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ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 
Με την έκδοση 3.23.4 υπάρχει πλέον η δυνατότητα στο πρόγραμμα DIOSCOURIDES, να καταχωρούνται 

στην εφαρμογή εμβολιασμοί χωρίς ιατρική συνταγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να 

υποβάλλονται στα Ταμεία προς αποζημίωση μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές των ιατρών.  

Στις οδηγίες που ακολουθούν, εξηγούνται αναλυτικά οι διαδικασίες και τα βήματα με τα οποία μπορείτε:  

 να καταχωρήσετε εμβολιασμούς (με αυτόματη ενημέρωση του μητρώου διενέργειας εμβολιασμού 

και των καταστάσεων των συνταγών),  

 να εκτυπώσετε το σχετικό έντυπο εκτέλεσης και να επικολλήσετε το κουπόνι,  

 να ακυρώσετε την καταχώριση κάποιου εμβολιασμού, αν επιθυμείτε  

 και να κάνετε τον απαραίτητο έλεγχο και την αναζήτηση μέσω των καταστάσεων ασφαλιστικών 

ταμείων ή του Μητρώου διενέργειας εμβολιασμού. 

 

Εκτέλεση εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή 

1. Από την Οθόνη Λιανικής της Xpress 

Για να καταχωρήσετε εμβολιασμό χωρίς ιατρική συνταγή από την Οθόνη Λιανικής της Xpress, κάνετε κλικ 

στο κουμπί «Εμβολιασμός χωρίς συνταγή», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

2. Από την Οθόνη Λιανικής της Win 

Για να καταχωρήσετε εμβολιασμό χωρίς ιατρική συνταγή από την Οθόνη Λιανικής της Win, κάνετε κλικ στο 

κουμπί με το εικονίδιο της σύριγγας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

(Τα υπόλοιπα βήματα που ακολουθούν, είναι ίδια και για τις δύο εκδόσεις) 
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Στο 

παράθυρο που ανοίγει (βλ. κάτω εικόνα), 

μπορείτε να προχωρήσετε στην καταχώρηση του εμβολιασμού άνευ ιατρικής συνταγής. Συγκεκριμένα: 

Α. Καταχωρήστε το ΑΜΚΑ του πελάτη στο πεδίο «ΑΜΚΑ», όπως φαίνεται παρακάτω, και πατήστε το 
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κουμπί «Αναζήτηση με ΑΜΚΑ». 

Με την κίνηση αυτή, συμπληρώνονται αυτόματα τα πεδία με τα στοιχεία ασφαλισμένου, όπως είναι 

καταχωρισμένα στην ΗΔΙΚΑ. 

Στην περίπτωση που έχετε ανοίξει καρτέλα για τον πελάτη και την έχετε προεπιλέξει στην Οθόνη Λιανικής, 

αν προχωρήσετε στη διαδικασία καταχώρησης εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή, όπως στην παρακάτω 
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εικόνα, 

τότε το παράθυρο καταχώρησης εμβολιασμού ανοίγει με προσυμπληρωμένα τα πεδία στοιχείων του 

ασφαλισμένου. 

 

Αν ο πελάτης έχει ήδη εμβολιαστεί, τότε αφού πατήσετε «Αναζήτηση με ΑΜΚΑ», θα εμφανίσει σχετικό 

μήνυμα ειδοποίησης, όπως φαίνεται παρακάτω. 

(Σε περίπτωση που έχετε προεπιλέξει τον πελάτη στην Οθόνη Λιανικής, το παραπάνω μήνυμα αυτό θα εμφανιστεί 

μόλις πατήσετε το κουμπί της διαδικασίας «Εμβολιασμού χωρίς συνταγή»). 

