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Οι περισσότερες χώρες 
της ΕΕ/EOX 

προσφέρουν εμβόλια 
σε συνιστώμενη βάση 

• Σε 12 χώρες της 
ΕΕ/ΕΟΧ, ο 
εμβολιασμός κατά 
ορισμένων ασθενειών 
είναι υποχρεωτικός, 
εντούτοις απαιτούνται 
διαφορετικά εμβόλια 
σ' αυτές τις χώρες 

• Όλες οι χώρες της 
ΕΕ/ΕΟΧ συστήνηουν να 
γίνεται εμβολιασμός 
για την εποχική γρίπη 
στους ηλικιωμένου και 
στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου 

• Δεν υπάρχουν 
πληροφορίες σχετικά 
με το ποιες χώρες 
έχουν υποχρεωτική 
πολιτική εμβολίων 

Τα προγράμματα 
παιδικών εμβολιασμών 
σε όλες τις χώρες της 

ΕΕ/ΕΟΧ 
περιλαμβάνουν τον 
εμβολιασμό κατά: 

Ερυθρά 

Ιλαρά 

Παρωτίτιδα 
Διφθερίτιδα 

Τέτανος 

Κοκκύτης 

Πολιομυελίτις 

Αιμόφυλος 
Ινφλουένζας τύπου Β 

Ιός των ανθρωπίνων 
θηλωμάτων (για 
κορίτσια στην 
εφηβεια/προεφηβεία) 

Ο εμβολιασμός κατά της 
ιλαράς περιλαμβάνεται σε 
όλα τα εθνικά 
προγράμματα 
εμβολιασμού παιδικής 
ηλικίας στην Ευρώπη. Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας συνιστά τον 
εμβολιασμό κατά της 
ηπατίτιδας Β ως μέρος 
του καθολικού 
προγράμματος 
εμβολιασμού της 
παιδικής ηλικίας, αλλά 
ορισμένες χώρες της 
ΕΕ/ΕΟΧ εμβολιάζουν μόνο 
παιδιά και ενήλικες 
υψηλού κινδύνου. 

Τα παιδικά εμβόλια 
υπάγονται στα εθνικά 
προγράμματα 
εμβολιασμού μιας χώρας 
που συνήθως είναι 
υποχρεωτικά 

Σχήμα εμβολιασμών 

στην ΕE 

Ένα διαδραστικό 
εργαλείο που εμφανίζει 
προγράμματα 
εμβολιασμού για 
μεμονωμένες χώρες της 
ΕΕ/ΕΟΧ και 
συγκεκριμένες 
ηλικιακές ομάδες. Με 
αυτό το εργαλείο 
μπορούν να γίνουν 
συγκρίσεις για σχήματα 
εμβολιασμού μεταξύ 
δύο χωρών ή ανά 
ασθένεια για όλες ή για 
μια επιλογή χωρών 
Αποκτήστε πρόσβαση 
στο εργαλείο Vaccine 
Shedule στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: 

https://vaccineschedule. 
ecdc.europa.eu/ 

Οι συστάσεις του 
ECDC σχετικά με τον 

εμβολιασμό κατά του 
COVID-19 

Το ECDC ενθαρρύνει 
όσους είναι επιλέξιμοι 
για εμβολιασμό, αλλά 
δεν έχουν ακόμη 
εμβολιαστεί να 
εμβολιαστούν πλήρως 
κατά του COVID-19 
εγκαίρως. 

Επιπλέον, για την 
αντιμετώπιση της 
φθίνουσας 
προστασίας έναντι της 
συμπτωματικής 
νόσου, είναι 
σημαντικό να 
λαμβάνετε μια 
αναμνηστική δόση το 
συντομότερο δυνατό, 
σύμφωνα με τις 
εθνικές συστάσεις 
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