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Αρ. Ανακοίνωσης: A2020131 

Ημερ.: 24/7/2020 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓεΣΥ. 

(Εισήγηση: οι ερωτήσεις/απαντήσεις να διαβάζονται σε συνδυασμό με την ανακοίνωση 
Α2020121) 

 

Ε1: Ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία για να απαντήσει τα ερωτήματα/παράπονα μου; 

Α: Ο σχεδιασμός και οι αναθεωρήσεις του εμβολιαστικού σχήματος, γίνονται από την Εθνική 
Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμού (ΕΣΕΕ) η οποία στέλνει τις εισηγήσεις της για έγκριση στον 
Υπουργό Υγείας. Τα εμβόλια καλύπτονται, ως θέμα δημόσιας υγείας, από τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας (ΥΥ).     

Η διενέργεια διαγωνισμών (σύμφωνα με την Νομοθεσία περί δημοσίων Συμβάσεων), ο καθορισμός 
ποσοτήτων, οι παραγγελίες και  η διανομή εμβολίων (για τη Διαδικασία Α) γίνεται από τη Διεύθυνση 
Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας (ΔΑ&Π).  

Ο συντονισμός των διαδικασιών με τους Προσωπικούς Ιατρούς παιδιών, η αποζημίωση των εμβολίων 
μετά από υποβολή απαίτησης στο Σύστημα Πληροφορικής και οι ανακοινώσεις που αφορούν τους 
εμβολιασμούς σε περιβάλλον ΓεΣΥ, γίνονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). 

Ε2: Πώς θα γίνεται η αποζημίωση των εμβολίων που εξασφαλίζονται μέσω της Διαδικασίας Β; 

Α: Από τις 27/07/2020 και μετά, οποιεσδήποτε απαιτήσεις αφορούν τα τέσσερα εμβόλια της 
Διαδικασίας Β, θα αποζημιώνονται αυτόματα και το οφειλόμενο ποσό θα προστίθεται στην μηνιαία 
καταβολή αποζημίωσης από τον ΟΑΥ προς τον κάθε Προσωπικό Ιατρό για παιδιά. 

Οι αποζημιώσεις που αφορούν στην περίοδο 22/06/2020 μέχρι 27/07/2020 θα καταβληθούν σε 
ξεχωριστή πληρωμή, εντός των πρώτων ημερών του Αυγούστου 

Η οποιαδήποτε πληρωμή θα λάβει υπόψη τη συμφιλίωση ποσοτήτων ανάλογα με τις ποσότητες των 
εμβολίων που παραγγέλθηκαν με τη Διαδικασία Α χωρίς χρέωση (δωρεάν εμβόλια και διανομή από 
το ΥΥ). Θα αφαιρεθούν δηλαδή από την αποζημίωση η αξία των εμβολίων που λήφθηκαν δωρεάν και 
για τα οποία δεν υποβλήθηκε απαίτηση. Δείτε και ερώτηση Ε18  

Ε3: Ποιός πρέπει να ενημερωθεί σε περίπτωση που υπάρχει στο ιατρείο μου απόθεμα εμβολίων 
που έχει λήξει /υπάρξει παρατεταμένη διακοπή ρεύματος; 

 Α: Στις περιπτώσεις αυτές καλείστε να ενημερώνετε τον ΟΑΥ στέλνοντας email στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση vaccines@hio.org.cy . Στο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να γράφετε τον κωδικό σας, την 
ποσότητα εμβολίων και περιγραφή του προβλήματος. Όποια και αν είναι η περίπτωση, τα εμβόλια 
πρέπει να παραμένουν στο ψυγείο σας εκτός και αν λάβετε γραπτή ενημέρωση σε μορφή 
ηλεκτρονικού μηνύματος από τον ΟΑΥ να πράξετε αλλιώς. 
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Ε4: Ποιος πρέπει να ενημερωθεί σε περίπτωση που παραδοθεί στο ιατρείο μου απόθεμα 
ελαττωματικών εμβολίων; 

Α: Κατά την παραλαβή ποσοτήτων πρέπει να γίνεται επιβεβαίωση ότι οι ποσότητες εμβολίων που 
λάβατε είναι αυτές που αναγράφονται στο τιμολόγιο και ότι όλα τα εμβόλια είναι σε καλή 
κατάσταση. Σε περίπτωση που κάτι από τα δύο δεν ισχύει, θα πρέπει να μην παραλάβετε το 
ελαττωματικό απόθεμα. Ακολούθως να ενημερώσετε τον ΟΑΥ στέλνοντας email στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση vaccines@hio.org.cy . Στο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να γράφετε τον κωδικό σας και το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.  

