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Ο υπάλληλος του ΚΕΠ επισκέπτεται την ιστοσελίδα emvolio.gov.gr όπου 
μπορεί να επιβεβαιώσει εάν ο εξυπηρετούμενος πολίτης ανήκει στην 
πληθυσμιακή ομάδα που δύναται να εμβολιαστεί την τρέχουσα χρονική 
περίοδο.

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ επιλέγει «Αναζήτηση με ΑΜΚΑ» και εμφανίζεται 
η οθόνη όπου πληκτρολογεί τα στοιχεία του εξυπηρετούμενου πολίτη 
(Επώνυμο και ΑΜΚΑ) και επιλέγει «Υποβολή και Έλεγχος στοιχείων».

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο πολίτης διαθέτει δύο επίθετα η 
καταχώριση πραγματοποιείται με κενό ανάμεσά τους. 

1. Ενημέρωση Δυνατότητας Προγραμματισμού 
Ραντεβού Εμβολιασμού

Δυνατότητα για προγραμματισμό ραντεβού εκ μέρους του 
εμβολιαζόμενου δύναται να έχουν και συγγενείς μέχρι β’ βαθμού.

https://emvolio.gov.gr/�
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Μόλις ο υπάλληλος του ΚΕΠ επιλέξει «Υποβολή και Έλεγχος στοιχείων» εμφανίζεται αυτόματα μήνυμα στην οθόνη 
όπου ενημερώνει σχετικά με το αν ο εξυπηρετούμενος πολίτης έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει ραντεβού 
εμβολιασμού ή όχι.

► Δεν υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού
Στην περίπτωση που το σύστημα εντοπίσει ότι βάσει 
ΑΜΚΑ ο πολίτης δεν μπορεί να προγραμματίσει ραντεβού 
εμφανίζεται αυτόματα σχετικό μήνυμα.

► Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού
Στην περίπτωση που το σύστημα εντοπίσει ότι βάσει 
ΑΜΚΑ ο πολίτης μπορεί να προγραμματίσει ραντεβού 
εμφανίζεται αυτόματα μήνυμα που παραπέμπει στην 
ιστοσελίδα emvolio.gov.gr/app για τον προγραμματισμό 
ραντεβού.
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http://emvolio.gov.gr/app�
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Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ συνδέονται στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr
χρησιμοποιώντας τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για τη σύνδεση του 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη.

2. Σύνδεση στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr 

https://emvolio.gov.gr/�


1. Ενημέρωση Δυνατότητας Προγραμματισμού 
Ραντεβού Εμβολιασμού

2. Σύνδεση στην ιστοσελίδα emvolio.gov.gr 

3. Επιβεβαίωση Πληροφοριών Πολίτη

4. Προγραμματισμός Ραντεβού Εμβολιασμού 

5. Επιβεβαίωση Ραντεβού

6. Ενημέρωση για τον Κωδικό Ραντεβού ή QR 
Κωδικό

7. Προβολή/ Αλλαγή/ Ακύρωση Ραντεβού 



8

Εφόσον ο υπάλληλος έχει συνδεθεί με επιτυχία στο σύστημα εμφανίζεται 
η καρτέλα «Πληροφορίες Πολίτη» και επιβεβαιώνει τα στοιχεία του 
εξυπηρετούμενου πολίτη που εμφανίζονται προτού επιλέξει 
«Αναζήτηση».
Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη στα στοιχεία του πολίτη, εμφανίζεται 
αυτόματα μήνυμα για την καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων. Σε 
αυτή την περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση που ο πολίτης 
εντοπίσει κάποιο λάθος κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, επιλέγει 
«Ενημέρωση Στοιχείων» και διενεργεί τις απαραίτητες προσθήκες/ 
αλλαγές.

Στη συνέχεια επιλέγει «Αποθήκευση» και συνεχίζει επιλέγοντας 
«Αναζήτηση» για διαθέσιμο ραντεβού.

3. Επιβεβαίωση Πληροφοριών Πολίτη

Το κινητό που καταχωρείται 
πρέπει να ανήκει στον 
εμβολιαζόμενο για την 
καλύτερη ενημέρωσή του
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Εφόσον ο υπάλληλος έχει επιλέξει «Αναζήτηση» εμφανίζεται η 
διπλανή οθόνη, όπου πλέον έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει 
στον προγραμματισμό ραντεβού εμβολιασμού της πρώτης δόσης 
επιλέγοντας μια από τις διαθέσιμες επιλογές που του δίνει το 
σύστημα.

Αρχικά, ο υπάλληλος επιλέγει το Κέντρο Εμβολιασμού που ο 
εξυπηρετούμενος πολίτης επιθυμεί από την αναπτυσσόμενη λίστα. 
Σε περίπτωση που τα εμφανιζόμενα εμβολιαστικά κέντρα 
βρίσκονται σε περιοχή εκτός της τρέχουσας διαμονής του πολίτη, 
υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του ταχυδρομικού κώδικα 
επιλέγοντας το σύνδεσμο «Αλλάξτε ΤΚ εδώ».

Ο υπάλληλος συμπληρώνει χειροκίνητα ή επιλέγει από το εικονίδιο 
ημερολόγιο         την επιθυμητή ημερομηνία εμβολιασμού του 
εξυπηρετούμενου πολίτη. 

