
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 

Ωράριο και τοποθεσίες εμβολιαστικών κέντρων για χορήγηση 
ενισχυτικής/4ης δόσης εμβολίου σε άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω 

 
Στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση της ανοσίας ομάδων του πληθυσμού που 
είναι ευάλωτα σε σοβαρή νόσηση, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει ότι από τη 
Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, η ενισχυτική 4η δόση εμβολίου χορηγείται μέσω των 
εμβολιαστικών κέντρων ελεύθερης πρόσβασης (walk-in) που λειτουργούν σε όλες τις 
επαρχίες: 
 

• σε άτομα άνω των 70 ετών, 
• σε άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας που διαμένουν ή εργάζονται σε στέγες ευγηρίας 

και κλειστές δομές, 
• σε ανοσοανεπαρκείς και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, 

 
νοουμένου ότι έχει παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) μηνών από την λήψη της 
ενισχυτικής/3ης δόσης. 
 
Για τη χορήγηση ενισχυτικής/4ης δόσης σε άτομα άνω των 70 ετών, θα πρέπει να 
προσκομίζεται έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο) και η κάρτα 
εμβολιασμού. 
 
Οι ανεπαρκείς και ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς θα ενημερωθούν από το Υπουργείο 
Υγείας για τη διευθέτηση ραντεβού για εμβολιασμό, ή δύναται να προσέλθουν στα 
εμβολιαστικά κέντρα ελεύθερης πρόσβασης (walk in) προσκομίζοντας ιατρική 
βεβαίωση από Ειδικό Ιατρό. 
 
Η λήψη της ενισχυτικής/4ης δόσης εμβολίου είναι προαιρετική. 
 
Ωράριο εμβολιαστικών κέντρων (walk-in) 
 

• Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8:00π.μ – 3μ.μ 
• Τετάρτη: 8:00π.μ – 6μ.μ 
• Σάββατο: 8:00π.μ – 1μ.μ 

 
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να λάβουν το εμβόλιο της επιλογής τους από τα 
εμβολιαστικά κέντρα ελεύθερης προσέλευσης walk-in ή μέσω διευθέτησης ραντεβού 
από την Ηλεκτρονική Πύλη Εμβολιασμού.  
 
Εμβολιαστικά κέντρα 
 

• Λευκωσία: Κρατική Έκθεση 
• Λάρνακα: Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας 
• Λεμεσός: Λινόπετρα (μόνο κατόπιν ραντεβού), Αθλητικό Κέντρο Σπύρος 

Κυπριανού 
• Πάφος: Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 
• Κυπερούντα: Εμβολιαστικό κέντρο (πρώην ΣΠΕ)  
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Συγκεκριμένα: 
 

• Κάθε Δευτέρα στα walk-in είναι διαθέσιμο το εμβόλιο Moderna 
• Κάθε Τρίτη στα walk-in είναι διαθέσιμο το εμβόλιο Pfizer 
• Κάθε Τετάρτη στα walk-in από τις 8:00πμ – 3:00μ.μ είναι διαθέσιμο το 

εμβόλιο Pfizer και από τις 3:00μ.μ - 6:00μ.μ είναι διαθέσιμο το 
εμβόλιο Pfizer και το εμβόλιο Moderna 

• Κάθε Πέμπτη στα walk-in είναι διαθέσιμο το εμβόλιο Pfizer 
• Κάθε Παρασκευή στα walk-in είναι διαθέσιμα τα εμβόλια J&J και Moderna 
• Κάθε Σάββατο στα κέντρα walk-in είναι διαθέσιμα τα 

εμβόλια Moderna και Pfizer 
 

 

 

-------------------- 

 

Υπουργείο Υγείας 

12 Απριλίου 2022 


