
 
 

 

Αρ. Ανακοίνωσης: Α2020166 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ - ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΟΧΙΚΗΣ 

ΓΡΙΠΗΣ  

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για αύξηση του επιπέδου κάλυψης του πληθυσμού της χώρας μας 

έναντι της εποχικής γρίπης, οι Προσωπικοί Ιατροί Ενηλίκων και Παιδιών (ΠΙ) καλούνται στα πλαίσια 

των υπηρεσιών που παρέχουν εντός του συστήματος, να εμβολιάσουν τους δικαιούχους του ΓεΣΥ, 

που εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως καθορίστηκαν από το Υπουργείο 

Υγείας, ως εξής:  

1. Άτομα ηλικίας 65 χρονών και άνω (ICD-10 R54). Οι οδηγίες εξεύρεσης του ακριβούς αριθμού 

δικαιούχων άνω των 65 ετών στην λίστα δικαιούχων σας περιλαμβάνονται στην Εικόνα 1 στο 

τέλος της ανακοίνωσης.    

2. Παιδιά άνω των 6 μηνών μέχρι 15 ετών συμπεριλαμβανομένων και λοιποί ενήλικες που 

παρουσιάζουν ένα ή/και περισσότερους από τους πιο κάτω επιβαρυντικούς παράγοντες:  

2.1. Άσθμα (ICD-10 J45) ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες1 

2.2. Καρδιακή νόσος2 με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές (ICD-10 I00-I99)  

2.3. Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή 

ανοσοκατασταλτικής/ ανοσοτροποποιητικής θεραπείας) (ICD-10 D60-D64, D80-D90)   

2.4. Μεταμόσχευση οργάνων (ICD-10 Z94) 

2.5. Δρεπανοκυτταρική νόσος (και άλλες σοβαρές αιμοσφαιρινοπάθειες) (ICD-10 D70-

D77) 

2.6. Σακχαρώδη διαβήτη (ICD-10 E10) ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα (ICD-10 E70-E90) 

2.7. Νοσογόνος Παχυσαρκία (μεταβολικό σύνδρομο) με δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ)>40 

kg/m2 (ICD-10 E66.8, ICPC2 T82) 

2.8. Χρόνια νεφροπάθεια (ICD-10 N18) και ηπατοπάθεια (ICPC2 D97) 

 
1 Χρόνια Πνευμονική Νόσος (ΧΑΠ (ICD10 J44), Χρόνια Πνευμονική (ICD10 J84.1, P27.8) ή Κυστική Ίνωση (ICD10 
E84) ) 
 
2 Συγγενείς καρδιοπάθειες(ICPC2 K73, K99), βαλβιδοπάθειες (ICPC2 K83), συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
(ICD-10 I50.0) , στεφανιαία ή/ και υπερτασική καρδιακή νόσος (ICPC2 K99), αρρυθμίες (ICPC2 K80) 
 



 
2.9. Νευρομυϊκά ή Νευρολογικά νοσήματα3(ICD-10  G00-G99). 

3. Έγκυοι ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης (ICD-10 Z34), λεχωίδες (ICD-10 Z39), θηλάζουσες (ICD-10 

Z39.1)  

4. Παιδιά και ενήλικες που λαμβάνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki (ICD-10 M30.3), 

ρευματοειδής αρθρίτιδα (ICD-10 M06) και άλλα), για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου 

Reye (ICD-10 G93.7) μετά από γρίπη 

 

Για λόγους προληπτικούς και Δημόσιας Υγείας πρέπει να εμβολιαστούν οι παρακάτω: 

A. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα 

που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου 

B. Παιδιά άνω των 6 μηνών μέχρι 15 ετών συμπεριλαμβανομένων 

C. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό και άλλο προσωπικό) και 

σε κέντρα διαμονής προσφύγων/ μεταναστών 

D. Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων, στρατιωτικών και 

αστυνομικών σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων, νεοσύλλεκτων στις ένοπλες δυνάμεις 

κ.ά.). Στρατεύσιμοι στα κέντρα κατάταξης και ειδικά όσοι κατατάσσονται κατά τους χειμερινούς 

μήνες 

E. Κτηνίατροι καθώς και επαγγελματίες στο χώρο της ζωικής παραγωγής και ειδικά:  

E.1. Πτηνοτρόφοι 

E.2. Χοιροτρόφοι 

E.3. Εκτροφείς 

E.4. Σφαγείς και, 

E.5. Γενικότερα, άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά  

 

Ο κωδικός διάγνωσης για δικαιούχους δωρεάν εμβολιασμού ενάντια στην εποχική γρίπη που για 

λόγους προληπτικής και δημόσιας υγείας εμπίπτουν στις κατηγορίες Α- 

Ε είναι ICD-10 V04.81 

 

Σημειώνεται ότι βάσει της ροής των ποσοτήτων παραλαβής εμβολίων και του ιατρικού 

ιστορικού κάθε ασθενούς θα διενεργείται προτεραιοποίηση από τον Προσωπικό του Ιατρό. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 

Με βάση τη σχετική πληροφόρηση από το Υπουργείο Υγείας, τα εμβόλια εποχικής γρίπης θα 

παραδοθούν σε τρείς (3) τμηματικές παραδόσεις. 

