΩ. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων,  
Κοινωνικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
 
 
 
/ΕΞ 
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