
2η Αναμνηστική δόση 
εμβολίου κατά του Covid-19
για άτομα ηλικίας άνω των 
60 ετών
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Οδηγίες για τον γενικό πληθυσμό:

Η ΕΕΕ προτείνει τη χορήγηση της 2ης αναμνηστικής δόσης με mRNA εμβόλιο σε χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 4 μηνών μετά τη χορήγηση της πρώτης αναμνηστικής δόσης σε:

➢ άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών

➢ άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, ιδιαίτερα εκείνα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα

➢ άτομα που διαμένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

Για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας για την 2η αναμνηστική δόση, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία 
που ακολουθήσατε για την πρώτη και τη δεύτερη δόση.

Σε άτομα που έχουν νοσήσει μετά τη χορήγηση της πρώτης αναμνηστικής δόσης, δεν συστήνεται η 
χορήγηση δεύτερης αναμνηστικής δόσης.

Δικαιούχοι της δεύτερης αναμνηστικής (4ης) 
δόσης του εμβολίου κατά του κορωνοϊού



Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση

Περίπτωση 1η

Ολοκληρωμένος βασικός εμβολιασμός 
με 1 δόση J&J

Συστήνεται εμβολιασμός (πρώτη 
αναμνηστική δόση) τουλάχιστον 2 μήνες 
μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση 

Moderna

Ολοκληρωμένος βασικός εμβολιασμός με 2 
δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca

Συστήνεται εμβολιασμός (πρώτη 
αναμνηστική δόση) τουλάχιστον 3 μήνες 
μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση 

Moderna
Περίπτωση 2η

Προτείνεται εμβολιασμός με δεύτερη 
αναμνηστική δόση τουλάχιστον 4 μήνες 

μετά την πρώτη αναμνηστική δόση, με μία 
δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna

Προτείνεται εμβολιασμός με δεύτερη 
αναμνηστική  δόση τουλάχιστον 4 μήνες 

μετά την πρώτη αναμνηστική δόση, με μία 
δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna



Περίπτωση 2η

Νόσηση πριν τον 
εμβολιασμό

Εμβολιασμός με Pfizer, 
Moderna ή AstraZeneca

Συστήνεται εμβολιασμός με 
πρώτη αναμνηστική δόση 

τουλάχιστον 3 μήνες μετά με μία 
δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση

Moderna

Νόσηση πριν τον 
εμβολιασμό

1 δόση εμβολίου J&J Συστήνεται εμβολιασμός με 
πρώτη αναμνηστική δόση 

τουλάχιστον 3 μήνες μετά με 
μία δόση Pfizer, J&J ή μισή 

δόση Moderna

Περίπτωση 1η

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Προτείνεται εμβολιασμός με 
δεύτερη αναμνηστική δόση 

τουλάχιστον 4 μήνες μετά την 
πρώτη αναμνηστική δόση, με μία 
δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna

Προτείνεται εμβολιασμός με 
δεύτερη αναμνηστική δόση 

τουλάχιστον 4 μήνες μετά την 
πρώτη αναμνηστική δόση, με μία 
δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna



Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Περίπτωση 3η

1η δόση με Pfizer, 
Moderna ή 

AstraZeneca

Νόσηση μετά την 
1η δόση εμβολίου

Πρώτη 
αναμνηστική δόση 
συστήνεται 3 μήνες 
μετά από τη 2η δόση 
με μία δόση Pfizer, 

J&J ή  Moderna 
μισή δόση

Ολοκλήρωση 
εμβολιασμού με 

J&J

Νόσηση
μετά τον 

εμβολιασμό

Συστήνεται εμβολιασμός 
(πρώτη αναμνηστική δόση) 3
μήνες μετά τη νόσηση με μια 

δόση Pfizer ή J&J ή μισή δόση
Moderna

Περίπτωση 4η

Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες 
μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer 
ή  Moderna (ολόκληρη δόση) για 
ολοκλήρωση του βασικού 

εμβολιασμού

Προτείνεται  
εμβολιασμός 

(δεύτερη 
αναμνηστική δόση) 
τουλάχιστον 4 μήνες 

μετά την πρώτη 
αναμνηστική δόση, 
με μία δόση Pfizer ή 
μισή δόση Moderna

Προτείνεται  εμβολιασμός (δεύτερη 
αναμνηστική δόση) τουλάχιστον 4 

μήνες μετά την πρώτη αναμνηστική 
δόση με μία δόση Pfizer ή μισή δόση 

Moderna



Ολοκλήρωση εμβολιασμού 
με δύο δόσεις Pfizer, 

Moderna ή AstraZeneca

Νόσηση μετά τον 
εμβολιασμό

Περίπτωση 5η

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Συστήνεται εμβολιασμός 3
μήνες μετά τη νόσηση (πρώτη 

αναμνηστική δόση) με μια 
δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση

Moderna

Προτείνεται εμβολιασμός (δεύτερη 
αναμνηστική δόση) τουλάχιστον 4 

μήνες μετά την πρώτη αναμνηστική 
δόση, με μία δόση Pfizer ή μισή δόση 

Moderna

Συστήνεται εμβολιασμός (πρώτη 
αναμνηστική δόση) 3 μήνες μετά  

με μια δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση
Moderna

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δε 
συστήνει τον εμβολιασμό µε 2η

αναμνηστική δόση.

Νόσηση μετά τον 
εμβολιασμό

Ολοκλήρωση εμβολιασμού 
με δύο δόσεις Pfizer, 

Moderna ή AstraZeneca

Περίπτωση 6η



Περίπτωση 7η

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Συστήνεται εμβολιασμός (πρώτη 
αναμνηστική δόση) 2 μήνες μετά  

με μια δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση
Moderna

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δε 
συστήνει τον εμβολιασμό µε 2η

αναμνηστική δόση.

Νόσηση μετά τον 
εμβολιασμό

Ολοκλήρωση εμβολιασμού 
με J&J