 
3 Νοσήματα του εγκεφάλου και της ΣΣ, εγκεφαλική παράλυση, επιληψία (σπασμοί), εγκεφαλικό αγγειακό 
επεισόδιο ,νοητική αναπηρία (Intellectual disability) (R41.8), μέτρια και σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή 
(Moderate to severe developmental delay), μυϊκή δυστροφία, σοβαρός τραυματισμός σπονδυλικής στήλης 
(ICD-10  G00-G99). 



 
Βάσει της ποσότητας που θα παραληφθεί για κάθε παράδοση, έχει υπολογιστεί η μέγιστη δυνατή 

ποσότητα παραγγελίας ανά ΠΙ η βάσει και του αριθμού των δικαιούχων που έχει εγγεγραμμένους 

στη λίστα του.  

Η παραγγελία για την πρώτη τμηματική παράδοση θα γίνει ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον μοναδικό 

σύνδεσμο που θα αποσταλεί σε επόμενη ανακοίνωση μέσω της πύλης παροχέων. Δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης παραγγελίας μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου ή 

ηλεκτρονικού μηνύματος.   

Με την λήψη των παραγγελιών, θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στις ποσότητες έτσι ώστε να 

διανεμηθεί το ίδιο ποσοστό εμβολίων σε όλους τους ιατρούς βάσει του αριθμού  

Η υποβολή παραγγελιών για την πρώτη τμηματική παράδοση θα είναι δυνατή από τις 25/09/2020 

μέχρι και τις 04/10/2020.  

Η παράδοση της διαθέσιμης ποσότητας θα γίνεται στα ιατρεία μια φορά με την υποβολή της πρώτης 

παραγγελίας, και ακολούθως θα δοθεί εκ νέου σύνδεσμος για υποβολή παραγγελιών μέχρι την 

εξάντληση του αριθμού των εμβολίων που εξασφάλισε το Υπουργείο Υγείας για κάθε τμηματική 

παράδοση.  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

Είναι απαραίτητη η υποβολή απαίτησης για κάθε εμβόλιο που θα χορηγήσουν οι ΠΙ στα πλαίσια του 

ΓεΣΥ, από τα εμβόλια που θα προμηθευτούν με την πιο πάνω διαδικασία, για λόγους ενημέρωσης 

του ιατρικού αρχείου του δικαιούχου και της συμφιλίωσης των ποσοτήτων.  

Οι ΠΙ που δεν θα καταχωρούν απαίτηση στο Σύστημα Πληροφορικής για τα εμβόλια τα οποία 

προμηθεύονται μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας θα χρεώνονται με τη Χονδρική Τιμή των 

εμβολίων αυτών. Να σημειωθεί ότι οι ποσότητες των εμβολίων που θα προμηθευτούν οι ΠΙ και 

για τις οποίες δεν θα υποβληθεί απαίτηση, θα θεωρηθούν αδιάθετες και θα χρεωθούν στους 

ιατρούς με τη χονδρική τους τιμή. 

 

Για τα άτομα που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 μέχρι 4 του πρώτου σημείου και Α μέχρι Ε του 

δεύτερου σημείου, ή δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, τα εμβόλια θα χρεώνονται κανονικά και θα 

πρέπει να χορηγούνται εμβόλια  που αγοράζουν οι ίδιοι οι ΠΙ.  

 

Κατά τους ελέγχους που θα διενεργούνται μέσω του Συστήματος Πληροφορικής, απαιτήσεις για 

χορήγηση εμβολίων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε μη δικαιούχους του ΓεΣΥ, θα αφαιρούνται από 

την αμοιβή των ΠΙ.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ  ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Για την υποβολή της απαίτησης, ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:  



 
1. Δημιουργείστε νέα επίσκεψη για το δικαιούχο 

2. Προσθέστε τη διάγνωση στο πεδίο “Διαγνώσεις”. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με κωδικό ICD-10 

είτε με κωδικό ICPC2. Οι κωδικοί δίνονται πιο πάνω για ευκολία με έντονα γράμματα.  

3. Στο πεδίο “Απαιτήσεις” πατήστε “Προσθήκη Απαίτησης” 

4. Στην οθόνη που σας μεταφέρει, πατήστε “Προσθήκη Εμβολιασμών” και ακολούθως επιλέξτε 

το/ τα εμβόλιο/α που χορηγήσατε ή θα χορηγήσετε στο δικαιούχο και πατήστε “Προσθήκη 

στη Λίστα”.  

5. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το σύστημα θα σας ζητήσει να βάλετε τον αριθμό 

παρτίδας για το κάθε εμβόλιο  

6. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η επίσκεψη, πατήστε “Υποβολή” και ακολούθως “Επιβεβαίωση” 

 

 

24 Σεπτεμβρίου 2020 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 



 

Εικόνα 1 


