
 

Πίνακας Δικαιούχων Αναμνηστικής δόσης Εμβολίων στην Ελλάδα (1/3) 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το γενικό πληθυσμό σχετικά με τον εμβολιασμό του 

 

 

Παρατηρήσεις 

^ H EEE συνιστά το μεσοδιάστημα των 8 εβδομάδων μεταξύ των δύο δόσεων του βασικού εμβολιασμού 

      ^^ Για τις ηλικίες 6 μηνών έως 4 ετών, το εμβόλιο Pfizer-BioNTech χορηγείται με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων μεταξύ των δόσεων  

 

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες συστάσεις της ΕΕΕ  σε άτομα με προηγηθείσα νόσηση από κορωνοϊό  δίνεται η δυνατότητα αναμνηστικού εμβολιασμού με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 3 μηνών μετά τη νόσηση 

 

Ηλικιακή Ομάδα Εμβόλια Βασικός εμβολιασμός 1η Αναμνηστική 2η Αναμνηστική 3η Αναμνηστική 

      Γενικός Πληθυσμός 

6 Μηνών – 4 Ετών Pfizer 6Μ – 4Ε (COMIRNATY) 

 

Δεν έχει εγκριθεί Δεν έχει εγκριθεί 

 

5 - 11 ετών 
Pfizer Παιδιατρικό (COMIRNATY) 

(Για ηλικίες 5 έως <12 ετών) 
 

 

Έχει εγκριθεί  μόνο για ομάδες 
αυξημένου κινδύνου (Πίνακας 2) 

Δεν έχει εγκριθεί 

 

12 – 17 ετών 

Pfizer (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (SPIKEVAX)  

 
 

Έχει εγκριθεί  μόνο για ομάδες 
αυξημένου κινδύνου (Πίνακας 2) 

Έχει εγκριθεί μόνο για ομάδες 
αυξημένου κινδύνου  

(Πίνακας 2) 

 

18 – 29 ετών 

Pfizer (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (SPIKEVAX) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

 

 

 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό 
εμβολιασμό με: 

 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax 

 

Έχει εγκριθεί μόνο για ομάδες 
αυξημένου κινδύνου  

(Πίνακας 2) 

 

30 – 59 ετών 

Pfizer (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

ή 

Astra Zeneca 

 

 

 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό 
εμβολιασμό με: 

 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax  

 

 

 Συστήνεται εξατομικευμένα με τη 
σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού 

τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1η 
αναμνηστική δόση με: 

 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

 

Συστήνεται εξατομικευμένα με τη 
σύμφωνη γνώμη του θεράποντα 

ιατρού τουλάχιστον  3 μήνες μετά τη 2η 
αναμνηστική δόση με: 

 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

 

60 και άνω 

Pfizer (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

ή 

Astra Zeneca 

 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό 
εμβολιασμό με: 

 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax 

ή 

Sanofi   

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1η 
αναμνηστική δόση με: 

 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Sanofi 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2η 
αναμνηστική δόση με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Sanofi   



 

Πίνακας Δικαιούχων Εμβολίων στην Ελλάδα (2/3) 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για πολίτες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τον εμβολιασμό τους 

 

 

Παρατηρήσεις 

^ H EEE συνιστά το μεσοδιάστημα των 8 εβδομάδων μεταξύ των δύο δόσεων του βασικού εμβολιασμού 

^^ Για τις ηλικίες 6 μηνών έως 4 ετών, το εμβόλιο Pfizer-BioNTech χορηγείται με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων μεταξύ των δόσεων  

 

Σε εγκύους συστήνεται η χορήγηση πρώτης ή δεύτερης αναμνηστικής δόσης με επικαιροποιημένο εμβόλιο σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μήνες μετά την προηγούμενη δόση 

 

 

 

 

Ηλικιακή Ομάδα Εμβόλια Βασικός εμβολιασμός 1η Αναμνηστική 2η Αναμνηστική 3η Αναμνηστική 

