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 Σελίδα 1  
 

NCR & HIO – Confidential (Restricted) 

1 ΡΟΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Προϋπόθεση: Για να έχει ο δικαιούχος πρόσβαση στη συγκεκριμένη ενότητα θα πρέπει να έχει 
λογαριασμό στην Πύλη Δικαιούχων του ΓεΣΥ. Θα πρέπει επίσης να έχει συνδέσει το λογαριασμό 
του με το αρχείο δικαιούχου. 

 

 
Εικόνα 1: Ροή Διαδικασίας 

 

Σύνδεση στη Πύλη 
Δικαιούχων

Επιλογή Εμβολιασμός 
Covid-19

Αποδοχή
Αναζήτηση 
Δικαιούχου

Επιλογή Εμβολιαστικού 
Κέντρου

Νέο Ραντεβού
Συμπλήρωση Στοιχείων 

Δικαιούχου



       
 

 Σελίδα 2  
 

NCR & HIO – Confidential (Restricted) 

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΕΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

Βήματα Διαδικασίας: 

1. Ο χρήστης πρέπει να συνδεθεί στην Πύλη Δικαιούχων του ΓεΣΥ χρησιμοποιώντας το «Όνομα 

Χρήστη (Username)» και το «Συνθηματικό (Password)» του λογαριασμού του. 

2. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας το μενού πλοήγησης πρέπει να μεταβεί στην ενότητα 

Εμβολιασμός Covid19. 

3. Αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης. 
 
Σε αυτή την ενότητα ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει και να αποδεχτεί μία Υπεύθυνη Δήλωση 
σχετικά με τη χορήγηση του εμβολίου, πατώντας το κουμπί Αποδοχή και Συνέχεια. 
Μη αποδοχή της συγκεκριμένης δήλωσης δεν θα επιτρέπει τη διευθέτηση ραντεβού.  

 

Εικόνα 2: Υπεύθυνη Δήλωση 

4. Στη συνέχεια ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει το αρχείο Δικαιούχου του 
ΓΕΣΥ  για να εντοπίσει κατά πόσο μπορεί να κλείσει ραντεβού για το συγκεκριμένο 
άτομο.  

 
Για την αναζήτηση δικαιούχου ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τα ακόλουθα στοιχεία 
δικαιούχου: 

• Όνομα (όπως αναγράφεται στην ταυτότητα του δικαιούχου, είτε ελληνικά είτε 
αγγλικά, με μικρά ή κεφαλαία γράμματα και χωρίς τονισμούς). 

• Επίθετο (όπως αναγράφεται στην ταυτότητα του δικαιούχου, είτε ελληνικά είτε 
αγγλικά, με μικρά ή κεφαλαία γράμματα και χωρίς τονισμούς). 

• Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης (Δελτίο Ταυτότητας ή Δελτίο Εγγραφής 
Αλλοδαπού) 

• Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης 



       
 

 Σελίδα 3  
 

NCR & HIO – Confidential (Restricted) 

• Ημερομηνία Γέννησης 
 

Σημ. Αν ο χρήστης δεν συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας Αναζήτησης Δικαιούχου, 

τότε το κουμπί «AΝΑΖΗΤΗΣΗ» παραμένει απενεργοποιημένο. Όταν όλα τα πεδία έχουν συμπληρωθεί 

σωστά τότε το κουμπί ενεργοποιείται αυτόματα. 

Πατώντας αναζήτηση το σύστημα εντοπίζει τον δικαιούχο και ελέγχει αν πληροί τις 

προϋποθέσεις για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 

 

5. Στο επόμενο βήμα, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την επαρχία και το Κέντρο Εμβολιασμού 

στο οποίο επιθυμεί να κλείσει ραντεβού. 

 

Εικόνα 3: Αναζήτηση Δικαιούχου 



       
 

 Σελίδα 4  
 

NCR & HIO – Confidential (Restricted) 

 

Εικόνα 4: Επιλογή Κέντρο Εμβολιασμού 

 

6. Στη συνέχεια εμφανίζονται σε μορφή ημερολογίου οι διαθέσιμες ώρες στο 
συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο 
κλείσιμο ραντεβού ή να αλλάξει το επιλεγμένο εμβολιαστικό κέντρο.  

 

 
 

Εικόνα 5: Διαθέσιμα Ραντεβού Εμβολιαστικού Κέντρου 



       
 

 Σελίδα 5  
 

NCR & HIO – Confidential (Restricted) 

Πατώντας πάνω σε κάποιο από τα διαθέσιμα ραντεβού (εμφανίζονται με μπλε χρώμα) ή επιλέγοντας 
το κουμπί Επιλέξτε Μέρα και Ώρα, ανοίγει το παράθυρο Νέο Ραντεβού.  
 
7. Όταν ο χρήστης συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία (Ημερομηνία και Ώρα Ραντεβού, 

Επαρχία Δικαιούχου και Κινητό Τηλέφωνο ή Ηλ. Ταχυδρομείο) στο παράθυρο Νέο Ραντεβού, το 

κουμπί Επιβεβαίωση Ραντεβού ενεργοποιείται αυτόματα. 

 

Πατώντας Επιβεβαίωση Ραντεβού, το σύστημα θα προχωρήσει σε επεξεργασία των 
δεδομένων και θα ενημερώσει τον χρήστη κατά πόσο το ραντεβού δημιουργήθηκε με 
επιτυχία. Στη συνέχεια εφόσον έχει καταχωρηθεί κινητό τηλέφωνο στα στοιχεία 
επικοινωνίας, θα αποσταλθεί SMS μήνυμα επιβεβαίωσης. 

Εικόνα 6: Νέο Ραντεβού 
(Στοιχεία Επικοινωνίας 

Δικαιούχου) 

Εικόνα 7: Νέο Ραντεβού (Λεπτομέρειες 
Ραντεβού και Στοιχεία Δικαιούχου) 