Βάσει των στοιχείων που συμπληρώθηκαν παραπάνω, το 
σύστημα εμφανίζει τις ζώνες ώρας και τις σχετικές διαθεσιμότητες 
του επιλεγμένου κέντρου για την επιλεγμένη ημερομηνία (καθώς 
και για τις κοντινές ημέρες). Ο υπάλληλος επιλέγει μια από τις 
ζώνες ώρας που είναι διαθέσιμες για ραντεβού, όπως επιθυμεί ο 
εξυπηρετούμενος πολίτης.
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4. Προγραμματισμός Ραντεβού Εμβολιασμού 
(1η δόση)
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Μόλις ο υπάλληλος επιλέξει διαθέσιμο 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 εμφανίζει για 
προγραμματισμό ραντεβού της δεύτερης δόσης μόνο 
τις ημερομηνίες μέσα στις οποίες πρέπει να 
πραγματοποιηθεί η δεύτερη δόση σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Παραγωγού Εταιρείας.

Ο υπάλληλος μπορεί να επιλέξει μια από τις ζώνες 
ώρας που είναι διαθέσιμες για ραντεβού.

4. Προγραμματισμός Ραντεβού Εμβολιασμού 
(2η δόση)
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Εφόσον ο υπάλληλος έχει 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 υπάλληλος καλείται να επιβεβαιώσει τα ραντεβού που 
προγραμματίστηκαν και για τις δύο δόσεις.

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος χρειαστεί να αλλάξει ώρα, 
ημερομηνία ή Εμβολιαστικό Κέντρο επιλέγει «Πίσω» και 
πραγματοποιεί τις επιθυμητές αλλαγές. 
Εφόσον είναι σύμφωνος επιλέγει «Ναι» ώστε να 
οριστικοποιήσει τα ραντεβού. 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 υπάλληλος επιβεβαιώσει και οριστικοποιήσει τα 
ραντεβού το σύστημα εμφανίζει τις πληροφορίες των δύο 
ραντεβού και τα ακόλουθα:
▪ Κωδικός Ραντεβού
▪ Κωδικός QR
Επιλέγοντας «Εκτύπωση» ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα 
να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει σε μορφή PDF τη 
συγκεκριμένη σελίδα που περιέχει τον κωδικό QR και να 
την παραδώσει ή να την αποστείλει με e-mail στον 
εξυπηρετούμενο πολίτη. Ο κωδικός ραντεβού ή QR θα 
χρησιμοποιηθεί στο Κέντρο Εμβολιασμού για την 
αναζήτηση των ραντεβού.
Επιλέγοντας «Εντάξει» επιστρέφει στην αρχική οθόνη 
«Πληροφορίες Πολίτη».
Επισημαίνεται ότι ο πολίτης θα λάβει ενημερωτικό SMS με 
τα στοιχεία των ραντεβού του και σχετική ενημέρωση μέσω 
e-mail, βάσει των στοιχείων που καταχώρισε 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.

6. Ενημέρωση για τον Κωδικό Ραντεβού ή QR Κωδικό
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Επιλέγοντας «Προβολή» εμφανίζεται η οθόνη “Τα 
Ραντεβού μου” με τις πληροφορίες των ραντεβού 1ης και 
2ης δόσης.

Ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τον 
πολίτη για τα στοιχεία των ραντεβού του και να 
εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει σε μορφή PDF τη 
συγκεκριμένη σελίδα που περιέχει τον κωδικό QR και να 
την παραδώσει ή να την αποστείλει με e-mail στον 
εξυπηρετούμενο πολίτη. 

Επιλέγοντας «Εντάξει» επιστρέφει στην αρχική οθόνη
«Πληροφορίες Πολίτη». 

7. Προβολή/ Αλλαγή/ Ακύρωση Ραντεβού
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Επιλέγοντας «Αλλαγή» ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να 
αλλάξει το ραντεβού εμβολιασμού της 1ης ή/ και της 2ης δόσης 
εφόσον ο εξυπηρετούμενος πολίτης το επιθυμεί.

Η αλλαγή στο ραντεβού μπορεί να γίνει έως και τρείς (3) ημέρες 
πριν την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία.

Αφού ο υπάλληλος 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.

Επισημαίνεται ότι ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το 
ραντεβού του μία (1) φορά μόνο.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης κατά το προγραμματισμένο 
ραντεβού, ο πολίτης δε θα έχει τη δυνατότητα για 
επαναπρογραμματισμό για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες.

7. Προβολή/ Αλλαγή/ Ακύρωση Ραντεβού

1 φορά
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Επιλέγοντας «Ακύρωση» ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να 
ακυρώσει τα ραντεβού εμβολιασμού, εφόσον το επιθυμεί ο 
εξυπηρετούμενος πολίτης. Επισημαίνεται ότι με την επιλογή της 
ακύρωσης, ακυρώνονται και τα δύο ραντεβού 1ης και 2ης δόσης.

Η ενέργεια ακύρωσης του ραντεβού μπορεί να γίνει έως και 
τρείς (3) ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Εφόσον ο υπάλληλος επιλέξει «Ακύρωση» εμφανίζεται το 
αντίστοιχο μήνυμα προς επιβεβαίωση της ακύρωσης. 
Επιλέγοντας «Ναι» τα ραντεβού ακυρώνονται.

Επισημαίνεται ότι ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα είτε να 
αλλάξει ή να ακυρώσει το ραντεβού του εξυπηρετούμενου 
πολίτη μία (1) φορά μόνο.
Σε περίπτωση ακύρωσης, ο πολίτης δε θα έχει τη δυνατότητα 
για επαναπρογραμματισμό για τις επόμενες τριάντα (30) ημέρες.

Help Desk για τεχνικά θέματα :
ticketvaccgr@gmail.com
2132047751
2132047752 
2132047755 

ΓΙΑΝΝΑ

ΜΑΤΑΛΟΥ

7. Προβολή/ Αλλαγή/ Ακύρωση Ραντεβού

20068110293
006601885
+30 699999999
G.matalou@gmail.com
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