Ε5: Ποιος πρέπει να ενημερωθεί σε περίπτωση που κάποιο εμβόλιο παρουσιάσει πρόβλημα κατά 
την διαδικασία χορήγησης (π.χ. σπασμένη βελόνα, σπασμένο φιαλίδιο); 

Α: Θα πρέπει να ενημερώσετε τον ΟΑΥ στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
vaccines@hio.org.cy . Στο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να γράφετε τον κωδικό σας, το εμπορικό 
όνομα του εμβολίου και το πρόβλημα που αντιμετωπίσατε.  

Ε6: Θα αποζημιωθώ για την εφαρμογή των επαναληπτικών δόσεων ενός εμβολίου βάσει της 
Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος (SmPC) εάν οι επαναληπτικές δόσεις δεν γίνουν στο 
διάστημα που υποδεικνύεται βάσει των ηλικιακών ορίων που καθορίζει το εμβολιαστικό σχήμα 
για την κάθε δόση δεδομένου ότι ο εμβολιασμός του παιδιού γίνεται εντός του μέγιστου ηλικιακού 
ορίου κατά το οποίο ένα παιδί θεωρείται δικαιούχος δωρεάν εμβολιασμού ;  

Α: Ναι. Οι επαναληπτικές δόσεις του κάθε εμβολίου πρέπει να γίνονται στη συχνότητα που καθορίζει 
ο κατασκευαστής στη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (SmPC) για να διασφαλιστεί η επιτυχία 
της ανοσίας. Συνεπώς το πρόγραμμα εμβολιασμού του κάθε παιδιού προσαρμόζεται ανάλογα με την 
ηλικία λήψης της πρώτης δόσης του εμβολίου. Εάν βάσει της προσαρμογής αυτής, η χρονική στιγμή 
εφαρμογής κάποιας εκ των επαναληπτικών δόσεων δεν εμπίπτει εντός του μέγιστου ηλικιακού ορίου 
κατά το οποίο ένα παιδί θεωρείται δικαιούχος δωρεάν εμβολιασμού, τότε τα έξοδα θα πρέπει να 
καταβληθούν ιδιωτικά. Περισσότερες λεπτομέρειες όσο αφορά τον ενδεδειγμένο χρονισμό των 
επαναληπτικών δόσεων του κάθε εμβολίου βάση της ημερομηνίας εφαρμογής της πρώτης δόσης, 
μπορείτε να δείτε στα σχόλια της ΕΣΕΕ που ακολουθεί το σχήμα εμβολιασμών. 

Ε7: Πώς θα αποζημιωθώ για εμβόλιο που χορηγείται σε παιδί εκτός των ηλικιακών περιορισμών 
και  ανήκει στις ειδικές ομάδες πληθυσμού (ανοσοκαταστολή, λευχαιμία, πρόωρο); 

Θα πρέπει να υποβάλετε απαίτηση στο σύστημα και να ενημερώνεται ο ΟΑΥ στέλνοντας email στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση vaccines@hio.org.cy . Στο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να γράφετε τον 
κωδικό σας, το εμπορικό όνομα του εμβολίου, το όνομα και την ταυτότητα του παιδιού και τον λόγο 
που εμβολιάστηκε εκτός ηλικιακού ορίου.  

Νοείται ότι θα έχει δηλωθεί και η ανάλογη διάγνωση  στο προφίλ του δικαιούχου. 

Σημείωση: Εκκρεμεί η δημοσίευση από το ΥΥ του εμβολιαστικού σχήματος που αφορά ειδικές/ 
ευπαθείς ομάδες παιδιών. 

