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ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ

- Ηθη
- Γενετικό υλικό

- Μικροβιακή χλωρίδα
- Φορεία Παθογόνων



ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ : Ταχύτητα Εξάπλωσης

Influenza A(H1N1) 2009



ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ



ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



ΓΡΗΓΟΡΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+
ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Ταχύτατη διασπορά
Λοιμωδών νόσων



NIAIDNIAID

2017

Νεο-
εμφανιζόμενα

Επαν-εμφανιζόμενα



Φύση              /        Ανθρωπος 
Λεπτή ισορροπία

• Η απίστευτη ικανότητα των 

παθογόνων να 

• επιμένουν 

• αναδύονται και 

• επαν-αναδύονται

• Ανοσολογικό Σύστημα Ανθρώπου

• Μέτρα Δημόσιας Υγείας

• Βιοιατρική έρευνα

• Τεχνολογικές εξελίξεις



21ος αιώνας :Νεο-εμφανιζόμενες Πνευμονίες απο 
ιούς Coronavirus

I. SARS:  2002 - 2003

II. MERS-CοV :   2013 - ?

(Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανατολής )

ΙΙΙ.  COVID-19 :    2019 - ?



SARS:  2002 – 2003
Διασπορά της 

επιδημίας από ένα 
μοναδικό ταξιδιώτη 
από ξενοδοχείο του 

Χονγκ Κονγκ



ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΑΤΟΜΟ

Η σημασία του ατόμου – υπερ-μεταδότη (super spreader)



SARS: Μετάδοση  του ιού μέσω του αεροπλάνου και  εντός του αεροπλάνου



SARS και 
οικονομία 

Εγκαταλελειμμένο 
αεροδρόμιο λόγω 

επιδημίας



SARS:  2002 – 2003
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

Μόνωση τύπου καραντίνας
στο σπίτι (οίκοι περιορισμός)



Πνευμονίες απο ιούς Coronavirus
SARS:  2002 - 2003

Κινα – Νυχτερίδα – Αγρια Γαλή – Διατροφική αλυσίδα 



Πνευμονίες απο ιούς Coronavirus

I. SARS:  2002 - 2003

II. MERS-CοV :   2013 - ?

(Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανατολής )

ΙΙΙ.  COVID-19 :    2019 - ?



MERS-CοV :   2013 - ?         Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανατολής 
>8000 κρούσματα μεχρι 2020



Νυχτερίδες & … καμήλες !!!

Αναπνευστικό Σύνδρομο Μέσης Ανατολής από 
Coronavirus MERS-CoV



Νέος κοροναϊός - MERS-CoV 2013
Νοσοκομειακες Επιδημίες



Τ Υ Π Ο Σ Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Ξ Η Σ :
ΑΕΡΟΓΕΝΗΣ MERS CoV 2013 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΘ



Τ Υ Π Ο Σ Π Ρ Ο Φ Υ Λ Α Ξ Η Σ : ΑΕΡΟΓΕΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ : MERS-CoV

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΔΩΜΑΤΙΟ :  Ναι

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ :         Ναι ΟΧΙ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ :         Ναι

ΓΑΝΤΙΑ :                             Ναι

ΜΠΛΟΥΖΑ :                       Ναι

ΜΑΣΚΑ/ΓΥΑΛΙΑ Ναι Υψηλής Αναπνευστικής 

Προστασίας Ν 95



2015 Middle East respiratory syndrome outbreak 
in South Korea

Korea Centers for Disease Control and Prevention

Korea Centers for Disease Control and Prevention



2015 Middle East respiratory syndrome outbreak in 
South Korea

Economy

• On 11 June 2015, South Korea's central bank cut interest rates 
by 0.25 percentage points to stem the economic fallout from the 
outbreak.

• South Korea's department store sales decreased by 16.5%
compared to the same period last year, and retail shops also 
decreased 3.4%, 

• 100,000 tourist visits to the nation had been cancelled.
Korea Centers for Disease Control and Prevention



Greece has its first
MERS-COV - EASTERN MEDITERRANEAN ): GREECE ex SAUDI ARABIA,

WHO 2014

Greece reported its first MERS-CoV 
case today, in a 69-year-old man who 
had been in Saudi Arabia.





