
Καταχώρηση εμβολιασμών 
από χώρες του εξωτερικού

Οδηγίες για την καταχώρηση εμβολιασμού που 
πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό



Γενικές πληροφορίες

• Οι Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, δύναται να προγραμματίζουν το ραντεβού τους για την
αναμνηστική δόση σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας, μετά από την καταχώρηση του εμβολιασμού που έγινε στο εξωτερικό

• Ελληνικό πιστοποιητικό εμβολιασμού θα εκδίδεται μόνο όταν πραγματοποιείται αναμνηστική δόση στην Ελλάδα

• Η αίτηση για καταχώρηση του εμβολιασμού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάποιο ΚΕΠ

• Ο εμβολιασμός σας θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με ένα από τα παρακάτω εμβόλια, τα οποία έχουν αναγνωριστεί από την Εθνική 
Επιτροπή Εμβολιασμών:

Pfizer BioNtech mRNA / Corminaty

Moderna mRNA / Spikevax

Astra Zeneca/Oxford ChAdOx1 nCoV (AZD1222) / Vaxzevria

Johnson & Johnson/Janssen Ad26

Sinovac/Coronavac Αδρανοποιημένο

Gamaleya (Sputnik) Ad26/Ad5

Gam-COVID-Vac, Sputnik vaccine

Cansino Biologics AD5-nCOV, trade-named Convidecia

Sinopharm Αδρανοποιημένο

(Beijing Institute of Biological Products)

Covishield ChAdOx1 nCoV



Προϋποθέσεις για την καταχώρηση του εμβολιασμού στο Μητρώο 
Εμβολιασμένων Εξωτερικού

Κατηγορία 1. Ψηφιακά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρες της ΕΕ (με QR code)

• Αν ο εμβολιασμός (πλήρης ή μερικός) έχει πραγματοποιηθεί με εμβόλια αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού
• Σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς

Τότε, μπορεί να πραγματοποιηθεί αίτηση καταχώρησης μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης

Κατηγορία 2. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρα εκτός ΕΕ (ψηφιακά ή μη)

Στα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω δεδομένα:

1. Όνομα
2. Επώνυμο
3. Ημερομηνία γέννησης
4. Στοχευόμενη νόσος
5. Το είδος του εμβολίου που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό
6. Το σκεύασμα του εμβολίου
7. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή ο παρασκευαστής του εμβολίου
8. Ο αριθμός σε σειρά εμβολιασμών / δόσεων (αν είναι η πρώτη ή δεύτερη δόση)
9. Ημερομηνία πραγματοποίησης του εμβολιασμού

Εφόσον αναφέρονται τα στοιχεία από 1 ως 9, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αίτηση μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου 
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης



Καταχώρηση εμβολιασμού που η πρώτη δόση έγινε στο εξωτερικό

Περίπτωση 1η

Αν έχετε πραγματοποιήσει την πρώτη δόση 
σε χώρα του εξωτερικού

Μετά την ολοκλήρωση της 
καταχώρησης μπορείτε να 

προγραμματίσετε το ραντεβού σας 
για την ολοκλήρωση του 

εμβολιασμού

Μεταβείτε στο πλησιέστερο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών για την καταχώρηση, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
ανάλογα αν το πιστοποιητικό ή η βεβαίωσή σας 

εντάσσεται στην Κατηγορία 1 ή 2

ΚΕΠ

Μπορείτε να εκδώσετε ελληνικό πιστοποιητικό εμβολιασμού



Περίπτωση 2η

Καταχώρηση εμβολιασμού που η πρώτη δόση έγινε στην Ελλάδα και η 
δεύτερη στο εξωτερικό

Αν έχετε 
πραγματοποιήσει την 

πρώτη δόση στην 
Ελλάδα

Και ύστερα ολοκληρώσατε 
τον εμβολιασμό σας σε 
χώρα του εξωτερικού

ΚΕΠ

Μεταβείτε στο πλησιέστερο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών για την καταχώρηση, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
ανάλογα αν το πιστοποιητικό ή η βεβαίωσή σας 

εντάσσεται στην Κατηγορία 1 ή 2

Μπορείτε να εκδώσετε ελληνικό πιστοποιητικό εμβολιασμού ΜΟΝΟ μετά την πραγματοποίηση της αναμνηστικής 
δόσης

Μετά την ολοκλήρωση της 
καταχώρησης μπορείτε να 

προγραμματίσετε το 
ραντεβού σας για την 

αναμνηστική δόση



Καταχώρηση εμβολιασμού που ολοκληρώθηκε στο εξωτερικό

Αν έχετε ολοκληρώσει τον 
εμβολιασμό σας σε χώρα 

του εξωτερικού

ΚΕΠ

Μεταβείτε στο πλησιέστερο Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών για την καταχώρηση, 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
ανάλογα αν το πιστοποιητικό ή η βεβαίωσή σας 

εντάσσεται στην Κατηγορία 1 ή 2

Περίπτωση 3η

Μπορείτε να εκδώσετε ελληνικό πιστοποιητικό εμβολιασμού ΜΟΝΟ μετά την πραγματοποίηση της αναμνηστικής 
δόσης

Μετά την ολοκλήρωση της 
καταχώρησης μπορείτε να 

προγραμματίσετε το 
ραντεβού σας για την 

αναμνηστική δόση




