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Στόχος του συστήματος είναι να βοηθήσουμε κυρίως τους πολίτες που θέλουν να προγραμματίσουν τα 

ραντεβού εμβολιασμού ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη εγγραφεί στην «Άυλη Συνταγογράφηση».

Στην 1η ΦΑΣΗ, επιλέξιμοι για εμβολιασμό είναι μόνο οι πολίτες ηλικίας +85 (γεννηθέντες το 1936 

και νωρίτερα)

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με 6 απλά βήματα:

1ο ΒΗΜΑ : εντοπίζω τον πολίτη με το ΑΜΚΑ του (ή το ΑΦΜ του, ή το Δελτίο Ταυτότητας)

2ο ΒΗΜΑ : συμπληρώνω το κινητό του τηλέφωνο (ή το σταθερό) υποχρεωτικά

3ο ΒΗΜΑ : αποδέχομαι το προτεινόμενο από το σύστημα ραντεβού για την 1η Δόση

4ο ΒΗΜΑ : αποδέχομαι το προτεινόμενο από το σύστημα ραντεβού για την 2η Δόση

5ο ΒΗΜΑ : επιβεβαιώνω το σύνολο των επιλογών μου

6ο ΒΗΜΑ : εκτυπώνω τις πληροφορίες και τις παραδίδω στον πολίτη

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του συστήματος 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

1. Η αλλαγή των ραντεβού θα πρέπει να γίνεται μόνο για ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ και επιτρέπεται να γίνει μόνο μία (1) φορά

2. Θα πρέπει να τονίζουμε στους πολίτες ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσέρχονται στο Κέντρο Εμβολιασμού την 

προγραμματισμένη ημέρα και ώρα 

1. Γενικές Οδηγίες για το σύστημα
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Οι χρήστες Φαρμακοποιοί συνδέονται στην ιστοσελίδα

https://emvolio.gov.gr/pharmacist

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σύνδεσης πού έχουν για το σύστημα της Ηλεκτρονικής

Συνταγογράφησης.

Την 1η φορά που θα συνδεθείτε στο σύστημα, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε Εμβολιαστικό

Κέντρο. Το κέντρο αυτό θα εμφανίζεται στην συνέχεια ως «προεπιλογή».

Σας προτρέπουμε να δηλώσετε το πλησιέστερο Εμβολιαστικό Κέντρο στο φαρμακείο σας

2. Σύνδεση στην ιστοσελίδα «https://emvolio.gov.gr/pharmacist»  

Εντός των επόμενων ημερών θα προστεθεί και σχετικό εικονίδιο για την είσοδο των φαρμακοποιών στην κεντρική σελίδα 

της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΔΙΚΑ
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Εφόσον ο φαρμακοποιός έχει συνδεθεί με επιτυχία στο σύστημα

εμφανίζεται η καρτέλα «Πληροφορίες Πολίτη». Ο φαρμακοποιός αφού

ταυτοποιήσει τον πολίτη θα επιλέξει «Αναζήτηση».

Η συμπλήρωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου (ή εναλλακτικά

σταθερού) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Ο φαρμακοποιός αφού επιλέξει «Αποθήκευση», συνεχίζει επιλέγοντας

«Αναζήτηση» για να δει το διαθέσιμο ραντεβού.

3. Εύρεση Πολίτη - Επιβεβαίωση Στοιχείων

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

η συμπλήρωση 

του τηλεφώνου 

είναι 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, 

για να εξασφαλιστεί η 

δυνατότητα επικοινωνίας



Μόλις ο φαρμακοποιός επιλέξει «Αναζήτηση» εμφανίζεται η

διπλανή οθόνη

Το προτεινόμενο Κέντρο Εμβολιασμού είναι αυτό που ο

Φαρμακοποιός έχει προεπιλέξει. Η μεγάλη πλειοψηφία των

πολιτών θα καλυφθεί από την προεπιλογή σας.

Στην ανάγκη αλλαγής Κέντρου (πχ όταν ο πολίτης είναι

επισκέπτης στο φαρμακείο από άλλη περιοχή) υπάρχει

δυνατότητα αλλαγής αφού δηλώσετε νέο ΤΚ, επιλέγοντας το

σύνδεσμο «Αλλάξτε ΤΚ εδώ».

Τα κοντινά εμβολιαστικά κέντρα εντοπίζονται αυτόματα, και

μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο από την αναπτυσσόμενη

λίστα.

Το σύστημα εμφανίζει τις ζώνες ώρας και τις σχετικές

διαθεσιμότητες του επιλεγμένου κέντρου για την επιλεγμένη

ημερομηνία (καθώς και για τις κοντινές ημέρες) με χρώμα

πράσινο. Ο χρήστης επιλέγει μια από τις ζώνες ώρας που είναι

διαθέσιμες για ραντεβού.