 

Ε8: Θα μου αποζημιωθεί η αξία του BoostrixR για εμβολιασμό εφήβου άνω των 12 ετών; 

Α: Ναι. Λόγω της αλλαγής στην προτεινόμενη ηλικία εφαρμογής της αναμνηστικής δόσης Tdap από 
14-15 ετών σε 11-12 ετών, για το επόμενο έτος, θα αποζημιώνονται οι απαιτήσεις εμβολιασμού που 
αφορούν εφήβους μέχρι και 15 ετών για να καλυφθούν τυχόν ανεμβολίαστα παιδιά. Η περίοδος 
χάριτος για τους ανεμβολίαστους εφήβους 12-15 ετών θα έχει διάρκεια μέχρι και τον Αύγουστο 2021 
όπου και θα εφαρμοστεί ο ηλικιακός περιορισμός βάσει των εισηγήσεων της ΕΣΕΕ. 
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Ε9: Θα μου αποζημιωθεί η αξία του BoostrixR για εμβολιασμό εφήβου που θα καταταχθεί στην 
Εθνική Φρουρά; 

Α: Όχι. Έφηβος που δεν έχει λάβει την αναμνηστική δόση Tdap πριν την κατάταξη του στην Εθνική 
Φρουρά, μπορεί να εμβολιαστεί δωρεάν, κατά την κατάταξη από το Υπ. Άμυνας ή να εμβολιαστεί με 
ιδιωτική χρέωση στον ιατρό του.  

Ε10: Θα μου αποζημιωθεί η αξία του BoostrixR για εμβολιασμό εγκύου/ συντρόφου εγκύου/ 
φροντιστή βρέφους; 

Α: Όχι. Ο δωρεάν εμβολιασμός εγκύων με την αναμνηστική δόση Tdap είναι δυνατός προς το παρόν 
μόνο στα Κέντρα εμβολιασμού ενηλίκων. 

Οποιοσδήποτε άλλος ενήλικας πέρα από την έγκυο ο οποίος έρχεται σε επαφή με το βρέφος και 
επιθυμεί να εμβολιαστεί, πρέπει να το πράξει με ιδιωτική χρέωση. 

Ε11: Θα αποζημιωθώ εάν εμβολιάσω παιδί άνω του ηλικιακού ορίου με κάποιο από τα τρία 
εμβόλια που προστέθηκε στην αναθεώρηση του εμβολιαστικού σχήματος (Ανεμοβλογιά, 
Ηπατίτιδα Α, Μηνιγγίτιδας A,C,W135,Y); 

Α: Όχι. Ο υπολογισμός ποσοτήτων για τα εμβόλια που αφορούν στις προσθήκες στο εμβολιαστικό 
σχήμα έχει γίνει μόνο για κάλυψη του αριθμού παιδιών που εμπίπτουν στο ηλικιακό όριο. 
Ανεμβολίαστα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας που επιθυμούν να εμβολιαστούν, θα πρέπει να το 
πράξουν με ιδιωτικά έξοδα. 

Ε12: Πώς έχει αλλάξει η δωρεάν κάλυψη του εμβολίου HPV και πώς με επηρεάζει; 

Α: Το εμβολιαστικό σχήμα για το HPV έχει επεκταθεί και αφορά πλέον παιδιά και των δύο φύλων 
(αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 11 μέχρι 12 ετών. Τα παιδιά αυτά θεωρούνται πλέον δικαιούχοι δωρεάν 
εμβολιασμού.  

Βάσει των μέχρι τώρα δεδομένων ο εμβολιασμός των παιδιών αυτών θα γίνει από τις επισκέπτριες 
υγείας κατά τις επισκέψεις τους στα σχολεία για τη σχολική χρονιά 2020-2021 και θα μεταφερθεί 
στους Προσωπικούς Ιατρούς παιδιών από τη σχολική χρονιά 2021-2022. Θα υπάρξει η ανάλογη 
ενημέρωση εάν ο εμβολιασμός αυτός μεταφερθεί στους Προσωπικούς Ιατρούς παιδιών από φέτος. 

Ε13: Θα λάβω εμβόλια Μηνιγγίτιδας A,C,W135,Y στη διανομή Αυγούστου; 

Α: Όχι. Η διανομή εμβολίων Μηνιγγίτιδας A,C,W135,Y θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο 2020.  

