
 

 

        Αθήνα, 1/12/2021 
Προς τους       ΑΠ: 11146 
Προέδρους & Εκπροσώπους 
των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας 
& τις Ιατρικές Εταιρείες 
 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Όπως γνωρίζετε, ο εμβολιασμός στη χώρα μας χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και έχει 
μπροστά μακρύ δρόμο καθώς είναι αναγκαίος, τόσο για όσους δεν έχουν ακόμα 
εμβολιαστεί, όσους για εκείνους που χρειάζονται την τρίτη δόση, αλλά και για τις 
μελλοντικές δόσεις. 
 
Η Πολιτεία έχει προβλέψει τη συμμετοχή στα εμβολιαστικά της προγράμματα ιδιωτών 
ιατρών όλων των ειδικοτήτων και ειδικά για τα παιδιά, μόνο των παιδιάτρων για τον 
εμβολιασμό στο ιατρείο και κατ΄οίκον, καθώς και για τον διακανονισμό ραντεβού. 
 
Μέχρι στιγμής, ο αριθμός των συναδέλφων που έχουν ανταποκριθεί είναι μικρότερος του 
αναμενομένου, παρότι οι προβλεπόμενες αμοιβές για πρώτη φορά είναι αξιοπρεπείς. 
 
Θεωρούμε ότι υπάρχει κάθε λόγος για να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα, επ’ ωφελεία των ασθενών μας και του κοινωνικού συνόλου, αλλά και των καλώς 
νοούμενων συμφερόντων του κλάδου. 
 
Πιστεύουμε ότι η διαπροσωπική σχέση ιατρού -ασθενούς και η εμπιστοσύνη που την διέπει 
μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός αύξησης των εμβολιασμών και διατήρησης της 
πράξης αυτής στα κατάλληλα χέρια. 
 
Για τους παραπάνω  λόγους, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  προετοιμάζει πλατφόρμα 
στην οποία θα αναρτηθούν τα ονόματα των συναδέλφων που διενεργούν εμβολιασμούς, 
ώστε ο πολίτης να μπορεί να τους ανευρίσκει, καθώς σήμερα δεν είναι αναρτημένα τα 
ονόματά τους στην πλατφόρμα του εμβολίου. 
 
Η πλατφόρμα αυτή θα είναι έτοιμη προς ενεργοποίηση τις προσεχείς ημέρες και 
παρακαλούμε προς αυτό να ενημερώσετε τους συναδέλφους που διενεργούν 
εμβολιασμούς, να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://forms.office.com/r/BYJAeUDHHy 

 
 

https://forms.office.com/r/BYJAeUDHHy


 

 

Επιπλέον όμως απευθύνουμε εκ νέου κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους για τη 
συμμετοχή στο εμβολιαστικό πρόγραμμα με τους όρους και τις προϋποθέσεις  που το 
διέπουν.  
 
Ιδιώτες γιατροί μπορούν να κλείνουν ραντεβού στους πολίτες στο σύνδεσμο που ακολουθεί: 
 
https://eps.e-prescription.gr/auth/realms/e-prescription/protocol/openid-
connect/auth?response_type=code&scope=profile+mobile+email&client_id=vacreg&redirec
t_uri=https%3A%2F%2Femvolio.gov.gr%2Fpharmacist%2Feprescriptionlogin 
 
Για τους ιατρούς που συμμετέχουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα πολιτών στο ιατρείο ή κατ’ 
οίκον, υπάρχει αποζημίωση ποσού 10€, αφού διενεργηθεί  ο εμβολιασμός: 
https://emvolio.gov.gr/emv-kat-oikon 
 
Επιπρόσθετα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα διοργανώσει διαδικτυακή ξενάγηση στη 
διαδικασία ένταξης και διενέργειας εμβολιασμού από ιδιώτες ιατρούς. 
Η ημερομηνία και η ώρα για τη διαδικτυακή ξενάγηση,  θα σας ανακοινωθεί μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   
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