 

Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία ασφάλισης του πελάτη εμφανίζονται στην οθόνη καταχώρισης 

εμβολιασμού με τις λειτουργίες των κουμπιών κάτω στο παράθυρο απενεργοποιημένες (βλ. παρακάτω 

εικόνα), και έτσι δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε καταχώρηση εμβολιασμού. 
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Β. Μετά την εμφάνιση των στοιχείων του ασφαλισμένου στα αντίστοιχα πεδία, μπορείτε να 

προχωρήσετε στην καταχώριση των υπόλοιπων στοιχείων της συνταγής, όπως παρακάτω: 

 

 

την ομάδα υψηλού κινδύνου (α) που καλύπτονται από τη διαδικασία εμβολιασμού χωρίς συνταγή, 



6 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

το είδος του εμβολίου (β), 

 

την ταινία γνησιότητας του κουπονιού του εμβολίου (γ) και την ημερομηνία διενέργειας του 

εμβολιασμού (δ). 
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Το πεδίο Φαρμακείο (ε) έρχεται προσυμπληρωμένο (βλ. παρακάτω εικόνα), εκτός των περιπτώσεων 

φαρμακείων με ίδιο ΑΦΜ (π.χ. έδρα με υποκαταστήματα) που εμφανίζεται κενό. Σε τέτοια περίπτωση, 

πρέπει να κάνετε κλικ στο πεδίο για να επιλέξετε από τις επιλογές των φαρμακείων που σας δίνει. 

 

Γ. Με συμπληρωμένα πλέον τα πεδία (α), (β), (γ) , (δ) και (ε) προχωρείτε στην καταχώριση, 

επιλέγοντας το κουμπί «Καταχώρηση Εμβολιασμού» και κάνοντας κλικ στο «ΟΚ» στην οθόνη 

επιβεβαίωσης που θα εμφανιστεί, όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης του εμβολιασμού, ενημερώνεται η κατάσταση του ασφαλιστικού 

ταμείου, όπως επίσης ενημερώνεται αυτόματα και το Μητρώο Διενέργειας Εμβολιασμού. 

Επίσης, εμφανίζεται αυτόματα παράθυρο εκτύπωσης με το φύλλο εκτέλεσης του εμβολιασμού, το οποίο 

τυπώνετε για να κολλήσετε το κουπόνι (βλ. παρακάτω εικόνα). 
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Αφού εκτυπώσετε το φύλλο του εμβολιασμού και κλείσετε το παράθυρο καταχώρησης από το Χ πάνω 

δεξια στο παράθυρο, το είδος του εμβολιασμού εισάγεται στο παραστατικό ως συνταγή μηδενικής 

συμμετοχής και προχωρείτε στην οριστικοποίηση/έκδοση του (βλ. παρακάτω εικόνα). 
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Έλεγχος εμβολιασμών στην κατάσταση του ασφαλιστικού ταμείου 

Με την καταχώρηση του εμβολιασμού, ενημερώνεται η κατάσταση των συνταγών του ταμείου. Όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, μπορείτε να ελέγξετε τους εμβολιασμούς όπως ακριβώς και με τις 

κανονικές συνταγές των λοιπών φαρμάκων, από την οθόνη της «Αναλυτικής Παρουσίασης» στις 

«Καταστάσεις Συνταγών». 

(Μπορείτε να διακρίνετε τους εμβολιασμούς χωρίς ιατρική συνταγή σε σχέση με τις υπόλοιπες συνταγές, από το 

γεγονός ότι στις περιπτώσεις αυτές ο αριθμός συνταγής ξεκινάει με το ψηφίο 9). 

Έλεγχος εμβολιασμών στο Μητρώο Διενέργειας εμβολιασμού 
 

Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Μητρώου Αντιγριπικού Εμβολιασμού» 

(εικόνα αριστερά), ανοίγετε την οθόνη ελέγχου του Μητρώου Αντιγριπικού 

Εμβολιασμού, η οποία ενημερώνεται αυτόματα με την καταχώρηση του 

εμβολιασμού, και στην οποία μπορείτε να κάνετε κι εκεί έλεγχο (εικόνα κάτω). 

