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Το Υπουργείο Υγείας μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας διαθέτει δωρεάν τα παιδιατρικά 

εμβόλια για τους δικαιούχους του ΓεΣΥ. Τα εμβόλια που καλύπτονται μέσω του ΓεΣΥ είναι αυτά που 
σήμερα χορηγούνται στο δημόσιο στη βάση του εμβολιαστικού σχήματος που εφαρμόζεται από το 
Υπουργείο Υγείας. Για τη χορήγηση οποιουδήποτε άλλου εμβολίου εκτός αυτών που θα 

παραδίνονται, θα χρεώνετε όπως και σήμερα.  

Τα εμβόλια θα παραδίδονται στα ιατρεία σας 1 (μια) φορά το μήνα κατόπιν παραγγελίας η οποία θα 
πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες σας για τον επόμενο μήνα. Τη διαδικασία  των παραγγελιών την έχει 
αναλάβει, προς το παρόν, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Για καλύτερο συντονισμό και 

οργάνωση της διανομής έχει καθοριστεί η 15η μέρα κάθε μήνα ως η τελευταία ημερομηνία λήψης 
παραγγελιών για τις ανάγκες του επόμενου μήνα. Οι παραγγελίες θα  προωθούνται στις Αποθήκες 

Φαρμάκων για ετοιμασία και διανομή στα ιατρεία σας. 

Για κάθε εμβόλιο που θα χορηγήσετε στα πλαίσια του ΓεΣΥ από τα εμβόλια που σας προμηθεύει το 

Υπουργείο Υγείας,  είναι απαραίτητη η υποβολή απαίτησης. Πέραν της ενημέρωσης του ιατρικού 
αρχείου του ασθενούς, η υποβολή απαίτησης είναι απαραίτητη για τη συμφιλίωση των ποσοτήτων. 

Η υποβολή της παραγγελίας σας θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής 

παραγγελίας θα αποστέλλεται μέσω του portal κάθε μήνα. Η παραγγελιοληψία είναι ανοικτή από 
την 1η μέχρι την 15η μέρα κάθε μήνα συμπεριλαμβανομένων.  

Για να υποβάλετε την παραγγελία σας: 

1) Ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο.  

https://forms.gle/gK5B1FWBqFKGAmLY7 

 

2) Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα. 

 

3) Πατήστε «Υποβολή». 

 

 

https://forms.gle/gK5B1FWBqFKGAmLY7


4) Θα λάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στο επιβεβαιωτικό 

μήνυμα συμπεριλαμβάνεται και ο σύνδεσμος για αλλαγές.  

Σε περίπτωση που χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στην παραγγελία σας μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο αυτό και να αλλάξετε την παραγγελία σας μέχρι την 15η μέρα 

του μήνα.  
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