                                                             Πολίτες Αυξημένου Κινδύνου  

6 Μηνών – 4 Ετών Pfizer 6Μ – 4Ε (COMIRNATY) 

 

Δεν έχει εγκριθεί Δεν έχει εγκριθεί 

 

5 - 11 ετών 
Pfizer Παιδιατρικό (COMIRNATY) 

(Για ηλικίες 5 έως <12 ετών) 
 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό 
εμβολιασμό με: 

 

Pfizer Παιδιατρικό  

(Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

Δεν έχει εγκριθεί Δεν έχει εγκριθεί 

12 – 17 ετών 

Pfizer (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (SPIKEVAX)  
 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό 
εμβολιασμό  

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

 

 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1η 
αναμνηστική δόση με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

 

 

Δεν έχει εγκριθεί 

18 – 29 ετών 

Pfizer (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (SPIKEVAX) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό 
εμβολιασμό  

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

 

 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1η 
αναμνηστική δόση  

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

 

 

Δεν έχει εγκριθεί 

30 – 59 ετών 

Pfizer (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

ή 

Astra Zeneca 

 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό 
εμβολιασμό  

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1η 
αναμνηστική δόση  

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

 

  

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2η 
αναμνηστική δόση  

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

 

 

 

60 και άνω 

Pfizer (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Μονοδύναμο, Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

ή 

Astra Zeneca 

 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό 
εμβολιασμό  

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

ή 

Sanofi 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1η 
αναμνηστική δόση  

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Sanofi 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2η 
αναμνηστική δόση 

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Sanofi 



 

Πίνακας Δικαιούχων Εμβολίων στην Ελλάδα (3/3) 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το γενικό πληθυσμό σχετικά με τον εμβολιασμό του με το εμβόλιο της Johnson & Johnson 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις 

* Στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί 2 δόσεις του εμβολίου Johnson & Johnson (JANSSEN) σε άτομα άνω των 30 ετών, ο πολίτης συστήνεται να προγραμματίσει μία αναμνηστική δόση με επικαιροποιημένο διδύναμο εμβόλιο 

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες συστάσεις της ΕΕΕ  σε άτομα με προηγηθείσα νόσηση από κορωνοϊό  δίνεται η δυνατότητα αναμνηστικού εμβολιασμού με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 3 μηνών μετά τη νόσηση. 

 

Ηλικιακή Ομάδα Εμβόλια Αρχικό Σχήμα Εμβολιασμού 1η Αναμνηστική 2η Αναμνηστική 3η Αναμνηστική 

                                                                                                    Γενικός Πληθυσμός  

18 – 29 ετών 
Johnson & Johnson (JANSSEN)* 

 
 

 

Τουλάχιστον 2 μήνες μετά το βασικό 
εμβολιασμό  

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

ή 

Johnson & Johnson (JANSSEN)* 

 

Μόνο για ομάδες αυξημένου 
κινδύνου 

 

30 – 59 ετών 
Johnson & Johnson (JANSSEN)* 

 
 

 

Τουλάχιστον 2 μήνες μετά το βασικό 
εμβολιασμό  

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

ή 

Johnson & Johnson (JANSSEN)* 

 

 

Συστήνεται εξατομικευμένα με τη 
σύμφωνη γνώμη του θεράποντα 

ιατρού τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 
1η αναμνηστική δόση με: 

 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

 

Συστήνεται εξατομικευμένα με τη σύμφωνη γνώμη 
του θεράποντα ιατρού τουλάχιστον  3 μήνες μετά 

τη 2η αναμνηστική δόση με: 

 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

 

60 και άνω 
Johnson & Johnson (JANSSEN)* 

 
 

 

 

 

Τουλάχιστον 2 μήνες μετά το βασικό 
εμβολιασμό  

με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Novavax (NUVAXOVID) 

ή 

Johnson & Johnson (JANSSEN)* 

ή 

Sanofi 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1η 
αναμνηστική δόση με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο 
Επικαιροποιημένο) 

ή 

Sanofi 

 

 

Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2η αναμνηστική 
δόση με: 

Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) 

ή 

Sanofi 

 