Οι εμβολιασμοί χωρίς συνταγή, εμφανίζονται με τσεκ στο αντίστοιχο πεδίο, στη 

στήλη «Χωρίς Συνταγή». Επίσης, μέσα από αυτή την οθόνη μπορείτε, αν 

χρειαστεί, να επανεκτυπώσετε το φύλλο εκτέλεσης του εμβολιασμού, όπως 

επίσης και να πραγματοποιήσετε ακύρωση καταχώρησης ενός εμβολιασμού, 

όπως εξηγούμε παρακάτω.  
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Επανεκτύπωση φύλλου εκτέλεσης εμβολιασμού χωρίς συνταγή 

Σε περίπτωση που θέλετε να επανεκτυπώσετε το φύλλο εκτέλεσης ενός εμβολιασμού, μέσα από την οθόνη 

ελέγχου του Μητρώου Αντιγριπικού Εμβολιασμού όπως φαίνεται παρακάτω, κάνετε κλικ στο κουμπί με το 

εικονίδιο του φακέλου στην αντίστοιχη γραμμή της συνταγής που επιθυμείτε και στο παράθυρο που 

εμφανίζει, κάνετε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση Εμβολιασμού». 

Ακύρωση καταχώρισης εμβολιασμού χωρίς συνταγή 

Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε καταχώριση εμβολιασμου χωρίς συνταγή, μέσα από την οθόνη 

ελέγχου του Μητρώου Αντιγριπικού Εμβολιασμού όπως φαίνεται παρακάτω, κάνετε κλικ στο κουμπί με το 

εικονίδιο του φακέλου στην αντίστοιχη γραμμή της συνταγής που επιθυμείτε και στο παράθυρο που 

εμφανίζεται, κάνετε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση Εμβολιασμού». 

Με την ακύρωση της καταχώρησης, ο εμβολιασμός διαγράφεται αυτόματα και από την κατάσταση του 

αντίστοιχου ασφαλιστικού ταμείου. Μετά την ακύρωση μπορείτε να προχωρήσετε σε εκ νέου καταχώρηση 

του εμβολιασμού και εκτύπωση του φύλλου εκτέλεσης, εφόσον το επιθυμείτε. 
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Διαδικασία Άντλησης (Λήψης) καταχωρήσεων εμβολιασμών χωρίς συνταγή 

Σε περίπτωση που καταχωρήσατε εμβολιασμούς μέσα από την ειδική πλατφόρμα της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης και προκειμένου να ενημερώσετε τις καταστάσεις των ασφαλιστικών ταμείων και το 

μητρώο εμβολιασμού στο πρόγραμμα, κάνετε κλικ στο κουμπί «Λήψη Εμβολιασμών» από την οθόνη 

ελέγχου του Μητρώου Αντιγριπικού Εμβολιασμού, όπως φαίνεται παρακάτω. 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, ορίζετε το διάστημα για το οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τη 

λήψη και κάνετε κλικ στο κουμπί «Λήψη Εμβολιασμών». Με τη διαδικασία αυτή, θα γίνει αυτόματη λήψη 

(άντληση) όσων καταχωρήσεων εμβολιασμών δεν εμφανίζονται στην οθόνη σας αλλά υπάρχουν στο 

μητρώο εμβολιασμού.  

Έτσι θα συμπληρώσετε στην εφαρμογή σας όλες τις καταχωρίσεις πού έχετε κάνει (στην πλατφόρμα του 

μητρώου) από την ημερομηνία εφαρμογής αυτής της διαδικασίας και ταυτόχρονα θα ενημερωθούν 

αυτόματα και οι καταστάσεις των ασφαλιστικών ταμείων. 

Στο εξής, όλες οι νέες καταχωρίσεις αντιγριπικού εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή, θα πρέπει να 

γίνονται μέσα στη νέα έκδοση της εφαρμογής Dioscourides από τη διαδικασία που σας περιγράψαμε 

παραπάνω. 

 

Υποβολή των “συνταγών” εμβολίων στα ταμεία 

Οι συνταγές αυτές θα περιλαμβάνονται κανονικά στις καταστάσεις των ασφαλιστικών ταμείων και θα 

υποβάλλονται προς αποζημίωση, όπως και οι λοιπές συνταγές. 

 


