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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓεΣΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ 

ΓΡΙΠΗ 2021-2022 

Το Υπουργείο Υγείας διαθέτει δωρεάν τα εμβόλια εποχικής γρίπης για εμβολιασμό των δικαιούχων 

του ΓΕΣΥ που εμπίπτουν στις κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν εμβολιασμού ενάντια στην εποχική 

γρίπη. Ο εμβολιασμός των μη δικαιούχων του ΓεΣΥ, που ανήκουν στις κατηγορίες δικαιούχων 
ενάντια στην εποχική γρίπη θα γίνεται δωρεάν σε Κέντρα Εμβολιασμού Ενηλίκων του Υπουργείου 

Υγείας. Οι μη δικαιούχοι του ΓεΣΥ και οι μη δικαιούχοι δωρεάν εμβολιασμού ενάντια στην εποχική 
γρίπη θα μπορούν αν το επιθυμούν να εμβολιαστούν σε ιδιωτικά φαρμακεία και ιατρούς επί 
πληρωμή. Τα εμβόλια που παραχωρούνται στους ΠΙ μέσω της διαδικασία αυτής δεν δικαιολογείται 

σε καμία περίπτωση να χορηγηθούν σε μη δικαιούχους δωρεάν εμβολιασμού ενάντια στην εποχική 
γρίπη ή μη δικαιούχους του ΓεΣΥ έναντι χρηματικής αμοιβής.  

Μαζί με τα εμβόλια, θα διανέμεται και ενημερωτικό υλικό για τον εμβολιασμό ενάντια στην εποχική 
γρίπη για τους ΠΙ και το κοινό.   

Οι κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν εμβολιασμού ενάντια στην εποχική γρίπη αναφέρονται πιο 

κάτω, κάτω από την επικεφαλίδα «Κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν εμβολιασμού ενάντια στην 
εποχική γρίπη – Διαγνώσεις». 

Επίσημη ημερομηνία έναρξης των εμβολιασμών για τους δικαιούχους δωρεάν εμβολιασμού 

ενάντια στην εποχική γρίπη είναι η Δευτέρα 11/10/2021. 

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση εμβολίων σε δικαιούχους δωρεάν εμβολιασμού ενάντια στην εποχική 

γρίπη το διάστημα 04/10/2021 – 11/10/2021. 

Είναι απαραίτητο να υποβάλλεται απαίτηση εμβολιασμού για κάθε εμβόλιο που χορηγείται.  Με 

τον τρόπο αυτό καταγράφεται στο ιστορικό του ασθενή ο σχετικός εμβολιασμός και υπάρχει 

ιχνηλασιμότητα της κάθε παρτίδας εμβολίου που χορηγείται.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

COVID-19 

Βάσει των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, μεταξύ 

της λήψης δόσης εμβολίου ενάντια στην εποχική γρίπη και λήψης δόσης εμβολίου ενάντια στην 

COVID-19, πρέπει να υπάρχει διάστημα 14 ημερών. 



Κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν εμβολιασμού ενάντια στην εποχική γρίπη 

Οι κατηγορίες δικαιούχων δωρεάν εμβολιασμού ενάντια στην εποχική γρίπη έχουν καθοριστεί 
όπως αναφέρονται πιο κάτω.  

1. Άτομα ηλικίας 65 χρονών και άνω. Οι οδηγίες εξεύρεσης του ακριβούς αριθμού δικαιούχων άνω 

των 65 ετών στην λίστα δικαιούχων σας περιλαμβάνονται στην Εικόνα 1 στο τέλος της ανακοίνω-

σης.    

2. Παιδιά άνω των 6 μηνών μέχρι 15 ετών συμπεριλαμβανομένων  

3. Άτομα άνω των 15 ετών που παρουσιάζουν ένα ή/και περισσότερους από τους πιο κάτω επιβα-

ρυντικούς παράγοντες:  

3.1. Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες1 

3.2. Καρδιακή νόσος2 με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές  

3.3. Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή ανοσοκατασταλτι-

κής/ ανοσοτροποποιητικής θεραπείας)  

3.4. Μεταμόσχευση οργάνων  

3.5. Δρεπανοκυτταρική νόσος (και άλλες σοβαρές αιμοσφαιρινοπάθειες) 

3.6. Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα  

3.7. Νοσογόνος Παχυσαρκία (μεταβολικό σύνδρομο) με δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ)>40 

kg/m2 

3.8. Χρόνια νεφροπάθεια και ηπατοπάθεια 

3.9. Νευρομυϊκά ή Νευρολογικά νοσήματα3. 

4. Έγκυοι ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωίδες, θηλάζουσες   

5. Παιδιά και ενήλικες που λαμβάνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδής 

αρθρίτιδα και άλλα), για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη 

 

Για λόγους προληπτικούς και Δημόσιας Υγείας πρέπει να εμβολιαστούν οι παρακάτω: 

A. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα 

που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου 

B. Παιδιά άνω των 6 μηνών μέχρι 15 ετών συμπεριλαμβανομένων 

 
1 Χρόνια Πνευμονική Νόσος (ΧΑΠ), Χρόνια Πνευμονική ή Κυστική Ίνωση   
 
2 Συγγενείς καρδιοπάθειες, βαλβιδοπάθειες, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία ή/ και υπερτα-
σική καρδιακή νόσος, αρρυθμίες  
 
3 Νοσήματα του εγκεφάλου και της ΣΣ, εγκεφαλική παράλυση, επιληψία (σπασμοί), εγκεφαλικό αγγειακό ε-
πεισόδιο ,νοητική αναπηρία (Intellectual disability), μέτρια και σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή (Moderate to 
severe developmental delay), μυϊκή δυστροφία, σοβαρός τραυματισμός σπονδυλικής στήλης. 



C. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό και άλλο προσωπικό) και 

σε κέντρα διαμονής προσφύγων/ μεταναστών 

D. Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές σχολείων, στρατιωτικών και αστυ-

νομικών σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων, νεοσύλλεκτων στις ένοπλες δυνάμεις 

κ.ά.). Στρατεύσιμοι στα κέντρα κατάταξης και ειδικά όσοι κατατάσσονται κατά τους χειμερινούς 

μήνες 

E. Κτηνίατροι καθώς και επαγγελματίες στο χώρο της ζωικής παραγωγής και ειδικά:  

E.1. Πτηνοτρόφοι 

E.2. Χοιροτρόφοι 

E.3. Εκτροφείς 

E.4. Σφαγείς και, 

E.5. Γενικότερα, άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά  

 

 

21 Σεπτεμβρίου 2021 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 


