
Από 5 Ιανουαρίου, στην υπηρεσία των πολιτών η Πύλη Κέντρων Εμβολιασμού  

Έναρξη β’ φάσης εμβολιασμών για άτομα >80 ετών  

Κ. Κόκκινος: «Ο εμβολιασμός δεν αποτελεί απλά επένδυση στην επιστήμη αλλά 
επένδυση στη ζωή»   

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργανώθηκε σήμερα, Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 
2021, από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το 
Υπουργείο Υγείας, παρουσιάστηκε η Πύλη Εμβολιασμού για τη νόσο COVID-19, 
μέσω της οποίας θα γίνεται η διευθέτηση των ραντεβού για τη χορήγηση τόσο της 
πρώτης όσο και της δεύτερης δόσης εμβολίων. (Παρουσίαση και οδηγίες εδώ.) 

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΕΚΨΠ) 
κ. Κυριάκο Κόκκινο, η πύλη προσφέρει μία ολιστική προσέγγιση για τη βέλτιστη 
διαχείριση του προγράμματος εμβολιασμού, παρέχοντας άμεση και έγκυρη 
ενημέρωση τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις αρμόδιες αρχές ως προς την 
πορεία υλοποίησής του. 

Συγκεκριμένα, το λογισμικό, το οποίο και αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του 
Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου 
ΕΚΨΠ, με ανάδοχο εταιρεία την NCR, εμπεριέχει τρεις «πύλες»: την Πύλη 
Δικαιούχων Εμβολιασμού, που αφορά τους πολίτες και μέσω της οποίας θα γίνεται 
η διευθέτηση των ραντεβού,  την Πύλη Κέντρων Εμβολιασμού και την Πύλη 
δεδομένων που θα λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο (Υπουργείο Υγείας). 

Μέσω του λογισμικού, το Υπουργείο Υγείας, θα έχει τη δυνατότητα 
παρακολούθησης τόσο της προόδου του προγράμματος, όσο και της 
διαθεσιμότητας και των αποθεμάτων εμβολίων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η 
έγκαιρη παραγγελία νέων ποσοτήτων για πλήρη κάλυψη των αναγκών του 
πληθυσμού. Σημειώνεται πως η ανάπτυξη και χρήση του εν λόγω λογισμικού 
διασφαλίζει πλήρως την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
χρηστών.  

Όσον αφορά τη διευθέτηση ραντεβού, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν το Κέντρο Εμβολιασμού της επιλογής τους, έχοντας πρόσβαση στο 
ημερολόγιο ραντεβού κάθε Κέντρου, ενώ μέσω της πύλης θα εκδίδεται ηλεκτρονικό 
πιστοποιητικό εμβολίων και θα διευθετείται και το ραντεβού για χορήγηση της 2ης 
δόσης. Το άτομο θα λαμβάνει γραπτό μήνυμα sms στο κινητό του τηλέφωνο με τις 
λεπτομέρειες για το ραντεβού του, ενώ θα αποστέλλεται  sms για υπενθύμιση του 
ραντεβού την προηγούμενη ημέρα. 

Η διευθέτηση του ραντεβού, μπορεί να γίνει από το ίδιο το άτομο ή εκπρόσωπό 
του, ακολουθώντας ένα από τους πιο κάτω τρόπους: 

Α. Οι πολίτες που είναι δικαιούχοι και έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους 
στο ΓεΣΥ, θα μπορούν μέσω της Πύλης Δικαιούχων του ΓεΣΥ να διευθετήσουν 
ραντεβού για εμβολιασμό είτε για τους ίδιους είτε για άλλους δικαιούχους 
νοουμένου ότι γνωρίζουν σχετικές πληροφορίες που αφορούν τον δικαιούχο. Η 
δυνατότητα παρέχεται στους Δικαιούχους που έχουν λογαριασμό χρήστη στην Πύλη 
Δικαιούχων και έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση του λογαριασμού χρήστη τους 
με το αρχείο δικαιούχου. 

https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/20210104Emvol.pdf
https://www.pio.gov.cy/assets/pdf/20210104Emvol.pdf
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=home


Β. Πολίτες που δεν είναι καταχωρημένοι στο Λογισμικό του ΟΑΥ αλλά είναι 
δικαιούχοι του ΓεΣΥ μπορούν να προχωρήσουν με εγγραφή τους στο ΓεΣΥ  ώστε να 
καταστούν αυτόματα και δικαιούχοι στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Εάν εντούτοις, 
δεν επιθυμούν να προβούν σε εγγραφή τους στο λογισμικό πρόγραμμα του ΟΑΥ, 
μπορούν να προχωρήσουν με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Παράγραφο 
(Γ). 