Ε14: Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή παραγγελιών εμβολίων της γρίπης και ποιά παιδιά θα είναι 
δικαιούχοι δωρεάν εμβολιασμού;  

Α: Το ΥΥ έχει παραγγείλει ικανοποιητικές ποσότητες οι οποίες, λόγω της μεγάλης ζήτησης η οποία 
παρουσιάζεται φέτος, θα αφιχθούν σταδιακά. Το ΥΥ θα εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις και ο 
Οργανισμός θα ενημερώσει στη συνέχεια για υποβολή παραγγελιών. 

Βάσει του αναθεωρημένου εμβολιαστικού σχήματος, δικαιούχοι δωρεάν εμβολιασμού είναι όλα τα 
παιδιά ηλικίας 6 μηνών μέχρι και 15 ετών. Τα παιδιά μέχρι 6 χρόνων τα οποία εμβολιάζονται για 
πρώτη φορά είναι δικαιούχοι και για τη 2η δόση.   

Ε15: Γιατί παρατηρούνται τόσες ελλείψεις και γιατί δεν φτάνουν στο ιατρείο μου οι ποσότητες 
εμβολίων που παρήγγειλα;  

Α: Η ΔΑ&Π είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί τους κανόνες που διέπουν τον Περί Δημοσίων 
Συμβάσεων νόμο. Οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες και σε συνδυασμό με τη μεγάλη αλλαγή 
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στην τάση εμβολιασμού που παρατηρήθηκε με την μετακίνηση των εμβολιασμών από τα ΚΠΜΠ 
στους Προσωπικούς Ιατρούς παιδιών αλλά και τις καθυστερήσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της 
πανδημίας, δημιούργησαν κενά στην παροχή εμβολίων. 

Ε16: έχω δανειστεί από συνάδελφο αριθμό εμβολίων. Πρέπει να παραγγείλω επιπλέον ποσότητα 
για να της/του τα επιστρέψω; 

Α: Όχι. Μπορείτε να ενημερώσετε τον ΟΑΥ στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
vaccines@hio.org.cy . Στο ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να γράφετε τον κωδικό σας, το εμπορικό 
όνομα του εμβολίου και τον αριθμό εμβολίων που δανειστήκατε. Αντίστοιχο μήνυμα θα πρέπει να 
αποσταλεί και από την/τον συνάδελφο που σας έδωσε την ποσότητα εμβολίων. 

Ε17: Γιατί τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στη Διαδικασία Α διανέμονται στα ιατρεία μια φορά 
τον μήνα μόνο και γιατί πρέπει να υποβάλλω την παραγγελία μου 15 μέρες πριν την έναρξη της 
διαδικασίας διανομής; 

Α: Η υφιστάμενη προσφορά διανομής εμβολίων του ΥΥ έχει συχνότητα παράδοσης στα ιατρεία κάθε 
μήνα. Για να ετοιμαστούν οι ποσότητες, οι παραγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στο ΥΥ όπου και 
ετοιμάζονται και ακολούθως να παραλαμβάνονται από την εταιρεία διανομής (η οποία καθορίστηκε 
μέσω διαγωνισμού) για να καθοριστεί το πρόγραμμα διανομής. 

Ε18: Γιατί υπάρχουν δύο διαδικασίες διανομής εμβολίων και γιατί μόνο στη μια υπάρχει χρέωση 
για τον ιατρό; 

Α: Η διαδικασία παραγγελίας και διανομής εμβολίων επιδέχεται πολλές αλλαγές κατά την 
μεταβατική αυτή περίοδο. Στόχος του ΥΥ είναι η κατάληξη σε μια διαδικασία η οποία θα παρέχει όλα 
τα εμβόλια στους Προσωπικούς Ιατρούς και με συχνότητα διανομής αναλόγως των αναγκών του κάθε  
ιατρού).  

