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Αθήνα 15/06/2020                              

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παροχές στα μέλη του ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ σε συνεργασία με την Affidea σε προνομιακή τιμή 
  
Το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ συμβάλλοντας στην προστασία των μελών του από την εξάπλωση του covid 19, με 
στόχο την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συνεργασιών του για την επίτευξη χαμηλού 
κόστους, προχώρησε σε συνεργασία με την Affidea, και παρέχει σε προνομιακές τιμές στα μέλη 
του, εργαζόμενους και συνταξιούχους, το τεστ ανίχνευσης του γονιδιώματος του νέου κορωνοϊού 
SARS-CoV-2 (covid 19), με τη μέθοδο Real Time-PCR. 

Το τεστ πραγματοποιείται κάτω από συνθήκες πλήρους ασφάλειας, άνεσης και διακριτικότητας, 
χωρίς αναμονή και ταλαιπωρία και χωρίς ο εξεταζόμενος να έρχεται σε επαφή με άλλα άτομα.  

Η εξέταση πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού.  

 Στα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου Affidea έχουν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι για την 
προσέλευση των εξεταζόμενών με ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο. 

 Η εξέταση προσφέρεται και μέσω του τμήματος Home Care του Ομίλου. 

 Η λήψη των δειγμάτων γίνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που φέρει ειδικό 
εξοπλισμό. 

 Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός 24 ωρών και αποστέλλονται μέσω email που έχει 
δηλωθεί από τον πελάτη. 

Το μοριακό τεστ ανίχνευσης πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για 
προγραμματισμό ραντεβού στα διαγνωστικά κέντρα:  

Για την Αττική:  

 Affidea Αθηνών, Κων/νου Βεντήρη 1, Αθήνα, Τ:+30 210 7241416 

 Affidea Περιστερίου, Θηβών 177, Τ:+30 210 5760345 

 Affidea Δάφνης, Λ. Βουλιαγμένης 226, T:+30 212 104 1003 ,+30 2110126512 

 Affidea Γλυφάδας, Ζησιμοπούλου 1 &, Λ. Ποσειδώνος, T: +30 216 8009690-5, +30 216 
8009697 

 Affidea Κηφισιάς, Λεωφ. Κηφισίας 190, Τ: +30 216 00 09 810 

 Home Care, T: +30 216 9005313  

Σημείωση: τα διαγνωστικά κέντρα Αθηνών & Περιστερίου δέχονται και τους συμπτωματικούς 
ασθενείς. Τα υπόλοιπα κέντρα δέχονται μόνο τους ασυμπτωματικούς που επιθυμούν να 
υποβληθούν στην εξέταση. 
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Για τη Θεσσαλονίκη:  

H εξέταση διενεργείται μόνο από το τμήμα Εξωτερικών Υπηρεσιών, Τ:+ 2310 861716. 

Η Affidea με υψηλό αίσθημα ευθύνης, διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα 
προστατευτικά μέτρα και τα εξεταστικά πρωτόκολλα που απαιτούνται για την ασφάλεια, τόσο των 
εξεταζόμενων όσο και του προσωπικού της.  

Το κόστος της υπηρεσίας στα διαγνωστικά κέντρα ανέρχεται στα 80€ και αν η εξέταση 
πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Home Care/τμήμα Εξωτερικών Υπηρεσιών, το κόστος 
ανέρχεται στα 95€. 

Κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία πρέπει να δηλώσετε ότι είστε ασφαλισμένοι του ΤΕΑ 
ΕΑΠΑΕ. 
  
Αγαπητά μέλη,  
Το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του 
και την προστασία της υγείας τους. 
  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ 
 