ΚΕΕΛΠΝΟ : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ 
Hospital contact tracing Απρίλιος 2014



A CASE OF IMPORTED MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS INFECTION 
AND PUBLIC HEALTH RESPONSE, GREECE, APRIL 2014
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Eurosurveillance, Volume 19, Issue 16, 24 April 2014



2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China

COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html


ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Disease X 2018



COVID-19
Τρόπος μετάδοσης του ιου SARS-CoV-2 απο άγρια ζώα στις 

αγορές  



2-17-2020 : Νοσος COVID-19 - Ιος "SARS-CoV-2



5-26-2020 : Νοσος COVID-19 - Ιος "SARS-CoV-2



5-26-2020 : Νοσος COVID-19 - Ιος "SARS-CoV-2



έχουν ελεγχθεί 291187 κλινικά δείγματα
5353 (1.8%)  θετικά στον κορωνοϊό

GR



Πανδημια COVID19 στην Ελλάδα

3302 κρούσματα

• 728 (22.0%) σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό

• 1844 (55.8%) σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα 

• μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 47 έτη ( 0 -102 ετών) 

• μέση ηλικία των θανάτων είναι 76 έτη ( 35 - 102 ετών)





Πανδημία COVID-19 στην ΕΕ: Θνησιμότητα (Mortality) / 
1.000.000

June 2-2020

EU +UK Θνησιμότητα = 
167/1.000.000



Πανδημία COVID-19 στην ΕΕ



Πανδημία COVID-19 στην ΕΕ
Επίπτωση περιστατικών COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες σε επίπεδο 

χώρας και γεωγραφικών περιοχών



Πανδημία COVID-19 στην ΕΕ
Αλλαγή(10%) στην 14ημερη επίπτωση περιστατικών COVID-19 στις 

χώρες της EU/EEA και το UK



COVID 19 – 15 Ιουνίου: Ταξίδια / Τουρισμός
Χώρες Υποδοχής:

Προετοιμασία Δημόσιας Υγείας και Υπευθυνότητες



COVID-19 :
Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό

Πέντε (5) Βασικές Αρχές



COVID-19 
Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό

1η αρχή:  Διάρκεια Μετάδοσης του ιού

Διάρκεια Μετάδοσης

Κλινικά συμπτώματα

Προ- συμπτωτικός φορέας 
(Pre -symptomatic human carrier)

Α- συμπτωματικός φορέας 
(A -symptomatic carrier)

- συμπτωματικός φορέας
(- symptomatic carrier)



COVID-19 :
Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό



Νόσος COVID-19 - Ιός "SARS-CoV-2
Κρουαζιεροπλοια/ αεροπλανοφορα -

Πανδημία COVID-19 στο αεροπλανοφόρο Charles 
de Gaulle εν πλω

Πανδημία COVID-19 στο 
αεροπλανοφόρο USS Theodore 

Roosevelt εν πλω

Πανδημία COVID-19 εν πλω 
στο κρουαζιερόπλοιο 

Diamond Princess
Ιανουάριος 2020



COVID-19 :Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό

2η βασική αρχή: Ευνοϊκές συνθήκες υπερμετάδοσης

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Θεατές / Αθλητές

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ



COVID-19 : Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό

2η αρχή: Ευνοϊκές συνθήκες υπερμετάδοσης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ /

LONG TERM HEALTH FACILITIES



COVID-19 :Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό

2η αρχή: Ευνοϊκές συνθήκες υπερμετάδοσης

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ / MEETINGS ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ



COVID-19 : Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό

2η βασική αρχή: Ευνοϊκές συνθήκες υπερμετάδοσης

• η σημασία της φυσικής απόστασης μεταξύ ατόμων 

• Αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλων ομάδων  

• Προτροπή συμπτωματικών ατόμων σε αυτο-απομόνωση (self-
quarantine).



COVID-19 : Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό

3η : Κανόνες υγιεινής κατά το ταξίδι

- Διάρκεια του ταξιδιού 
(on board)

- Χώροι επιβίβασης και αποβίβασης
(embarkation /disembarkation)

Airports

Ports and marinas

Bus and train stations

Rental car offices 

Taxicab stands

.



