
 
 

26ης Οκτωβρίου 3, τηλ. 2310 529905, τ.κ. 54012 

Θεσσαλονίκη 

Ορίστηκε εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα μπορούν να κάνουν 

δωρεάν το τεστ για τον κορονοϊό οι Δικαστικοί Υπάλληλοι που 

υπηρετούν στις Δικαστικές Υπηρεσίες του Νομού 

Θεσσαλονίκης. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με το από 22-8-2020 έγγραφο της ΟΔΥΕ και το από 16-9-2020 έγγραφο του ΣΔΥΘ, 

ζητήσαμε την παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την ανεύρεση εξεταστικού 

κέντρου, στο οποίο θα μπορούν να προσφεύγουν οι Δικαστικοί Υπάλληλοι που 

υπηρετούν στις Δικαστικές Υπηρεσίες του Νομού Θεσσαλονίκης, για διαγνωστικές 

εξετάσεις του ιού COVID -19, με δυνατότητα άμεσης έκδοσης των αποτελεσμάτων, έτσι 

ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα προβλεπόμενα προστατευτικά μέτρα.  

Είχε ήδη προηγηθεί μια περίπτωση συναδέλφου, που εργάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο 

Θεσσαλονίκης και έπρεπε να κάνει το τεστ και υπήρξε μεγάλη δυστοκία στο χρόνο 

έκδοσης των αποτελεσμάτων. 

Μετά από την επικοινωνία που είχε μαζί μας ο Πρόεδρος της ΟΔΥΕ Γεώργιος 

Διαμάντης, μας είπε ότι ενημερώθηκε από τον Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού, 

κ. Κωνσταντίνο Κόκκινο για τα εξής:  

Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στις Δικαστικές Υπηρεσίες του Νομού 

Θεσσαλονίκης, μπορούν να  πραγματοποιούν δωρεάν το τεστ για τον κορονοϊό στα 

διαγνωστικό κέντρο 

CHEMO TEST - ΜΗΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

Διεύθυνση Τσιμισκή 69 Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 6976387773 και 2310260300 

Email: dimitsikaris@yahoo.gr. 
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Θεσσαλονίκη 

Προτεραιότητα θα δίνεται στους συναδέλφους που παρουσιάζουν συμπτώματα ή έχει 

διαγνωστεί θετικό στον ιό μέλος της οικογένειάς τους ή του περιβάλλοντος με το οποίο 

έρχονται σε άμεση επαφή. 

Θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία, για να δίνονται σχετικές οδηγίες και οι 

συνάδελφοι που θα πηγαίνουν στο εξεταστικό κέντρο θα πρέπει να έχουν τον ΑΜΚΑ, 

την Αστυνομική τους Ταυτότητα και βεβαίωση από την Υπηρεσία που υπηρετούν. 

Οι εξετάσεις θα γίνονται με ραντεβού, μετά από τηλεφωνική (κατά προτίμηση στο 

κινητό) επικοινωνία  και τα αποτελέσματα θα βγαίνουν το συντομότερο δυνατόν.  

Για περαιτέρω πληροφορίες ή ενδεχόμενα προβλήματα οι συνάδελφοι μπορούν να 

επικοινωνούν με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΥΘ 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                          Η Γεν. Γραμματέας 

 

         

 

 

        Ο Πρόεδρος      Η Γενική Γραμματέας 

 

Βαφειάδης Κωνσταντίνος    Κατσαρού Ιωάννα 


