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• Υπηρεσίες Γραφείων εκτός του Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας.  

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 στους εργασιακούς χώρους της επιχείρησης. Επαλήθευση της 
τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες για την αντιμετώπιση για τα θέματα κορωνoϊού (SARS-CoV-2) σε χώρους εργασίας και στις γενικές οδηγίες 
προστασίας των εργαζομένων σε συνθήκες κορωνοϊού στις επιχειρήσεις. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.    

• Υπηρεσίες εντός Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για τη λειτουργία χώρων εστίασης. Επαλήθευση της τήρησης των 
κριτηρίων που περιγράφονται στις ειδικές οδηγίες για την οργάνωση χώρων εστίασης. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) σε χώρους take 
away / delivery. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 σε χώρους take 
away / delivery. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία 

• Υπηρεσίες Τουρισμού 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τους 
υπεύθυνους ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στα μέτρα 
προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που 
εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τους 
υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στα μέτρα προφύλαξης κατά της 
εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) σε 
χώρους take away / delivery. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του 
COVID-19 σε χώρους take away / delivery. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι 
φορείς και Υπουργεία 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τους 
υπεύθυνους Κολυμβητηρίων και Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που 
περιγράφονται στα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους Κολυμβητηρίων και  Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών. Έλεγχος 
συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) κατά τη 
Nαυγοσωστική Διάσωση. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στα νέα δεδομένα λόγω πανδημίας covid19 οδηγιών για την 
Nαυγοσωστική Διάσωση. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και 
Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τους 
υπεύθυνους οργάνωσης παροχής υπηρεσιών και ελέγχου παραλιών. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται 
στα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τους υπεύθυνους οργάνωσης παροχής υπηρεσιών και ελέγχου παραλιών. 
Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης από SARS-CoV- 2 για τις κατασκηνώσεις και τους κατασκηνωτικούς 
χώρους. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες και στα μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό για τις κατασκηνώσεις και 
τους κατασκηνωτικούς χώρους. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και 
Υπουργεία.   
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Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης από τον νέο κορωνοιό (SARS-CoV-2) για τη λειτουργία υπαίθριων 
αμφιθεάτρων και διαχείρισης κοινού στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εξάπλωσης του covid-19. Επαλήθευση της 
τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες για τη λειτουργία υπαίθριων αμφιθεάτρων και διαχείρισης κοινού στο πλαίσιο των μέτρων κατά της 
εξάπλωσης του covid-19. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και 
Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για τη λειτουργία των παιδότοπων. Επαλήθευση της τήρησης των 
κριτηρίων που περιγράφονται στο πρωτόκολλο για τη λειτουργία των παιδότοπων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.    

• Υπηρεσίες Ευεξίας  

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων και για τη 
λειτουργία επιχειρήσεων κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις 
οδηγίες για την διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων και για τη λειτουργία επιχειρήσεων κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις 
συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για προσέλευση θεατών σε αθλητικούς χώρους» Επαλήθευση 
της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις κατευθυντήριες οδηγίες για προσέλευση θεατών σε αθλητικούς χώρους. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις 
συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.    

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) από τον υπεύθυνο 
του Γυμναστηρίου. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους 
υπεύθυνους Γυμναστηρίων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και 
Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης από SARS-CoV-2 για τη χρήση αποδυτηρίων και σάουνας/steam bath 
εντός αποδυτηρίων. Επαλήθευση τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες και στα μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό                                                                                            
για τη χρήση αποδυτηρίων και σάουνας/steam bath εντός αποδυτηρίων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για ινστιτούτα 
αισθητικής. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για ινστιτούτα 
αισθητικής. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τους 
υπεύθυνους κουρείων κομμωτηρίων. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης 
του COVID-19 για τους υπεύθυνους κουρείων κομμωτηρίων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

• Συνεδριακά κέντρα 

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για τη διοργάνωση συνεδρίων/εκδηλώσεων. Επαλήθευση της 
τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στο πρωτόκολλο για τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει 
ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.    