COVID-19 :
3η : Κανόνες υγιεινής κατά το ταξίδι

• Hand washing with soap and water

• hand antiseptic

• coughing and sneezing etiquette

• disposal of dirty tissues

• use of face masks

• physical distancing 

• elimination of handshaking 

• avoiding touching the nose, eyes and mouth without previously washing hands



COVID-19 : Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό

4η αρχή: Φροντίδα εργαζομένων

• Επιτήρηση εργαζομένων για κλινικά συμπτώματα 

• Πρωτόκολλα ιχνηλάτησης επαφών επί θετικού COVID+ test στο 
προσωπικο

• Επιστροφή στην εργασία κρουσμάτων COVID-19 ΜΟΝΟ μετά ιατρική 
εκτίμηση



COVID-19 : Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό
5η αρχή: Πληρότητα Συστήματος Υγείας της χώρας υποδοχής

• Υλικό Προστασίας Εργαζομένων (PPE)

• Επάρκεια ιατρικού υλικού για διαχείριση αιφνίδιας αύξησης 
κρουσμάτων 

• Επάρκεια κλινών ΜΕΘ 



COVID-19 : Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό

6η αρχή: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

Η Εξέλιξη της Ιατρικής Πρακτικής 
στα Λοιμώδη Νοσήματα



COVID-19 : Οδικός χάρτης για δράσεις μετά τον εγκλεισμό

Ψηφιακη υπηρεσία απομακρυσμένης ιατρικής περίθαλψης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

Στόχος 

Η διάγνωση και αντιμετώπιση 

- πιθανων ειτε εργαστηριακα επιβεβαιωμενων περιστατικών COVID-19

- αποσυμφόρηση των διαπιστευμένων νοσοκομείων από  
προσέλευση μεγάλου αριθμού περιστατικών. 



6. HHG Covid-19 Platform WORKFLOW

START

Assessment Questionnaire is sent 
from the Hospital staff to the 

authorized  patient.
Created user account and 
credentials are emailed.

The patient accesses the link and 
responds to the questionnaire. 

Care Coordinator 
receives a task if the 

patient is symptomatic 
and reviews 

Questionnaire 
Responses

Does the 
patient need 

further 
assessment via 
teleconsultatio

n?

Care Coordinator reviews 
responses and completes 

the Task. Triggering an 
email notification to the 
patient- reporting not 

requiring further 
assessment.

END
A Care Coordinator 

books a 
Teleconsultation 

appointment for the 
patient.

The patient gets an 
email notification 

for teleconsultation

The patient joins 
teleconsultation. 
Doctor remotely 

assesses the 
patient and takes 
notes during the 

session.

The Doctor 
determines 
which care 
plan to be 

assigned to 
the patient.

Based on the severity the 
Doctor assigns one of the 

following care plans to the 
patient.

Predefined Care Plans with 
multiple tasks or  
-Self-Quarantine

-Patient checks the 
temperature daily

-Daily Questionnaire to check 
for change in symptoms
-Refer the patient to the 
hospital for an in person 

assessment.

END

N
O YE

S

• Low risk : 1)Continuous communication with a doctor at least every 12 hours 
2)Supply of oximeter for use by the patient 
3)Registration of body temperature every 12 hours

• Medium risk :1)Continuous Communication with a doctor at least every 12 hours 
2)Supply of oximeter for use by the patient 
3) Registration of body temperature every 12 hours
4)Laboratory test + ECG every 3 days
• High risk : Refer the patient to the hospital for an in person assessment.

Predefined Care Plan for positive Covid-19 
patients



Covid19 Digital Clinic
Ψηφιακη υπηρεσία απομακρυσμένης ιατρικής περίθαλψης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID-19

-

Τηλεφωνικη ενημέρωση για το αποτέλεσμα της εξέτασης 

-Τηλε παρακολουθηση και θεραπευτικης αντιμετώπισης θετικού 
κρούσματος    βάσει αλγορίθμου

Κλινική εκτίμηση  κρούσματος τηλε ανα 12ωρο με η  χωρις επισκεψη 

Εργαστηριακη εκτιμηση (οικοι αιμοληψία) και  ΗΚΓοικοι

Αξιολόγηση για επείγουσα μεταφορά σε νοσοκομείο COVID-19

Συνταγογράφηση 



Πανδημία COVID-19 και Τουρισμός
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οδηγίες - Ιούνιος 2020

