
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επεξηγήσεις χρονοδιαγράμματος εμβολιασμών παιδιών και εφήβων 
(Αναφορικά με το σχήμα εμβολιασμών ενηλίκων βλ. Εθνικό σχήμα εμβολιασμών ενηλίκων 2018) 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 


