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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Ενημέρωση πολιτών  για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό 
----------------------------------------------------- 

 
Ο  Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, επιθυμεί να ενημερώσει τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά 
κέντρα και επιθυμούν να εμβολιαστούν κατ’οίκον, για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις 
οδηγίες που είναι αναρτημένες και στον ιστότοπο emvolio.gov.gr 
Η διαδικασία περιλαμβάνει μερικά πολύ απλά βήματα, τα οποία είναι: 
 
1ο  Βήμα: Ο κάθε πολίτης που επιθυμεί να πραγματοποιήσει το εμβολιασμό του ΚΑΤ ΌΙΚΟΝ, θα πρέπει να έρθει σε 
επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό του και να εκφράσει αυτή την επιθυμία του. Αν δεν μπορεί ο ίδιος, το κάνει ο 
πλησιέστερος συγγενής του. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης που διαμένει και ο 
αριθμός κινητού τηλεφώνου και σταθερό αν υπάρχει. 
 
2ο  Βήμα: Ο ιατρός με την σειρά του συμπληρώνει μια αίτηση εμβολιασμού για τον ενδιαφερόμενο πολίτη, πιστοποιώντας 
την ανάγκη εμβολιασμού κατ’οίκον και αναφέροντας τον βασικό λόγο αδυναμίας προσέλευσης στο εμβολιαστικό κέντρο 
(κινητικό πρόβλημα, κατακεκλιμένος ασθενής, βαριά ψυχική ή νοητική νόσο, κλπ) 
 
3ο  Βήμα: Αποστέλλεται στο κινητό του ενδιαφερόμενου πολίτη ενημερωτικό μήνυμα (SMS) με το ακόλουθο κείμενο: ''Το 
αίτημα σας για εμβολιασμό κατ’ οίκον καταχωρήθηκε. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον ορισμό του ραντεβού σας'' 
 
4ο  Βήμα: Ο πολίτης λαμβάνει κλήση από την Επιχείρηση ‘’Ελευθερία’’ με σκοπό τον ορισμό ραντεβού 
 
5ο  Βήμα: Πραγματοποιείται επίσκεψη στο σπίτι του ωφελούμενου πολίτη για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού 
 
6ο  Βήμα: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή ενημερωτικού μηνύματος (SMS) στο κινητό του πολίτη:  
‘’Ολοκληρώσατε τον εμβολιασμό σας. Μετά από 1 μέρα μπορείτε να εκδώσετε το πιστοποιητικό εμβολιασμού στο 
emvolio.gov.gr 
 
Για τυχόν διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους, ο οποίος 
έχει λάβει αναλυτικές οδηγίες για όλη τη διαδικασία. 
 

Για τον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου 
                                Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας 
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