Specific Guidelines for EU countries
International Health Regulations (IHR) part III



ECDC/EASA : Ειδικές Οδηγίες για Χώρες 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης -I

YES  Travel may increase risk of SARS-CoV-2 transmission 

virus re-introduced at multiple sites causing further spread

• κινητικότητα ταξιδιωτών κατά την άφιξη 

στον τελικό τουριστικό προορισμό 

• συγκέντρωση σε αεροδρόμια και τουριστικά 

θέρετρα 



ECDC/EASA : Ειδικές Οδηγίες για Χώρες 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης -II

NO Border closures 

ΌΧΙ στο κλείσιμο των συνόρων

Τα ταξίδια και ο τουρισμός συνέβαλαν στην μετάδοση του ιού μεταξύ χωρών κατά την αρχική 
φάση

Σήμερα με σημαντική εγχώρια μετάδοση η σημασία τους είναι πιθανώς μικρή

Στην σύγχρονη αστική κοινωνία των Ευρωπαϊκών χωρών:

επιπλοκές οικονομικές, νομικές , ηθικές

μεταφορές, εμπόριο, μετακίνηση  



Popular Austrian ski town Ischgl

Hotspot for the coronavirus 

Despite warnings from 
international authorities

https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/is
chgl-oesterreichisches-skiparadies-als-corona-hotspot

ΌΧΙ - στο κλείσιμο των συνόρων

-σε τουριστικά HOTSPOTS



ECDC/EASA : Ειδικές Οδηγίες για Χώρες Ευρωπαϊκής  
Ένωσης -III

Έλεγχος ταξιδιωτών (Screening of travellers) : 

πριν την αναχώρηση ?

η

στην είσοδο της χώρας προορισμού?

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΥΛΕΣ

-



ECDC/EASA : Ειδικές Οδηγίες για Χώρες Ευρωπαϊκής  
Ένωσης -III

Έλεγχος ταξιδιωτών (Screening of travellers) : 

πριν την αναχώρηση

Μοριακός Εργαστηριακός Ελεγχος ως προυποθεση του ταξιδιού

OXI Δεν αποτελεί προϋπόθεση ταξιδιου το πρόσφατο αρνητικό RT-PCR test

-



ECDC/EASA : Ειδικές Οδηγίες για Χώρες Ευρωπαϊκής  
Ένωσης -ΙII

Μέτρα ελέγχου στην χώρα αναχώρησης - Exit screening

• Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (pre-booking health questionnaire) 

• Έλεγχος θερμοκρασίας (temperature screening) 
Δεν ανευρίσκονται: 

ασυμπτωματικοί 

κρούσματα σε χρόνο επώασης

Λήψη αντιπυρετικών



ECDC/EASA : Ειδικές Οδηγίες για Χώρες 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης -III

Έλεγχος ταξιδιωτών στην είσοδο της χώρας προορισμού 

❖Μοριακός έλεγχος (Molecular testing)

❖Κάρτα με διεύθυνση παραμονής (Passenger locator cards)#

❖Έλεγχος θερμοκρασίας (temperature screening)#

# Χωρις Μοριακό Ελεγχο ο έλεγχος αεροδρομίου ανιχνεύει μόνο το 9,1% των θετικών κρουσμάτων 
μεταξύ των ταξιδιωτών 



ECDC/EASA : Ειδικές Οδηγίες για Χώρες Ευρωπαϊκής  
Ένωσης -IV

NAI 

Χρήση επιδημιολογικών μοντέλων
(global network mobility models)

Οι πολιτικές ηγεσίες βασίζονται σε μαθηματικά μοντέλα για επιστημονική καθοδήγηση. 

Δικαιολογημένος ο φόβος ότι μικρή ελάφρυνση των μέτρων θα πυροδοτήσει νέα 
κύματα κρουσμάτων και θα επιταχύνει την διάδοση κατά τρόπο μη-αντιμετωπίσιμο.