Το λογισμικό παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα διευθέτησης ραντεβού σε 
δικαιούχους από τους Προσωπικούς τους Ιατρούς (ΠΙ) ή/ και το υποστηρικτικό τους 
προσωπικό. 

Γ. Πολίτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο λογισμικό του ΓεΣΥ, θα πρέπει να 
υποβάλουν στο Υπουργείο Υγείας, κατάλληλα συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης 
Εγγραφής Πολιτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ στην Πύλη Εμβολιασμών 
για COVID-19, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Υγείας και στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών για Εμβολιασμούς για COVID-19.  Το έντυπο θα πρέπει να 
υποβάλλεται μαζί με αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας, του Δελτίου Εγγραφής 
Αλλοδαπού ή άλλου Εγγράφου Ταυτοποίησης και αντίγραφο της Ταυτότητας 
Νοσηλείας, σε περίπτωση που είναι κάτοχος τέτοιας. Τα έγγραφα μπορούν να 
αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας, ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση: covidvac@moh.gov.cy, ταχυδρομικά στο Υπουργείο Υγείας στη 
διεύθυνση Προδρόμου 1 και Χειλώνος 17, 1449, Λευκωσία ή να παραδίδονται 
ιδιοχείρως στον Τομέα Ταυτοτήτων Νοσηλείας, Υπουργείο Υγείας, Προδρόμου 1 και 
Χειλώνος 17, Λευκωσία.  

Το Υπουργείο Υγείας αφού διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο, με την έγκριση του 
αιτήματος, θα ενεργοποιεί τη δυνατότητα εγγραφής του αιτητή στην Πύλη 
Εμβολιασμών COVID-19. Ο πολίτης θα ενημερώνεται ανάλογα για την απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας για την έγκριση ή όχι του αιτήματός του, ώστε να προβεί μέσω 
της Ηλεκτρονικής Πύλης Εμβολιασμών για COVID-19 στη διευθέτηση ραντεβού για 
διενέργεια του εμβολιασμού σε Κέντρο Εμβολιασμού, ημέρα και ώρα προτίμησής 
του. 

Διευκρινίζεται πως στο παρόν στάδιο πρόσβαση για εγγραφή στο πρόγραμμα 
εμβολιασμού μέσω της Πύλης Δικαιούχων Εμβολιασμού, μπορούν να έχουν μόνο 
τα άτομα της ομάδας που εμπίπτει στη β’ φάση του προγράμματος εμβολιασμού, 
δηλαδή, άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω. 

Για σκοπούς υποστήριξης, οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω 
τηλεφωνικά κέντρα, ως εξής: 

•           1474 - Για πληροφορίες όσον αφορά στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού 

•           17000 - Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως κατά την διάρκεια διευθέτησης 
ραντεβού από την Πύλη του ΓεΣΥ. 

Για διευθέτηση ραντεβού, σε περίπτωση που παρά τα πιο πάνω ο πολίτης συνεχίζει 
να αντιμετωπίζει δυσκολίες, θα μπορεί να απευθύνεται στο Κέντρο 1474. 

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
δρ Όλγα Καλακούτα, τόνισε πως, για σκοπούς προστασίας των πολιτών και της 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%95%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD.docx
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/uploads/%CE%88%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%95%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD.docx
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/emvoliasmoi-kata-tou-koronoiou
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/categories/emvoliasmoi-kata-tou-koronoiou
mailto:covidvac@moh.gov.cy


δημόσιας υγείας, στα Κέντρα Εμβολιασμού θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης από τον COVID-19. «Για άλλη μια φορά, το Υπουργείο 
Υγείας καλεί τον πληθυσμό να ανταποκριθεί στο κάλεσμά του για εμβολιασμό κατά 
του COVID-19, ως του πλέον αποτελεσματικού μέτρου προστασίας του εαυτού μας 
αλλά και των αγαπημένων μας από τη λοίμωξη και τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις της», πρόσθεσε. 

Ο Υφυπουργός, εξάλλου, κλείνοντας τόνισε πως ο εμβολιασμός δεν αποτελεί απλά 
επένδυση στην επιστήμη αλλά επένδυση στη ζωή. «Το μέλλον εξαρτάται από τον 
καθένα μας ξεχωριστά», δήλωσε ο Υφυπουργός, προσθέτοντας πως «προσδοκούμε 
όπως το εμβόλιο αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του απαραίτητου «τείχους 
ανοσίας» που θα θωρακίσει το κράτος και την κοινωνία μας, και θα μας επιτρέψει 
να επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονικότητα». Ευχαρίστησε, τέλος, θερμά όλους 
τους εμπλεκόμενους τόσο για την αγαστή συνεργασία όσο και για το άρτιο 
αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε, εντός ιδιαίτερα στενών χρονοδιαγραμμάτων. 

 


