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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος απόφασης ορισμού Νοσοκομείων για τη διενέργεια 

προληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας 

ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 4ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης» 

 

Ο Διοικητής 

της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/04.04.2005 τευχ. Α΄), «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Την υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 66156/18.9.2019 Υπουργική Απόφαση, με την οποία 

διορίσθηκε Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. 

Τσαλικάκης Δημήτριος, (ΦΕΚ 761/19.9.2019, τευχ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

3. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.51358 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3437/τ.Β/14.8.2020) «Επιβολή του 

μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας 

ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» άρθρο μόνο: 

«Όλοι οι εργαζόμενοι μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια 

υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-

19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή 

ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, είτε 

δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια. Οι 

εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των προσώπων αυτών υποχρεούνται να διενεργούν 
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έλεγχο περί της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης, πριν υποδεχθούν τα πρόσωπα 

του πρώτου εδαφίου στους χώρους ευθύνης τους» 

4. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.53080/29.8.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3611/τ.Β/29.8.2020), η 

οποία αντικαθιστά την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.51358/14.8.2020 Κ.Υ.Α. 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34107/17.8.2020 Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. 

Μακεδονίας και Θράκης. 

6. Τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των επιδημιολογικών 

δεδομένων που επικρατούν στη Χώρα, που καθιστούν αναγκαία την ελεγχόμενη 

επιστροφή εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προς αντιμετώπιση του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. πρωτ. 34107/17.8.2020 Απόφασης Διοικητή της 

4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης μέχρι τις 15.9.2020. Κατά τα λοιπά η εν λόγω 

Απόφαση ισχύει ως έχει. 

 

 

 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης 

 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ 
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