ECDC/EASA : Ειδικές Οδηγίες για Χώρες Ευρωπαϊκής  
Ένωσης -V

ΝΑΙ Πληροφόρηση τουριστών πριν το ταξίδι

• Ενημέρωση μέσω ιστοσελίδων των ταξιδιωτικών πρακτόρων

• Οδηγίες προληπτικών μέτρων ταυτόχρονα με την κράτηση του ταξιδιού 

• Ενημέρωση ταξιδιωτών για πιθανότητα άρνησης επιβίβασης 

• Ενημέρωση ταξιδιωτών για τις ταξιδιωτικές οδηγίες άρνησης εισόδου 



ECDC/EASA : Ειδικές Οδηγίες για Χώρες Ευρωπαϊκής  
Ένωσης -VI

ΝΑΙ Περιορισμοί σε τουρίστες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου 

• Αποφυγή απομακρυσμένων τουριστικών θερέτρων

• Περιοχές με έλλειψη ιατρικής φροντίδας 

• Ερημικές περιοχές με δύσκολη συγκοινωνία 



GR : Το Σταυρόλεξο του Τουρισμού

1. Μοριακός έλεγχος σε ασυμπτωματικούς τουρίστες κατά την είσοδο στην χώρα

Α.  Στα αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαίες πύλες εισόδου από κρατική υπηρεσία

Β. Στο τελικό τουριστικό κατάλυμα από ιδιωτικό ή κρατικό φορέα

2. Καθορισμός επικινδυνότητας της χώρας προέλευσης των τουριστών και ανάλογη 

προτεραιότητα σε δειγματοληπτικό μοριακό έλεγχο 

3.        Διαχείριση  υπόπτου κρούσματος στο τουριστικό κατάλυμα

4.        Μεταφορά δείγματος υπόπτου κρούσματος και επιλογή εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων

5.        Μεταφορά και νοσηλεία θετικού κρούσματος σε κρατικές νοσοκομειακές δομές

6.        Μεταφορά και νοσηλεία θετικού κρούσματος σε Δωμάτια η ξενοδοχεία καραντίνας

7.        Εκπαίδευση των ιατρων COVID19 και του προσωπικού τουριστικών καταλυμάτων 



3 ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ



List of airports 
in affected areas with high risk of transmission of  CoViD-19 infection 

Effective Date: 29 May 2020 
Parameters 

- testing ratio

- number of active cases 

- number of recovered cases 

- trend of new cases/day 

- deaths/inhabitants 

- trend of new deaths/day 

- number of tests/inhabitants 

- cases in urban vs. rural areas 

- number & size of the airports serving a certain area/population

- Reproduction Index 



List of airports 
in affected areas with high risk of transmission of  CoViD-19 infection 

Effective Date: 29 May 2020 

EU Member States, Switzerland, Norway, Iceland, UK 



List of airports 
In affected areas with high risk of transmission of  CoViD-19 infection 

Third countries Effective Date: 29 May 2020 



ECDC: Εκτίμηση κινδύνου - risk assessment



ECDC: Εκτίμηση κινδύνου / επικοινωνία της κρίσης

Τέσσερα προτεινόμενα μηνύματα για το κοινό: 

• Πρόκειται για μαραθώνιο και όχι για αγώνα ταχύτητας 

(This is a marathon, not a sprint).

• Δεν εφησυχάζουμε        (not drop our guard).

• Προσαρμογή στη νέα κανονικότητα          (adjust to a ‘new normal’).

• Οι δράσεις όλων μαζί είναι η δύναμη να ελέγξουμε την διασπορά του ιού

(Together,our actions give us the power).

• Είμαστε μακριά από το τέλος

(pandemic is far from over) 



lessons learned 
ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

IDSA COVID-19: What happened here? 

In late February, the United States was home to just 53 people who had been 
diagnosed with COVID-19.

CDC says four factors fueled unchecked spread . .

• The continued arrival of travelers from high-exposure places

• Large and still unrestricted gatherings in February

• the first infections in a nursing home served

• challenges” to monitoring the spread of the virus



Φθινόπωρο – Χειμώνας 2020 

εποχική επιδημία γρίπης και πιθανώς RSV σε ενήλικες
μαζί με 

νέο κύμα COVID-19



WHO: Μελλοντικοί Σχεδιασμοί  - Ενιαία Υγεία 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ..........Restart Greece 

Το μέλλον άδηλον πάσιν ανθρώποις και μικροί καιροί 

μεγάλων πραγμάτων αίτιοι γίγνονται.

Δημοσθένης, 384-322 π.Χ.


