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Τ
ην ταχύτερη δυνατή επανεκκίνηση του 
ελληνικού τουρισμού με ασφάλεια σημα-
τοδοτεί η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή 

Ενωση της πρότασης του πρωθυπουργού, Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, για τη δημιουργία ενός πρά-
σινου ψηφιακού πιστοποιητικού υγείας, που θα 
διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις εντός 
των ευρωπαϊκών συνόρων, αίροντας τους περι-
ορισμούς. Το πιστοποιητικό, το οποίο θα βεβαι-
ώνει ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά της νό-
σου COVID-19, έχει υποβληθεί σε αρνητικό τεστ 
ή έχει αναρρώσει από τον κορωνοϊό, ανοίγει τον 
δρόμο για ασφαλή ταξίδια χωρίς περιορισμούς 
εντός της Ε.Ε., αναθερμαίνοντας τις προσδοκίες 
των παραγόντων της εγχώριας τουριστικής αγο-
ράς για την πορεία της φετινής σεζόν. Ενθαρρυ-
ντικά προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και 

το -πιλοτικό- άνοιγμα του τουρισμού τον Απρί-
λιο, ένα μήνα πριν από την επίσημη ημερομη-
νία (14 Μαΐου), καθώς, σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες της Realnews, θα επιτραπεί η εί-
σοδος στην Ελλάδα των ταξιδιωτών από τις χώ-
ρες της Ε.Ε., το Ισραήλ, τη Βρετανία, τη Σερβία, 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ΗΠΑ. Ενό-
ψει, μάλιστα, της έναρξης της τουριστικής σεζόν, 
το υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με το 
υπουργείο Υγείας και την επιτροπή λοιμωξιολό-
γων, επεξεργάζεται αυτή την περίοδο τα πρω-
τόκολλα βάσει των οποίων θα ανοίξουν φέτος 
οι τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ σε λειτουργία 
κοντά στις πύλες εισόδου της χώρας θα βρίσκο-
νται ξενοδοχεία καραντίνας. 

Στην κατεύθυνση της ασφαλούς επανεκκίνη-
σης του τουρισμού, μάλιστα, η κυβέρνηση δίνει 
προτεραιότητα στον εμβολιασμό των ατόμων που 
εργάζονται στον τουριστικό κλάδο αμέσως μό-
λις εμβολιαστούν οι ευάλωτες ομάδες. Εν τω με-
ταξύ, οι εργαζόμενοι θα υποβάλλονται σε συχνά 
τεστ, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια 
των ίδιων των εργαζομένων, των τουριστών, κα-
θώς και των κατοίκων των τουριστικών περιοχών.

«Η υιοθέτηση του ψηφιακού πιστοποιητικού 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τεράστια 
επιτυχία για την ελληνική κυβέρνηση και για τον 
ίδιο τον πρωθυπουργό προσωπικά και αποδει-
κνύει ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί στην κατεύθυν-
ση της επανεκκίνησης του τουρισμού με ασφά-
λεια. Είμαι αισιόδοξος ότι η φετινή τουριστική σε-
ζόν θα κινηθεί σε επίπεδα καλύτερα απ’ ό,τι πέ-
ρυσι», επισημαίνει στην «R» ο υπουργός Τουρι-
σμού, Χάρης Θεοχάρης. 

Τα πιστοποιητικά θα εκδίδονται σε ψηφιακή 
μορφή, ώστε οι κάτοχοί τους να μπορούν να τα 
εμφανίσουν στο τηλέφωνό τους ή να τα εκτυ-
πώσουν, θα περιέχουν ένα barcode και ψηφια-
κή υπογραφή, ενώ θα προβλέπεται, μεταξύ άλ-
λων, ο καθορισμός της μέγιστης διάρκειας ισχύος 
του πιστοποιητικού ανάρρωσης σε 180 ημέρες.

Τα μυστικά των πιστοποιητικών
Ευρωπαίοι και Ελληνες αξιωματούχοι δίνουν απα-
ντήσεις στο πώς θα εφαρμοστεί το πρωτοφανές 
εγχείρημα των πιστοποιητικών.

 Ποιες πληροφορίες θα περιλαμβάνει το ψη-
φιακό πράσινο πιστοποιητικό;

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα περιέχει βασικές πληρο-
φορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κράτος-μέ-
λος έκδοσης και ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό. Επιπλέον, 
θα έχει πληροφορίες:
fΓια το πιστοποιητικό εμβολιασμού: Το αποδεικτικό εμβολιασμού, 
την εταιρεία, τον αριθμό δόσεων και την ημερομηνία εμβολιασμού.
f για το πιστοποιητικό εξέτασης: Τεστ (μοριακό ή αντιγόνου), 
ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής, κέντρο εξέτασης και σαφώς το 
αποτέλεσμα.
f Για το πιστοποιητικό ανάρρωσης: Ημερομηνία θετικού απο-
τελέσματος τεστ, εκδότης του πιστοποιητικού, ημερομηνία έκδο-
σης, ημερομηνία λήξης ισχύος.