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων. Επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων που περιγράφονται στο πρωτόκολλο για τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.    

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης από SARS-CoV-2 για τους επαγγελματίες εκδηλώσεων. Επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων που περιγράφονται στις κατευθυντήριες οδηγίες για μετρά προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του Κορωνιού Covid-19 για τους επαγγελματίες 
εκδηλώσεων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.    

• Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) σε λεωφορεία και 
άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στα μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς 
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του ιού COVID- 19 σε λεωφορεία και άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης από SARS-CoV- 2 για τις κατασκηνώσεις και τους κατασκηνωτικούς 
χώρους. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες και στα μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό για τις κατασκηνώσεις και 
τους κατασκηνωτικούς χώρους. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και 
Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για τη λειτουργία συγκεντρώσεων προσκόπων                    
Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στο πρωτόκολλο λειτουργίας συγκεντρώσεων προσκόπων.                                                                                                     
Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία. 

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για τη λειτουργία των παιδότοπων. Επαλήθευση της τήρησης των 
κριτηρίων που περιγράφονται στο πρωτόκολλο για τη λειτουργία των παιδότοπων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.    

• Προσκοπικά Κατασκηνωτικά Κέντρα 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης από SARS-CoV- 2 για τις κατασκηνώσεις και τους κατασκηνωτικούς 
χώρους. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες και στα μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό για τις κατασκηνώσεις και 
τους κατασκηνωτικούς χώρους. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και 
Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για τη λειτουργία συγκεντρώσεων προσκόπων                    
Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στο πρωτόκολλο λειτουργίας συγκεντρώσεων προσκόπων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις 
που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία. 

• Υπηρεσίες στον τομέα του πολιτισμού 

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για τη λειτουργία κλειστών θεάτρων και κινηματογράφων. 
Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες για τη λειτουργία κλειστών θεάτρων και κινηματογράφων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις 
συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για προσωπικό και 
επισκέπτες σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στο πρωτόκολλο για 
προσωπικό και επισκέπτες σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

• Τεχνικές υπηρεσίες 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για λειτουργία 
συστημάτων κλιματισμού/εξαερισμού (HVAC) σε υποστατικά εκτός του τομέα παροχής φροντίδας υγείας ή και 
άλλων. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες για την λειτουργία συστημάτων κλιματισμού/εξαερισμού (HVAC) σε 
υποστατικά εκτός του τομέα παροχής φροντίδας υγείας ή και άλλων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) στα Εργοτάξια. 
Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργοτάξια, στις οδηγίες Διαχείρισης της Πανδημίας και τις 
απλές Οδηγίες Προστασίας Εργαζομένων από τον Κορωνοϊό COVID-19 στο Εργοτάξιο. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

• Υπηρεσίες σε Εκπαιδευτήρια και Σχολές 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) σε Σχολή χορού                                                                                                                                                                           
Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες προφύλαξης από τον COVID-19 για Σχολές Χορού. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις 
συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για την ασφαλή λειτουργία των Μουσικών Σχολών και 
Ωδείων. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες αναφορικά με την επαναλειτουργία των Μουσικών Σχολών και των Ωδείων.                                
Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.    



Πεδίο εφαρμογής  
 

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για την ασφαλή λειτουργία των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων 
και Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες αναφορικά με την 
επαναλειτουργία των ιδιωτικών φροντιστηρίων και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών κέντρων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.    

