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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
 
 
   Έχοντας υπ όψη :  
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/05 άρθρο 7, παρ.8 περί αρμοδιοτήτων του Διοικητή του 
Νοσοκομείου 

2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 455/29-04-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Υγείας  
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΠΑΠ/25141/30-04-2020 έγγραφο της Υποδιοικήτριας της 2ης Υ.ΠΕ.  
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 20256/06-05-2020 έγγραφο του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου    
5.  Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες καθώς και  την εύρυθμη λειτουργία  του 

Νοσοκομείου 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Τη συνέχιση της λειτουργίας των τακτικών πρωινών εξωτερικών ιατρείων στο 50% της 
προ COVID-19 δυνάμεως ως είχε ορισθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 13693/17-03-2020 
Απόφαση Διοικητή  
Την αυστηρή έναρξη λειτουργίας, του εκάστοτε ιατρείου, την ακριβή ώρα που ορίζεται 
από τον Δ/ντή του τμήματος 
Τα υπεράριθμα ραντεβού δεν θα υπερβαίνουν με κανένα τρόπο τον αριθμό των 
προγραμματισμένων ραντεβού που κλείνονται στο 1535 
Το τελευταίο ραντεβού προγραμματισμένο και υπεράριθμο θα καταχωρείται στην 
Γραμματεία ΕΙ – ΕΠ το αργότερο μέχρι στις 13:30 
Για λόγους ασφάλειας, καθαριότητας και απολύμανσης των εν λόγω Ιατρείων θα 
κλειδώνεται ο υπάρχων χώρος στις 14:30 από την προϊσταμένη των ΤΕΙ κ. Καράδαγη 
Αθανασία  
Την επαναλειτουργία των Απογευματινών Ιατρείων – Ολοήμερη Λειτουργία στις 12-05-
2020 ημέρα Τρίτη. Το ανώτατο όριο των προγραμματισμένων επισκέψεων στο 1535 
στην ολοήμερη λειτουργία θα είναι δέκα (10). Όσα ραντεβού είναι υπεράριθμα δεν θα 
υπερβαίνουν το όριο του 50% των προγραμματισμένων ραντεβού. Συνεπώς το ανώτατο 
όριο προγραμματισμένων και υπεράριθμων ραντεβού δεν θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε 



(15). Οι μακροχρόνια πάσχοντες ασθενείς με ειδικές αγωγές, όπως προβλέπεται στο υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 455/29-04-2020 έγγραφο του υφυπουργού υγείας, θα εξαιρούνται του 
ποσοστού του 50% των υπεράριθμων ραντεβού. 
 
Για λόγους ασφαλείας η είσοδος των ασθενών θα γίνεται σταδιακά με αριθμό 
προτεραιότητας εφόσον πληρούνται τα υπό του ΕΟΔΥ οριζόμενα μέτρα προστασίας 
(χρήση μάσκας κ.τ.λ.). Τα ανωτέρω μέτρα θα τηρούνται αυστηρά προκειμένου να 
διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.  

  
 
Κοινοποίηση: 
Γρ. Διοικητή 
Δ.Δ.Υ. - Δ.Ι.Υ – Δ.Ν.Υ.  
Υ.Δ.Υ. – Υ.Ο.Υ.  
Επιστημονικά Υπευθύνους Ιατρ.Τμ. (προς ενημέρωση των Ιατρών τους) 
Δ/ντή Εργαστηριακού Τομέα  
Δ/ντή Ορμον/κού Τμ. 
Επιστημονικά Υπ. Αλλεργιολογικού Ιατρείου  
Π.Ο.Τ. 
Τμήμα Γραμματείας  
Τμήμα Γραμματείας ΕΙ – ΕΠ 
Προϊσταμένη ΤΕΙ 
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