Προτείνουμε να επιλέγετε απ’ευθείας την προτεινόμενη

επιλογή με μπλε χρωματισμό, που είναι ήδη προεπιλεγμένη

από το σύστημα και σας προτρέπουμε να μην προβείτε σε

αναζήτηση άλλης επιλογής από τις πράσινες, εκτός μεγάλης

ανάγκης
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4.1 Προγραμματισμός Ραντεβού Εμβολιασμού – (χωρίς ΑΥΛΗ Συνταγογράφηση) 1η

Δόση 

07:00-1030
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Μόλις ο φαρμακοποιός επιλέξει ραντεβού εμβολιασμού

για την πρώτη δόση, το σύστημα εμφανίζει

αυτόματα τις ημερομηνίες και τις ζώνες ώρας (με τις

σχετικές διαθεσιμότητες) του επιλεγμένου κέντρου

εμβολιασμού για τον προγραμματισμό της δεύτερης

δόσης.

Επισημαίνεται ότι βάσει της επιλογής ραντεβού για την

πρώτη δόση, το σύστημα, θα εμφανίζει μόνο τις

διαθέσιμες ημερομηνίες μέσα στις οποίες πρέπει να

πραγματοποιηθεί η δεύτερη δόση (σύμφωνα με τις

οδηγίες της Παραγωγού Εταιρείας)

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια από τις ζώνες ώρας

που είναι διαθέσιμες για ραντεβού.

Φυσικά τονίζουμε ότι και για την 2η δόση θα

πρέπει να επιλέξετε την προτεινόμενη επιλογή με

μπλε χρωματισμό

4.2 Προγραμματισμός Ραντεβού Εμβολιασμού (χωρίς ΑΥΛΗ Συνταγογράφηση) – 2η

Δόση 

07:00-1030
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Μόλις ο φαρμακοποιός επιλέξει τα ραντεβού εμβολιασμού και

για τις δύο δόσεις, το σύστημα εμφανίζει τις πληροφορίες των

ραντεβού που προγραμματίστηκαν προς επιβεβαίωση.

Στη οθόνη εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:
➢ Όνομα πολίτη

➢ Πληροφορίες ραντεβού 1ης δόσης (Ημερομηνία, Ώρα και

Εμβολιαστικό Κέντρο)

➢ Πληροφορίες ραντεβού 2ης δόσης (Ημερομηνία, Ώρα και

Εμβολιαστικό Κέντρο)

Ο φαρμακοποιός καλείται να επιβεβαιώσει τα ραντεβού που 

προγραμματίστηκαν και για τις δύο δόσεις. 

Εφόσον είναι σύμφωνος επιλέγει «Ναι» ώστε να 

οριστικοποιήσει τα ραντεβού. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να αλλάξει ώρα, ημερομηνία ή

Εμβολιαστικό Κέντρο επιλέγει «Πίσω» και πραγματοποιεί τις επιθυμητές

αλλαγές (ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

Επισημαίνεται ότι το σύστημα δεσμεύει τα προς επιβεβαίωση 

ραντεβού για δύο (2) λεπτά από τη επιλογή των ραντεβού. 
Ο υπολειπόμενος χρόνος που τα ραντεβού μένουν δεσμευμένα, 

εμφανίζεται στην οθόνη.

5. Επιβεβαίωση Ραντεβού
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Εφόσον ο φαρμακοποιός επιβεβαιώσει και οριστικοποιήσει

τα ραντεβού, το σύστημα εμφανίζει τις πληροφορίες των

δύο ραντεβού και τα ακόλουθα:

➢ Κωδικός Ραντεβού

➢ Κωδικός QR

Ο Φαρμακοποιός επιλέγει «Εκτύπωση» για να εκτυπώσει

(ή/και να αποθηκεύσει σε μορφή PDF) τη συγκεκριμένη

σελίδα που περιέχει τον κωδικό QR και να την παραδώσει

στον πολίτη.

Ο κωδικός ραντεβού ή QR θα χρησιμοποιηθεί 

στο Κέντρο Εμβολιασμού 

για την αναζήτηση των ραντεβού

Επισημαίνεται ότι ο πολίτης θα λάβει και ενημερωτικό SMS με τα

στοιχεία των ραντεβού του (και σχετική ενημέρωση μέσω e-mail),

βάσει των στοιχείων που καταχώρησε κατά το πρώτο βήμα.

Σε περίπτωση που επιθυμεί να ενημερώσει τα στοιχεία επικοινωνίας

του σε αυτό το στάδιο, επιλέγει «εδώ» και μεταφέρεται στη σχετική

σελίδα για την ενημέρωση στοιχείων.