Κατόπιν των κατευθυντήριων οδηγιών που δόθηκαν προς το Υπουργείο Υγείας από την Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό τη διασφάλιση της σωστής αξιοποίησης 
των εμβολίων, ως θέμα αρχής, το κάθε πρόσωπο που έχει την ευθύνη διαχείρισης προϊόντος θα 
πρέπει να χρεώνεται για τα προϊόντα αυτά. Η χρέωση αυτή ουσιαστικά δεν επιβαρύνει τον ιατρό 
αφού η αποζημίωση προς τον ιατρό από τον ΟΑΥ προηγείται της πληρωμής από τον ιατρό προς την 
εταιρεία.  

Χρέωση εμβολίων υπάρχει και με τη Διαδικασία Α για τα εμβόλια για τα οποία δεν έχει σταλεί 
απαίτηση μέσω του Συστήματος Πληροφορικής. Η χρέωση αυτή θα γίνει τώρα για πρώτη φορά για 
τα εμβόλια τα οποία μεταπηδούν στη διαδικασία Β. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει είναι η 
καταμέτρηση των ποσοτήτων που παραλήφθηκαν μέσω της δωρεάν διανομής, η αφαίρεση των 
εμβολίων για τα οποία υπεβλήθησαν απαιτήσεις και η χρέωση για τα εμβόλια που εμφανίζονται ως 
υπόλοιπο. Η τιμή χρέωσης θα είναι η ίδια με την τιμή αγοράς της Διαδικασίας Β, ούτως ώστε ακόμα 
και ο ιατρός να έχει απόθεμα από τη Διαδικασία Α να μην υπάρχει  οικονομική διαφορά.  

Ε19: Μπορώ να χρησιμοποιήσω εμβόλιο από το απόθεμα του ΥΥ που έχω προμηθευτεί μέσω της 
Διαδικασίας Α ή Διαδικασίας Β, για να εμβολιάσω παιδί που δεν εμπίπτει στα ηλικιακά όρια/ δεν 
είναι δικαιούχος του ΓεΣΥ και συνεπώς θα επωμιστεί ιδιωτικά το κόστος εμβολιασμού; 

Α: Σε περίπτωση που είναι επείγον, ναι. Το εμβόλιο αυτό θα πρέπει όμως να αναπληρωθεί με εμβόλιο 
που θα εξασφαλίσετε μέσω της ιδιωτικής αγοράς. 

Ε20: Γιατί δεν έχω λάβει την παραγγελία των εμβολίων που κατέθεσα; 

Α: Πριν υποβάλετε την ερώτηση αυτή, παρακαλώ ελέγξτε ότι έχετε υποβάλει σωστά την παραγγελία 
σας για τον μήνα αυτό αναζητώντας το αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα που λαμβάνετε εάν η 
παραγγελία σας υποβληθεί σωστά.  
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Ε21: Θέλω να προσθέσω/αφαιρέσω εμβόλια στην παραγγελία μου αλλά την έχω ήδη υποβάλει 

Α: Στο αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα που λαμβάνετε εάν η παραγγελία σας υποβληθεί σωστά, 
συμπεριλαμβάνεται και ηλεκτρονικός σύνδεσμος τον οποίο μπορείτε να ακολουθήσετε για να 
τροποποιήσετε την παραγγελία σας. 

 

Ακολουθεί το  αναθεωρημένο σχήμα  εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους καθώς και ο πίνακας με 
τους ηλικιακούς  περιορισμούς . 
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Σημειώσεις  Σχήματος Εμβολιασμού:  

1. Εμβόλιο Ηπατίτιδας Β (Hep B)  

Χορηγούνται 3 δόσεις σε σχήμα 0, 1 και 6 μήνες αρχίζοντας από την ηλικία των 2 μηνών.  

Το μεσοδιάστημα μεταξύ της 1ης και 2ης δόσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες και μεταξύ 1ης και 3ης δόσης τουλάχιστον 4 μήνες.  

Η τελευταία δόση δεν πρέπει να χορηγείται πριν την ηλικία των 24 εβδομάδων (6 μηνών).  

