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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” 

          Θεσσαλονίκη,  17/8/2020 
          Αρ. Πρωτ.: 40291 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο  :  
 E-mail            :       
 

Κων/νος Μαλισιόβας 
2313 305243 
phd1@3ype.gr 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1602 
 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Νοσοκομείων όπου μπορεί να διενεργείται δειγματοληψία προκειμένου να  
γίνει διαγνωστική εξέταση για COVID-10 σε εργαζόμενους μονάδων υγείας 
ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια» 

  
Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και ιδίως των περ. α’ και β’ της παρ. 2 και της περ. α’ 
της παρ. 4 αυτού.  

2) Του άρθρου τεσσαρακοστού  τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων  συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (ΦΕΚ 
90/Α’/2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α’/2020), και ιδίως της  
περ. γ’ της παρ. 1 αυτού.   

3) Της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ51358/14.8.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3437/Β’/2020) σχετικά με την επιβολή του 
μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου  σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας 
ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Προς εφαρμογή της υπ’αριθμ. 3 σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η δειγματοληψία 
στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος  προκειμένου να γίνει η διαγνωστική εξέταση για 
κορωνοϊό COVID-19  με τη μέθοδο PCR στους εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που 
επιστρέφουν από άδεια, δύναται να πραγματοποιείται δωρεάν,  στο σύνολο  των Νοσοκομείων 
αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), κατόπιν συνεννόησης των Υπευθύνων των Μονάδων αυτών με 
τη Διοίκηση των Νοσοκομείων.  
Η παρούσα απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 17.8.2020 έως και 31.8.2020. 
 

                                                                                        Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) 
                                                                                    Δρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης 

                                                                                 α/α 
 

                                                                                Ο Υποδιοικητής 
                                                                                Αναστάσιος Κυριακίδης 

ΑΔΑ: ΨΣ68ΟΡΕΠ-ΔΓΦ
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Κοινοποίηση: 
 Διοικητές Νοσοκομείων της 3ης Υ.ΠΕ. 

(Μακεδονίας) 
Εσωτερική Διανομή: 
 Υποδιοικητές 3ης ΥΠΕ 
 Δ/νση Πληροφορικής 3ης ΥΠΕ 
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