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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 

 

ΒΗΜΑ 1 

Ενεργοποίηση αρχείου δικαιούχου 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να έχει συνδέσει το αρχείο δικαιούχου (πιο 

κάτω επεξηγείται ο τρόπος ενεργοποίησης του αρχείου) 

Όσοι δεν έχετε ενεργοποιήσει το αρχείο δικαιούχου σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε 

κατευθείαν με τον Προσωπικό σας Ιατρό για να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας 

σας και να σας στείλει έναν μοναδικό αριθμό επαλήθευσης τον οποίο θα καταχωρήσετε μαζί με 

το δεύτερο κωδικό επαλήθευσης ο οποίος θα αποσταλεί (αυτόματα) στο email που καταχωρήθηκε 

κατά τη συμπλήρωση του αιτήματος εγγραφής του δικαιούχου και ακολούθως θα λάβετε 

ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 

Επικοινωνήσετε με ένα δικό σας άτομο το οποίο έχει ήδη ενεργοποιημένο το αρχείο δικαιούχου 

του ή τον προσωπικό σας γιατρό ώστε να σας διευθετήσει ο ίδιος το ραντεβού σας καταχωρώντας 

το ονοματεπώνυμο σας, ημερομηνίας γέννησης και αριθμό ταυτότητας. Μπορείτε επίσης να 

καλέστε στο 1474. 

ΒΗΜΑ 2 

Για να διευθετήσετε το ραντεβού σας για εμβολιασμό, θα πρέπει αρχικά να μπείτε στην Αρχική 

Σελίδα του ΓεΣΥ https://www.gesy.org.cy/launchpad.html 

Από εκεί θα έχετε πρόσβαση απευθείας στην Πύλη Εμβολιασμού, πατώντας στην επιλογή 

«Πύλη Εμβολιασμού». 

 

 

https://www.gesy.org.cy/launchpad.html
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ΒΗΜΑ 3 

Ακολούθως και για προστασία των δεδομένων που καταχωρούνται, συμπληρώστε το Όνομα 

Χρήστη και τον Κωδικό που ήδη χρησιμοποιείτε για την είσοδο σας στον προσωπικό σας 

λογαριασμό στο ΓεΣΥ. 

 

https://www.philenews.com/temp/images/1000x3000/cache_1000x3000_Analog_medium_1157475_24852_2832021.JPG
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ΒΗΜΑ 4 

Στη συνέχεια θα λάβετε μήνυμα στο κινητό με 6ψήφιο κωδικό τον οποίο καταχωρείτε. 

Ακολούθως πατήστε Επιβεβαίωση 

 

ΒΗΜΑ 5 

Αφού εισέλθετε στην Πύλη, ενημερώνεστε για τα Κέντρα Εμβολιασμού και το εμβόλιο που 

χορηγείται σε κάθε ένα από αυτά. 

Παρακαλώ διαβάστε το προσεκτικά ώστε να δείτε σε ποιο εμβολιαστικό κέντρο θα βρείτε 

το εμβόλιο που επιθυμείτε. 

Κάντε κλικ στο: Eμβολιασμός Covid 19 και ακολούθως αφού αποδεχθείτε τις προϋποθέσεις, 

κάνοντας κλικ στο Αποδοχή και Συνέχεια προχωρείστε στη διευθέτηση του ραντεβού σας. 

 



4 | P a g e  
 

 

 

Όπως και στην περίπτωση του ηλικιακού κριτηρίου, η Πύλη Εμβολιασμού θα επιβεβαιώνει τα 

άτομα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Λογισμικό του 

ΓεΣΥ. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι καταχωρημένα από τους θεράποντες ιατρούς τους 
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στον ιατρικό τους φάκελο, και δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε σχετικής ιατρικής 

βεβαίωσης. 

ΒΗΜΑ 6 

Συμπληρώστε τα πεδία και κάντε κλικ στην Αναζήτηση 

Σημείωση: Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας ΧΩΡΙΣ ΤΟΝΟΥΣ 

 

ΒΗΜΑ 7 

Επιλέξτε την Επαρχία και το Κέντρο Εμβολιασμού στο οποίο επιθυμείτε να εμβολιαστείτε και 

στο οποίο διατίθεται το εμβόλιο της επιλογής σας. Ακολούθως κάντε κλικ στην Αναζήτηση 
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ΒΗΜΑ 8 

Επιλέξτε ημέρα και ώρα βάση των διαθέσιμων ραντεβού  
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ΒΗΜΑ 9 

Επιλέξτε την επαρχία δικαιούχου, καταχωρείστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ακολούθως 

πατήστε: Επιβεβαίωση Ραντεβού 

 

ΒΗΜΑ 10 

Θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού σας στον αριθμό τηλέφωνου το 

οποίο καταχωρήσατε με το πιο κάτω περιεχόμενο: 
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ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Ή ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΓΕΣΥ 

Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση ασθενών που δεν είναι εγγεγραμμένοι ή δεν είναι 

δικαιούχοι του ΓεΣΥ, αυτοί θα τύχουν προτεραιότητας για εμβολιασμό, με βάση τα κριτήρια που 

ισχύουν για τους υπόλοιπους, κατόπιν βεβαίωσης του θεράποντα ιατρού τους και αποστολή 

σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση emvoliasmos.eidikes@moh.gov.cy, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του ασθενούς για 

εμβολιασμό και παραθέτοντας τον Αριθμός Ταυτότητας/Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης, 

τηλέφωνο επικοινωνίας του ασθενούς και η Ομάδα Προτεραιότητας για Σακχαρώδη Διαβήτη, 

στην οποία ανήκει, ή ότι είναι άτομο με Σοβαρή Παχυσαρκία. 
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 

Για να συνδέσετε το αρχείο δικαιούχου παρακαλώ ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα: 

Συνδεθείτε με το λογαριασμό χρήστη επιλέγοντας «Πύλη Δικαιούχων» στην ιστοσελίδα του 

Οργανισμού www.gesy.org.cy   και καταχωρείστε τους κωδικούς επαλήθευσης. Για να το πράξετε 

αυτό ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα: 

1   Συνδεθείτε στο λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων. 

2   Στην αρχική σελίδα επιλέξτε “Συνδέστε το Αρχείο Δικαιούχου σας”. 

3   Καταχωρήστε τον κωδικό που δόθηκε από τον ΠΙ (κωδικός επαλήθευσης1)* και τον κωδικό 

που στάληκε στο email σας (κωδικός επαλήθευσης 2). 

*Επικοινωνήστε κατευθείαν με τον Προσωπικό σας  Ιατρό για να σας στείλει έναν μοναδικό 

αριθμό επαλήθευσης τον οποίο θα καταχωρήσετε μαζί με το δεύτερο κωδικό επαλήθευσης ο 

οποίος θα αποσταλεί (αυτόματα) στο email που καταχωρήθηκε κατά τη συμπλήρωση του 

αιτήματος εγγραφής του δικαιούχου  και ακολούθως θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με τον 

κωδικό. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΓεΣΥ (gesy.org.cy) και 

στα επισυναπτόμενα αρχεία. 

 

Για καταγγελίες και παράπονα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων της 

Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) στον 1403. 

 

Ευχαριστούμε τη Cyta για τη δωρεάν παραχώρηση του τηλεφωνικού αριθμού 1403 

http://www.gesy.org.cy/
https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiobeneficiariesregistrationfaq

