
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΕΟΔΥ και Δήμος Παύλου Μελά: Δωρεάν test για covid-19 μέσα από 

αυτοκίνητο για όλους τους πολίτες στο πρώην στρατόπεδο 
Καρατάσιου (12, 13, 14, 17 Ιανουαρίου) 

 

Παρασκευή, 8  Ιανουαρίου 2021 

Ο Δήμος Παύλου Μελά, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τις Κινητές Ομάδες Υγείας, 
ενημερώνουν τους πολίτες όλης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ότι θα 
διοργανώσουν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα 
από το αυτοκίνητο (drive through), στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, τις 
ημέρες Τρίτη 12, Τετάρτη 13, Πέμπτη 14 και Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021, τις ώρες 
10.00-15.00. 
 
Καθώς ο Ιανουάριος είναι ένας δύσκολος μήνας για διάδοση ιών, λόγω των 
καιρικών συνθηκών και των εορτών που έχουν προηγηθεί, στην Αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Παύλου Μελά συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους 
για τον περιορισμό της μετάδοσης του COVID-19 στους χώρους εργασίας των 
δημοτικών υπηρεσιών και επεκτείνουν τα δωρεάν test στον ευρύτερο πληθυσμό. 
Τα τεστ θα πραγματοποιηθούν ΜΟΝΟ σε όσους προσέλθουν στο χώρο του πρώην 
στρατοπέδου με αυτοκίνητο ή δίκυκλο, ενώ θα τηρηθούν αυστηρά όλες οι οδηγίες 
που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκες, αποστάσεις 
ασφαλείας κλπ). 
Οι πολίτες, ξεκινώντας από το σπίτι ή την εργασία τους, θα πρέπει να στείλουν 
μήνυμα για μετακίνηση 1 στο τηλέφωνο 13033 και να ενημερώσουν τα συνεργεία 
του ΕΟΔΥ κατά την προσέλευσή τους, για ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, 
ΑΜΚΑ και τηλέφωνο επικοινωνίας. 
Μάλιστα για την αποφυγή συνωστισμού και  την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων, το 
Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Παύλου Μελά φρόντισε να διασφαλίσει την παρουσία 
της Δημοτικής Αστυνομίας. 
Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιούνται στους εξεταζόμενους, εντός λίγων ωρών, 
μέσω SMS. 
 
Ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 
Χαρά Αμανατίδου, ευχαριστούν δημόσια τα στελέχη και το προσωπικό του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, που ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα του 
Δήμου Παύλου Μελά, για διενέργεια δωρεάν ελέγχων και μάλιστα, αυτή τη φορά,  
με τη μέθοδο drive through, μια διαδικασία εύκολη, γρήγορη και απόλυτα 



ασφαλής, χωρίς να χρειαστεί να βγουν οι πολίτες, από το αυτοκίνητό τους. Μέσα 
από το δείκτη θετικότητας που προκύπτει από μαζικούς προαιρετικούς ελέγχους, 
ενισχύεται η συλλογική προσπάθεια τοπικής αυτοδιοίκησης και ΕΟΔΥ, για τον 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
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