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ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ COVID-19 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΑΤΟΜΑ 80 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 

 

Στο πλαίσιο της επέκτασης του προγράμματος εμβολιασμού για τον COVID-19 

στην επόμενη ομάδα πληθυσμού η οποία περιλαμβάνει τα «Άτομα ηλικίας 80 

ετών και άνω», σημειώνονται τα ακόλουθα: 

1.  Ο εμβολιασμός των πολιτών θα διενεργείται στα Κέντρα Εμβολιασμού τα 

οποία θα λειτουργήσουν σε όλη την Κύπρο όπως καθορίζονται στον 

σχετικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας. Λεπτομέρειες για τα Κέντρα 

Εμβολιασμού θα δημοσιευτούν εντός των επόμενων ημερών. Το 

πρόγραμμα εμβολιασμού της συγκεκριμένης ομάδας, προγραμματίζεται 

για να αρχίσει στις 8 Ιανουαρίου 2021. 

2. Οι πολίτες της ομάδας πληθυσμού που θα καθορίζεται κάθε φορά από το 

Υπουργείο Υγείας, θα καλούνται να διευθετήσουν σχετικό ραντεβού σε 

Εμβολιαστικό Κέντρο της προτίμησής τους, μέσω της Πύλης Συστήματος 

Εμβολιασμού του Υπουργείου Υγείας. Η διαδικασία εγγραφής μέσω της 

Πύλης, θα αρχίζει στις 4 Ιανουαρίου 2021. Επίσημη ανακοίνωση θα 

ακολουθήσει στη συνέχεια 

3. Πρόσβαση στη διευθέτηση ραντεβού μέσω της Πύλης Δικαιούχων 

Εμβολιασμού για COVID-19, θα μπορούν έχουν μόνο τα άτομα της ομάδας 

στόχος και στην συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι τα άτομα ηλικίας 

80 ετών και άνω . 

4. Η διευθέτηση του ραντεβού μπορεί να γίνει από το ίδιο το άτομο ή 

εκπρόσωπό του ακολουθώντας ένα από τους πιο κάτω τρόπους: 

i. Οι πολίτες που είναι καταχωρημένοι στο Λογισμικό του Οργανισμού 

Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) θα έχουν απευθείας πρόσβαση στο σύστημα 

χωρίς να χρειάζεται  να προβούν σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες 

εγγραφής στο σύστημα. Θα ακολουθήσουν απλά τη διαδικασία 
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διευθέτησης του ραντεβού όπως θα περιγράφεται σε σχετικό Οδηγό που 

θα δημοσιοποιήσει εντός των ημερών το Υπουργείο Υγείας. 

ii. Οι πολίτες που δεν είναι καταχωρημένοι στο Λογισμικό του ΟΑΥ αλλά 

είναι δικαιούχοι του ΓΕσΥ μπορούν να καταστούν αυτόματα και 

δικαιούχοι στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού εάν αποφασίσουν να προβούν 

σε ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο σύστημα του ΟΑΥ.  Εάν 

εντούτοις, δεν επιθυμούν να προβούν σε εγγραφή τους στο λογισμικό 

πρόγραμμα  του ΟΑΥ, μπορούν να προχωρήσουν με τη διαδικασία που 

θα ακολουθείται για πολίτες που δεν είναι καταχωρημένοι στο Λογισμικό 

του ΟΑΥ και που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο . 

Πολίτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ, (μη δικαιούχοι, πολίτες 

που δεν έχουν εγγραφεί στο Σύστημα του ΟΑΥ) θα πρέπει να 

υποβάλουν στο Υπουργείο Υγείας, Έντυπο Αίτησης Εγγραφής στο 

Λογισμικό για Εμβολιασμούς COVID-19 μαζί με απαιτούμενα 

συνοδευτικά έγγραφα, όπως αυτά θα ανακοινωθούν, ανάλογα με την 

Ομάδα που θα ανήκουν, από το  Υπουργείο Υγείας . Το Υπουργείο 

Υγείας αφού διενεργεί σχετικό έλεγχο, στις περιπτώσεις έγκρισης του 

αιτήματος, θα ενεργοποιεί τη δυνατότητα εγγραφής στο Λογισμικό. Ο 

πολίτης θα ενημερώνεται ανάλογα για την απόφαση του Υπουργείου  

Υγείας για την έγκριση ή όχι του αιτήματός του ώστε να προβεί στη 

διευθέτηση ραντεβού για διενέργεια του εμβολιασμού σε Κέντρο 

Εμβολιασμού και ώρα προτίμησής του.  

5. Για υποστήριξη των πολιτών θα λειτουργήσουν δύο τηλεφωνικά κέντρα ως 

εξής: 

i. Για πληροφορίες όσον αφορά στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού και το 

εμβόλιο, οι πολίτες θα μπορούν να καλούν όπως και τώρα στο Τηλεφωνικό 

Κέντρο 1474.  

ii. Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως σχετικά με την πρόσβασή τους στην 

Πύλη Δικαιούχων και διευθέτηση ραντεβού, θα μπορούν να καλούν στον 

αριθμό 17000. 
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6. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα διευθέτησης ραντεβού σε δικαιούχους 

από τους Προσωπικούς τους Ιατρούς (ΠΙ) ή/ και το υποστηρικτικό τους 

προσωπικό.  Αρχικά η δυνατότητα για εγγραφή από τον ΠΙ θα μπορεί να 

γίνεται μέσα από τη δική τους Πύλη Δικαιούχου και σε κατοπινό στάδιο αυτό 

θα γίνεται μέσα από την Πύλη Παρόχου του κάθε ΠΙ. 

7. Μετά τη διευθέτηση του ραντεβού του, ο πολίτης θα λαμβάνει μήνυμα στην 

τηλεφωνική του συσκευή το  οποίο θα επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας και τη διευθέτηση του ραντεβού. Μήνυμα sms θα λαμβάνει 

επίσης ο πολίτης την προηγούμενη  ημέρα του ραντεβού του για σκοπούς 

υπενθύμισης. 

8. Η διευθέτηση του ραντεβού για τη 2η δόση θα γίνεται στο Κέντρο 

Εμβολιασμού, αμέσως μετά τη χορήγηση της 1η δόσης. Για σκοπούς, 

επίσης υπενθύμισης, ο πολίτης θα λαμβάνει μήνυμα sms την προηγούμενη  

ημέρα του ραντεβού του  
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