 Ο εμβολιασμός αποτελεί προϋπόθεση για να ταξιδέψει κάποιος;
Ο εμβολιασμός δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει 

κάποιος να ταξιδέψει, ωστόσο ο επισκέπτης (Ελληνας ή αλλοδα-
πός) θα διευκολυνθεί (θα αποφύγει επί της ουσίας αρκετά εμπό-
δια προς τον προορισμό του) εάν έχει στην κατοχή του αρνητικό 

αποτέλεσμα τεστ ή πι-
στοποιητικό ότι έχει νο-
σήσει και έχει αναρρώ-
σει. Το ίδιο ισχύει και 
για τους υπηκόους τρί-
των χωρών που παρα-
μένουν ή διαμένουν σε 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. και 
έχουν το δικαίωμα να 
ταξιδέψουν σε άλλες χώ-
ρες εντός της Ενωσης.

 Σε ποιες χώρες θα 
μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί το πράσινο πιστο-

ποιητικό;
Το πράσινο πιστοποιητικό θα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης. Πέραν της Ε.Ε., το 
πιστοποιητικό ισχύει για ταξίδια 

προς την Ισλανδία, το Λι-
χτενστάιν, τη Νορβη-

γία και την Ελβετία.

Το πιστοποιητικό ανοίγει 
νωρίτερα τον δρόμο 
για την επανεκκίνηση 
του κλάδου και 
συγκεκριμένα από 
τον Απρίλιο, οπότε 
και η κυβέρνηση θα 
επιτρέψει την είσοδο 
σε επισκέπτες από τις 
χώρες της Ε.Ε., τις 
ΗΠΑ, τη Βρετανία, 
το Ισραήλ, τη 
Σερβία και τα 
Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα

«Πράσινο φως»
στον τουρισμό

 Από πού μπορούν να λάβουν το πράσινο πι-
στοποιητικό οι Ελληνες; 

Αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού 
είναι οι εθνικές Αρχές, δηλαδή τα νοσοκομεία, τα 
κέντρα εξέτασης, οι υγειονομικές Αρχές. Ολοι οι 
φορείς έκδοσης θα διαθέτουν το δικό τους κλειδί 
ψηφιακής υπογραφής. Ολα αυτά αποθηκεύονται 
σε ασφαλή βάση δεδομένων στην κάθε χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει πύ-
λη-πλατφόρμα, μέσω της οποίας όλες οι υπογρα-
φές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαλη-
θευτούν σε όλη την Ε.Ε., χωρίς να επαληθεύο-
νται τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου του 
πιστοποιητικού.

 Για να ταξιδέψουν οι Ελληνες εντός των ελ-
ληνικών συνόρων απαιτείται να έχουν στη δι-
άθεσή τους πράσινο πιστοποιητικό;

Οχι, οι Ελληνες πολίτες δεν είναι υποχρεωμέ-
νοι να έχουν στη διάθεσή τους πράσινο πιστο-
ποιητικό για να ταξιδέψουν σε κάποιον ελληνι-
κό προορισμό. 

 Για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό οι Ελληνες, 
απαιτείται να έχουν στη διάθεσή τους πράσι-
νο πιστοποιητικό;

Εάν ταξιδέψουν σε κάποια χώρα-μέλος της 
Ε.Ε., οι Ελληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν στη 
διάθεσή τους το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητι-
κό. Εάν ταξιδέψουν σε χώρες εκτός της Ε.Ε., θα 
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θα 
έχουν τεθεί βάσει διακρατικών συμφωνιών που 
θα έχουν συναφθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει 
συναφθεί κάποια διακρατική συμφωνία, οι Ελ-
ληνες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις 
που έχουν οριστεί από κάθε χώρα ξεχωριστά.

 Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα λειτουργούν 
βάσει πρωτοκόλλων;

Ναι, οι τουριστικές επιχειρήσεις θα λειτουργή-
σουν με βάση πρωτόκολλα. Ωστόσο, αυτή την 
περίοδο το υπουργείο Τουρισμού, σε συνερ-
γασία με το υπουργείο Υγείας και την επιτρο-
πή των λοιμωξιολόγων, επεξεργάζεται τα πρω-
τόκολλα που ίσχυσαν πέρυσι, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν κάποιες παρεμβάσεις. Μια 
σημαντική διαφορά έγκειται στη λει-
τουργία του μπουφέ, καθώς φέ-
τος, σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες της «R», οι τουρίστες θα 
έχουν τη δυνατότητα να σερ-

βίρονται οι ίδιοι -θα υπάρ-
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«Η υιοθέτΗσΗ 
του ψηφιακού 
πιστοποιητικού από την 
έυρωπαϊκή έπιτροπή αποτελεί 
τεράστια επιτυχία για την 
ελληνική κυβέρνηση 
και για τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό», 
τονίζει στη 
Realnews 
ο υπουργός 
τουρισμού,
 Χάρης 
θεοχάρης


