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Ανακοίνωση Υπουργείου Υγείας για μείωση του ηλικιακού ορίου για τη 
χορήγηση ενισχυτικής δόσης εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση της ανοσίας ομάδων του πληθυσμού που 

είναι πιο ευάλωτες σε σοβαρή νόσηση, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει ότι μετά την 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2022, από την 

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, μειώνεται το ηλικιακό όριο των ατόμων που δύναται 
να λάβουν την ενισχυτική 3η και 4η δόση επικαιροποιημένων εμβολίων κατά της 
νόσου COVID-19. 

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των κέντρων  εμβολιασμού 
ελεύθερης προσέλευσης (walk-in) που λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες, από 

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 08:00π.μ – 14:30μ.μ 

Συγκεκριμένα:  

α) Η ενισχυτική/3η δόση θα χορηγείται σε άτομα 12 ετών και άνω, νοουμένου ότι 
έχει παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) μηνών από τη λήψη της 2ης δόσης.  

• Η λήψη της ενισχυτικής/3ης δόσης εμβολίου είναι προαιρετική. 

β) Η ενισχυτική/4η δόση για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και προς 
αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας θα αρχίσει να χορηγείται από τις 20 
Σεπτεμβρίου 2022, σε άτομα 50 ετών και άνω. 
 
γ) Επίσης, η ενισχυτική/4η δόση από τις 20 Σεπτεμβρίου 2022, θα χορηγείται:  
 σε άτομα που διαμένουν ή εργάζονται σε στέγες ευγηρίας και κλειστές δομές 

ανεξαρτήτως ηλικίας, 
 σε επαγγελματίες υγείας ανεξαρτήτως ηλικίας, 

 σε έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας, 

 σε άτομα άνω των 12 ετών με:  

• σακχαρώδη διαβήτη,  

• σοβαρή παχυσαρκία: BMI ≥40 ή ≥35 με μεταβολικό σύνδρομο, 

• σοβαρή χρόνια καρδιακή και αγγειακή νόσο, 

• χρόνια σοβαρή νεφρική νόσο, 
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• σοβαρή χρόνια ηπατική νόσο, 

• σοβαρή χρόνια νευρολογική νόσο, 

• αιμοσφαιρινοπάθειες, 

• σε ανοσοανεπαρκείς και ανοσοκατασταλμένους ασθενείς όπως:  

- σε ενεργό θεραπεία για συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθειες,  

- με ιστορικό μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων που παίρνουν 

ανοσοκατασταλτική θεραπεία, 

- με ιστορικό μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών οργάνων που 

παίρνουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία,  

- με κληρονομική ανοσοανεπάρκεια,  

- με HIV Λοίμωξη/AIDS,  

- σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία περιλαμβανομένων βιολογικών 

παραγόντων,  

- με νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή 

κάθαρση, 
- όσον αφορά στη λήψη κορτιζόνης αφορά σε άτομα που έλαβαν ή λαμβάνουν 

συνολική δόση ›10 mg πρεδνιζόνης/μέρα (=8 mg μεθυλπρεδνιζολόνης) για 

ένα (1) μήνα το τελευταίο εξάμηνο,  

νοουμένου ότι έχει παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) μηνών από τη λήψη της 
ενισχυτικής/3ης δόσης.  

• Η λήψη της ενισχυτικής/4ης δόσης εμβολίου είναι προαιρετική. 

Για τη διενέργεια εμβολιασμού θα πρέπει να προσκομίζεται έγγραφο 
ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο) και κάρτα εμβολιασμού.  

Οι ανοσοανεπαρκείς και ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, δύναται να προσέλθουν στα 

εμβολιαστικά κέντρα ελεύθερης πρόσβασης (walk in) προσκομίζοντας ιατρική 

βεβαίωση από Προσωπικό ή Ειδικό Ιατρό.  

Εμβολιαστικά κέντρα: 

Λευκωσία: Κρατική Έκθεση  
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Λάρνακα: Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας  

Λεμεσός: Κέντρο Υγείας Λινόπετρας  

Πάφος: Γενικό Νοσοκομείο Πάφου  

Αμμόχωστος: Κέντρο Υγείας Αμμοχώστου  

Κυπερούντα: Εμβολιαστικό κέντρο Κυπερούντας (πρώην ΣΠΕ) Δευτερά, Τέταρτη και 

Παρασκευή (09:30-13:30) 

Πόλη Χρυσοχούς: Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς (καθε Τρίτη 09:30-13:30) 

 

                                       

Υπουργείο Υγείας 

15 Σεπτεμβρίου 2022 