Σε περίπτωση που η μητέρα είναι φορέας ηπατίτιδας Β (HBsAg+), η 1η δόση του μονοδύναμου εμβολίου HepB καθώς και 0.5 ml υπεράνοσης γ-σφαιρίνης 
έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β (HBIG), πρέπει να χορηγηθούν εντός 12 ωρών από την γέννηση. Η 2η  δόση του εμβολίου θα πρέπει να γίνεται σε ηλικία 1-
2 μηνών και η 3η δόση όχι πριν την ηλικία των 6 μηνών. Θα πρέπει να χορηγηθούν συνολικά άλλες 3 δόσεις.   

  

2. Εμβόλιο Ινφλουέντζας τύπου b, συζευγμένο εμβόλιο (Hib)  

Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 6 εβδομάδες.  

Χορηγείται σε 4 δόσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.  

  

2. Εμβόλιο Διφθερίτιδας, Τετάνου, ακυτταρικό Κοκκύτη (DTaP) για παιδιά <7 ετών  

Χορηγείται σε 5 δόσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.  

Η 4η δόση μπορεί να γίνει τον 15ο μήνα ζωής εφόσον έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες μετά την 3η δόση.  

Η 5η δόση γίνεται στην ηλικία των 4-6 ετών.  

  

Εμβόλιο Διφθερίτιδας, Τετάνου, ακυτταρικό Κοκκύτη (TdaP) για παιδιά ≥7 ετών  

Το Tdap περιέχει μικρότερη ποσότητα τοξοειδούς διφθερίτιδας και αντιγόνων κοκκύτη σε σύγκριση με το DTaP.  

Ακολουθούν επαναληπτικές δόσεις με Td ανά 10ετία δια βίου.  
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4. Εμβόλιο Πολιομυελίτιδας αδρανοποιημένο (IPV)  

Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 6 εβδομάδες.  

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι απαραίτητες 5 δόσεις IPV.  

  

  

5. Εμβόλιο Πνευμονιόκοκκου συζευγμένο (PCV)  

Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 6 εβδομάδες.  

Συνιστάται για όλα τα υγιή παιδιά 2-59 μηνών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Σε περίπτωση που χορηγηθεί το εμβόλιο για πρώτη φορά σε παιδί 12-24 
μηνών απαιτούνται δύο δόσεις με μεσοδιάστημα δύο μηνών, ενώ σε παιδιά 24 μηνών και άνω μία δόση PCV εφόσον πρόκειται για 13-δύναμο ή δύο δόσεις 
εφόσον πρόκειται για το 10-δύναμο.  

  

6. Εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου τετραδύναμο οροομάδων A,C,Y,W135 (Men ACWY)  

Χορηγείται σε 1 δόση στους 12 μήνες.  

  

7. Εμβόλιο Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR)  

Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 12 μήνες.  

Συνιστώνται 2 δόσεις του εμβολίου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η 2η δόση συστήνεται σε ηλικία 4 ετών, μπορεί όμως να χορηγηθεί και νωρίτερα, 
αρκεί να έχουν περάσει 4 εβδομάδες μετά την 1η δόση. Και οι 2 δόσεις πρέπει να χορηγούνται μετά το 12ο μήνα ζωής.  

Παιδιά και έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί με 2η δόση στην ηλικία των 4 ετών πρέπει να αναπληρώσουν τη δόση αυτή μέχρι την ηλικία των 18 ετών είτε 
σε οποιαδήποτε ηλικία.  
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8. Εμβόλιο Ανεμευλογιάς (VAR)  

Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 12 μήνες.  

Το εμβόλιο VAR συνιστάται μετά την ηλικία των 12 μηνών για παιδιά που δεν έχουν νοσήσει. Η 2η δόση συστήνεται σε ηλικία 4 ετών μπορεί όμως να 
χορηγηθεί και νωρίτερα αρκεί να έχουν περάσει 3 μήνες μετά την 1η δόση. Στην περίπτωση που η 2η δόση έχει χορηγηθεί με μεσοδιάστημα 1 μηνός από 
την 1η δόση σε παιδιά 12 μηνών έως 12 ετών ο εμβολιασμός θεωρείται επαρκής και δεν επαναλαμβάνεται.   

  

9. Εμβόλιο Ηπατίτιδας Α (Hep A)  

Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 12 μήνες.  