Έχοντας ολοκληρώσει την εκτύπωση, ο φαρμακοποιός επιλεγεί

«Εντάξει» για να επιστρέψει στην αρχική οθόνη «Πληροφορίες

Πολίτη» και να ξεκινήσει νέα καταχώρηση.

6. Εκτύπωση - Ενημέρωση για τον Κωδικό Ραντεβού & τον QR Κωδικό



Μέσω της «Άυλης Συνταγογράφησης», θα αποσταλεί ο

προγραμματισμός των ραντεβού του εμβολιασμού του (της

1ης δόσης & της 2ης δόσης). Επίσης έχει σταλεί αυτόματα

από το σύστημα σχετικό μήνυμα (στο κινητό τηλέφωνό

ή/και στο email που έχει δηλώσει) για να κάνει

επιβεβαίωση.

Στο φαρμακείο έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις :

Ο πολίτης έρχεται για να κάνουμε επιβεβαίωση στο

φαρμακείο:

Κάνουμε ανεύρεση με το ΑΜΚΑ του, επιβεβαιώνουμε τα

ήδη προεπιλεγμένα από το σύστημα ραντεβού και κάνουμε

εκτύπωση. Το ραντεβού πιστώνεται στο φαρμακείο σας

Σε περίπτωση αλλαγής εμβολιαστικού κέντρου ή αλλαγής

των προεπιλεγμένων ραντεβού, ακολουθούμε την γνωστή

διαδικασία της αλλαγής

Τονίζουμε ότι οι αλλαγές γίνονται μόνο σε ειδικές 

περιπτώσεις

Στην περίπτωση που ο πολίτης έχει ήδη επιβεβαιώσει τα

ραντεβού του, δεν απαιτείται να κάνουμε εκτύπωση
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7. Προγραμματισμός Ραντεβού Εμβολιασμού (με ΑΥΛΗ Συνταγογράφηση)
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Επιλέγοντας «Προβολή» εμφανίζεται η

οθόνη “Τα Ραντεβού μου” με τις

πληροφορίες των ραντεβού 1ης και 2ης

δόσης.

Ο φαρμακοποιός έχει τη δυνατότητα να

ενημερωθεί για τα στοιχεία των

ραντεβού του πολίτη, να τα εκτυπώσει ή

να αποθηκεύσει σε μορφή PDF τη

συγκεκριμένη σελίδα που περιέχει τον

κωδικό ραντεβού ή QR.

8.1 Προβολή / Αλλαγή / Ακύρωση Ραντεβού (1/3)
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Επιλέγοντας «Αλλαγή» ο φαρμακοποιός έχει τη

δυνατότητα να αλλάξει το ραντεβού εμβολιασμού

της 1ης και της 2ης δόσης εφόσον ο πολίτης το

επιθυμεί. Μόλις επιλέξετε «Αλλαγή», το

προηγούμενο ραντεβού χάνεται.

Αφού ο φαρμακοποιός επιλέξει «Αλλαγή», μπορεί

να αλλάξει Κέντρο Εμβολιασμού, ημερομηνία ή

ζώνη ώρας, από τα διαθέσιμα ραντεβού που

εμφανίζονται στο σύστημα, όπως περιγράφεται

στις παραπάνω ενότητες για τον προγραμματισμό

των ραντεβού. Η «Αλλαγή» θεωρείται νέα

«πίστωση» ραντεβού για το φαρμακείο σας.

Επισημαίνεται ότι ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να

αλλάξει το ραντεβού του έως μία (1) φορά και το

αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την ημέρα του 1ου

ραντεβού.

Συνίσταται η Αλλαγή του ραντεβού να 

πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει 

σημαντικός λόγος

8.2 Προβολή / Αλλαγή / Ακύρωση Ραντεβού (2/3)

1η φορά
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Επιλέγοντας «Ακύρωση» ο φαρμακοποιός

έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τα ραντεβού

εμβολιασμού, εφόσον το επιθυμεί ο πολίτης.

Επισημαίνεται ότι με την επιλογή της

ακύρωσης, ακυρώνονται και τα δύο ραντεβού

1ης και 2ης δόσης.

Εφόσον ο φαρμακοποιός επιλέξει «Ακύρωση»

εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα προς

επιβεβαίωση της ακύρωσης.

Επιλέγοντας «Ναι» τα ραντεβού ακυρώνονται.

ΓΙΑΝΝΑ

ΜΑΤΑΛΟΥ

8.3 Προβολή / Αλλαγή / Ακύρωση Ραντεβού (3/3)
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HELP DESK

ask@pfs.gr


