
                                                                                           

 

 

 

 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ «AFFIDEA ΑΘΗΝΩΝ & AFFIDEA ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» 

 

Η Actius Ασφαλιστικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με την AFFIDEA και συγκεκριμένα με τα Πολυιατρεία 

της «Affidea ΑΘΗΝΩΝ & Affidea ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» προσφέρει στους πελάτες της εντελώς Δωρεάν με την 

«ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ Actius Club» τα «ΠΡΟΝΟΜΙΑ Affidea»  καλύπτοντας την πρωτοβάθμια περίθαλψη στα 

πλέον σύγχρονα Πολυιατρεία Αθηνών και Περιστερίου.   

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα Προνόμια «Affidea Αθηνών & Affidea Περιστέρι»  
 

Στο «Affidea Αθηνών & Περιστέρι» λειτουργούν τα Ιατρεία: 

 Παθολογικό, Ορθοπεδικό, Καρδιολογικό, Ενδοκρινολογικό, Ουρολογικό. 

 ΩΡΛ: Τυμπανόγραμμα, Ακοόγραμμα, Τεστ Ιλίγγου. 

 Οφθαλμολογικό: OCT, Βυθοσκόπηση. 

 Δερματολογικό: Αφαίρεση σπίλων & Βιοψία, Κρυοπληξία, Ηλεκτροκαυτηρίαση, Χημικά peeling, 

Μεσοθεραπείες. 

 Αισθητικής Δερματολογίας: 

Στο τμήμα πραγματοποιούνται αισθητικές επεμβάσεις από άρτια εξειδικευμένους 

Δερματολόγους, με υψηλή ποιότητα προϊόντων και τεχνικών για ένα άριστο αισθητικά 

αποτέλεσμα.  
 

               Στο «Affidea Αθηνών & Περιστέρι»  λειτουργούν τα τμήματα:   
 

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο.  

Το εργαστήριο καλύπτει όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων με τις πλέον αξιόπιστες 

μεθοδολογίες που υποστηρίζουν απόλυτα μία σειρά εξετάσεων όπως: Βιοχημικές, 

Μικροβιολογικές, Ιολογικές, Αλλεργιολογικές, Ορμονολογικές, Ανοσοβιολογικές, 

Κυτταρολογικές και Ιστολογικές. 
 

 Μοριακή Βιολογία και Γενετική. 

Στο Κέντρο διεξάγονται εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής για την προσέγγιση 

περίπλοκων διαγνωστικών προβλημάτων με αντίστοιχες μεθόδους. 
 

 Απεικονιστικό Τμήμα. 

 Περιλαμβάνει Υπερήχους, Ακτινολογικό, Ψηφιακή Μαστογραφία, Μέτρηση Οστικής 

Πυκνότητας. 
 

 Laser αποτρίχωση. 

       Με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα που παρέχουν  μόνιμες λύσεις για αξιόπιστη και εύκολη 

απαλλαγή από  …….την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα.    
 

 Διαβητολογικό Κέντρο. 

Είναι το  πρώτο ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο για την αντιμετώπιση των ατόμων με 

Σακχαρώδη Διαβήτη. Στο Κέντρο αντιμετωπίζεται το σύνολο των αναγκών, παρέχοντας συνεχή 

εκπαίδευση & ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στη νόσο.  

Διαβητολογικό κέντρο για την αντιμετώπιση των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.  

 



                                                                              

 

 

 

 
 

 Μελέτης Άπνοιας – Snore Check. 
 

 Ειδικότητες Ιατρών :  

Παθολόγος – Καρδιολόγος - Ω.Ρ.Λ – Οφθαλμίατρος –  Δερματολόγος – Ορθοπεδικός – 

Ενδοκρινολόγος - Ουρολόγος – Γυναικολόγος. 
 

 Οι εξετάσεις που διενεργούνται είναι: 

 Μικροβιολογικές – Υπερήχων - Μ.Ο.Π - ΜΑΜΟ - Τest Κοπώσεως - Α/α- Holter ρυθμού & πίεσης. 

 Η Επίσκεψη στον Γυναικολόγο έγκειται μόνο σε συγκεκριμένες Ιατρικές πράξεις όπως π.χ. η 

………….Κολποσκόπηση.        

 Στο Δερματολογικό Ιατρείο διενεργούνται και πράξεις Κοσμετολογίας όπως, Bottox, 

Υαλουρονικό οξύ και Laser σε πολύ προνομιακές τιμές. 

 Σε Παιδιά & βρέφη διενεργούνται μόνο Μικροβιολογικές εξετάσεις. 
 

 Αμοιβές: 

 Αμοιβή Ιατρικής επίσκεψης  10 ευρώ. Για επανέλεγχο εντός 10 ημέρου η επίσκεψη είναι     

………….δωρεάν. 

 Συνταγογράφηση φαρμάκων  5 ευρώ για τρίμηνη διάρκεια. 

 Κόστος εξετάσεων: Συμμετοχή 15% του κόστους στην ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, τιμές Φ.Ε.Κ 

σε.όσους δεν χρησιμοποιούν Ασφαλιστικό φορέα. 

 Κόστος ψηφιακής Μαστογραφίας 50 ευρώ. 

 Οι εξετάσεις που δεν καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χρεώνονται με προνομιακό τιμοκατάλογο. 

 

 Σύσταση - Υποχρέωση: Για όλες τις εξετάσεις πλην των μικροβιολογικών, πριν την επίσκεψη σας 

στα Πολυιατρεία «Affidea Αθήνας & Περιστερίου», κλείστε το ραντεβού σας τηλεφωνικώς στο 

Πολυιατρείο Αθηνών ή στο Πολυιατρείο Περιστερίου. 
 

Κατά την προσέλευση σας στα Πολυιατρεία «Affidea» να έχετε μαζί σας και να επιδεικνύετε την ΚΑΡΤΑ 

Actius Club και την Αστυνομική σας ταυτότητα. 
 

 Το Affidea Αθηνών βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης  Σοφίας  και της οδού Βεντήρη 1 

περιοχή ΧΙΛΤΟΝ σε μικρή απόσταση από το Μετρό και τις στάσεις  «ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» & 

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» στο κέντρο της Αθήνας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 724 1416. 

 Το Affidea Περιστερίου  βρίσκεται επί της Λεωφόρου Θηβών 177 στο Περιστέρι. Βρίσκεται σε 

απόσταση  150 μέτρων από το Μετρό στάση «ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ».  

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 576 0345. 
 

 

 Όλοι η ομάδα της Actius και Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος είμαστε στη διάθεσή σας,  για οποιαδήποτε 

πρόσθετη ενημέρωση. 
 

 

Actius Ασφαλιστικές Υπηρεσίες  

     

                                                                                                                          

* Τα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία και Πολυιατρεία διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής ή κατάργησης των προνομίων                                                