Συνιστώνται 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών μετά την ηλικία των 12 μηνών.  

  

10. Εμβόλιο Ιού Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV)  

Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 9 έτη.  

Το εμβόλιο HPV χορηγείται σε 2 δόσεις σε κορίτσια ηλικίας 12 ετών. Η 2η δόση πρέπει να χορηγείται μεταξύ 6 μηνών μετά την 1η δόση.
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΕΜΒΟΛΙΟΥ 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓεΣΥ  

ΧΡΕΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ  

TETRAXIM DTap, IPV Διαδικασία Α ΟΧΙ 1η δόση: 2 μηνών – 3 μηνών (παράταση μέχρι 9 μηνών) 
2η δόση: 4 μηνών – 5 μηνών (παράταση μέχρι 11 μηνών) 
3η δόση: 6 μηνών – 8 μηνών (παράταση μέχρι 14 μηνών) 
4η δόση: 18 μηνών – 20 μηνών ( παράταση μέχρι 26 μηνών) 
5η δόση: 4 ετών – 6 ετών (παράταση μέχρι 6 ετών και 6 μηνών) 

Εμπορικό 
όνομα 
αναλόγως 
διαθεσιμότητας 

HepB Διαδικασία Α ΟΧΙ 1η δόση: 2 μηνών – 3 μηνών (παράταση μέχρι 9 μηνών) 
2η δόση: 4 μηνών – 5 μηνών (παράταση μέχρι 11 μηνών) 
3η δόση: 6 μηνών – 8 μηνών (παράταση μέχρι 14 μηνών) 
 
Επιπλέον δόση σε περίπτωση που το παιδί γεννηθεί από μητέρα φορέα της HepB ή 
αδιευκρίνιστου ιατρικού ιστορικού: 12 ώρες μετά την γέννηση 

ACT-HIB Hib Διαδικασία Α ΟΧΙ 1η δόση: 2 μηνών – 3 μηνών (παράταση μέχρι 9 μηνών) 
2η δόση: 4 μηνών – 5 μηνών (παράταση μέχρι 11 μηνών) 
3η δόση: 6 μηνών – 8 μηνών (παράταση μέχρι 14 μηνών) 
4η δόση: 18 μηνών – 20 μηνών ( παράταση μέχρι 26 μηνών) 

SYNFLORIX PCV Διαδικασία Β ΝΑΙ 1η δόση: 3 μηνών (παράταση μέχρι 9 μηνών) 
2η δόση: 5 μηνών (παράταση μέχρι 11 μηνών)  
3η δόση: 12 μηνών – 15 μηνών (παράταση μέχρι 21 μηνών) 

NIMENRIX Men4 
(ACW135Y) 

Διαδικασία Α ΟΧΙ 1η δόση: 12 μηνών (παράταση μέχρι 18 μηνών) 

MΜR-Vax PRO MMR Διαδικασία Α ΟΧΙ 1η δόση: 12 μηνών – 15 μηνών (παράταση μέχρι 21 μηνών) 
2η δόση: 4 ετών – 6 ετών (παράταση μέχρι 6 ετών και 6 μηνών) 



Page 11 of 11 
 

VARILRIX Var Διαδικασία Β ΝΑΙ 1η δόση: 12 μηνών – 15 μηνών (παράταση μέχρι 21 μηνών) 
2η δόση: 4 ετών – 6 ετών (παράταση μέχρι 6 ετών και 6 μηνών) 

HAVRIX HepA Διαδικασία Β ΝΑΙ 1η δόση: 24 μηνών – 30 μηνών (παράταση μέχρι 36 μηνών) 
2η δόση: 30 μηνών – 4 ετών (παράταση μέχρι 4 ετών και 6 μηνών) 

GARDASIL9 HPV Διαδικασία Α ΟΧΙ 1η δόση: 11 ετών – 12 ετών (παράταση μέχρι 12 ετών και 6 μηνών) 
2η δόση: εντός 6 μηνών μετά την 1η δόση 

BOOSTRIX Tdap Διαδικασία Β ΝΑΙ 1η δόση: 11 ετών – 12 ετών (παράταση μέχρι 12 ετών και 6 μηνών) 

 

 

   

     