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τη λειτουργία 
βιβλιοθήκης. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στο ενιαίο πλαίσιο επαναλειτουργίας βιβλιοθηκών _ COVID-19. Έλεγχος 
συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

• Υπηρεσίες Λιανικού Εμπορίου 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) σε επιχειρήσεις 
Λιανικού Εμπορίου. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις γενικές οδηγίες προστασίας εργαζομένων σε συνθήκες κορωνοϊού 
και στις επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου των Οδηγιών για τα μέτρα προστασίας σε συνθήκες κορωνοϊού. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο 
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης τον νέο κορωνοιό (SARS-CoV-2) για τη λειτουργία Πολυκαταστημάτων. 
Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στο υγειονομικό πρωτόκολλο και στον οδηγό διαχείρισης κατά την επανέναρξη λειτουργίας 
Πολυκαταστημάτων ως μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορωνοιό (SARS-CoV-2). Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία 

• Λειτουργία θρησκευτικών χώρων 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τους 
Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς Εξωκλήσια και Ιερές Μονές της Εκκλησίας. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται 
στα μέτρα προφύλαξης για τους ορθόδοξους Ιερούς Ναούς Εξωκλήσια και Ιερές Μονές της Εκκλησίας. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο 
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης τον νέο κορωνοιό (SARS-CoV-2) για τη λειτουργία ναών και άλλων 
θρησκευτικών χώρων για λειτουργίες και λατρευτικές συνάξεις. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις 
οδηγίες και στα μέτρων προφύλαξης από τον νέο κορωνιό (sars-cov-2) σε ναούς και άλλους θρησκευτικούς χώρους για λειτουργίες και λατρευτικές συνάξεις. 
Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

• Υπηρεσίες ΜΜΕ 

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης SARS-CoV-2 για τη λειτουργία κινηματογραφικής, τηλεοπτική και 
παραγωγής διαφήμισης. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στο πρωτόκολλο μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για 
κινηματογραφική-τηλεοπτική και παραγωγή διαφήμισης. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 
και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) στους χώρους 
θεατρικών, κινηματογραφικών, τηλεοπτικών παραγωγών. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες 
προφύλαξης στους χώρους θεατρικών, κινηματογραφικών, τηλεοπτικών παραγωγών. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

• Υπηρεσίες ατομικών επιχειρήσεων 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για οδοντιατρεία.                                                                                                                                                                    
Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες προς τα οδοντιατρεία για μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς του ιού COVID-19. 
Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για επιχειρήσεις 
στο πλαίσιο γενικών οδηγιών για Επιχειρήσεις εκτός του Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας. Επαλήθευση της τήρησης 
των κριτηρίων που περιγράφονται στις γενικές οδηγίες για Επιχειρήσεις εκτός του Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που 
εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τη λειτουργία 
των πρακτορείων παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες για τα 
μέτρα επαναλειτουργίας των υποστατικών - πρακτορείων παροχής υπηρεσιών στοιχήματος. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   



Πεδίο εφαρμογής  
 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τους 
εκπαιδευτές και υποψήφιους οδηγούς. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες για την πρόληψη διασποράς 
COVID-19 για εκπαιδευτές και υποψήφιους οδηγούς. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι 
αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τους 
υπεύθυνους των Λαϊκών Αγορών. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του 
COVID-19 για τους υπεύθυνους των Λαϊκών Αγορών. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι 
αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

• Υπηρεσίες Κρατικών Ιδρυμάτων Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για τη λειτουργία 
των κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες για τη λειτουργία των 
κρατικών και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι 
φορείς και Υπουργεία.   

Διαχείριση των μέτρων πρόληψης από SARS-CoV-2 για τη λειτουργία Κρατικών Ιδρυμάτων Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας. Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες για τη λειτουργία κρατικών ιδρυμάτων υπηρεσιών 
κοινωνικής ευημερίας σε συνθήκες COVID-19. Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι 
αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία. 

•  Δικαστήρια, Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά γραφεία 

Διαχείριση των μέτρων προφύλαξης κατά την εξάπλωση του νέου κορωνοιού (SARS-CoV-2) για δικαστήρια. 
Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων που περιγράφονται στις οδηγίες προς τα δικαστήρια για μέτρα ελέγχου και πρόληψης της διασποράς του ιού COVID-19. 
Έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και οι αρμόδιοι φορείς και Υπουργεία.   

 

Για οποιοδήποτε άλλο πεδίο απευθυνθείτε στην εταιρεία μας 


