
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αθήνα, 14 Μαΐου 2021 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 106 79 
Τηλ:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219

 
THE HELLENIC REPUBLIC 

ATHENS’ CHAMBER OF TRADESMEN 

Αρ. Πρωτ.: 3582

44 Panepistimiou st. & Har. Trikoupi, Athens 10679                                                 Προς: Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Ενώσεων Στρατιωτικών-Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. 

 
Tel:(+30) 210-3380200 Fax:(+30) 210-3380219                                                  Υπόψη -κ. Δημητρίου Ρώτα 

Site: www.eea.gr  Email: eea@eea.gr                                                                            info@pomens.gr 

 

Αγαπητέ Πρόεδρε, 
 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής και τον 

Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, πραγματοποιεί πρόγραμμα διεξαγωγής Rapid test σε όλες τις επιχειρήσεις 

του νομού Αττικής, σε κάθε δήμο, τόσο των ιδίων (επιχειρηματιών - ελεύθερων επαγγελματιών) όλων 

των κλάδων, όσο και των εργαζομένων τους και των μελών των οικογενειών τους. 

 
Η διαδικασία είναι απλή, καθένας από τους ενδιαφερόμενους μπαίνει στoν ακόλουθο σύνδεσμο, 

όπου υπάρχει ειδική πλατφόρμα στην οποία του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ένα από τα τέσσερα 

σημεία της Αττικής όπου θα υπάρχουν οι κινητές μονάδες στις οποίες θα παρευρίσκονται ιατροί, 

νοσηλευτές και ψυχολόγοι του Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου 

Αθηνών. 

https://www.eea.gr/arthra-eea/dorean-rapid-test-apo-to-e-e-a-se-epichirimaties-ke-eleftherous- 

epangelmaties-ti-prepi-na-gnorizete-gia-ti-diadikasia-2/ 
 

Αναλυτικότερα, οι επιλογές των κέντρων όπου διεξάγονται τα rapid test είναι οι κάτωθι: 

 
1.   Κεντρικός Τομέας: Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα 

2.   Βόρειος Τομέας: Λ. Κηφισίας 20 και Γκύζη, Μαρούσι (στην πίσω πλευρά του κτιρίου σε 

εξωτερικό χώρο) 

3.   Νότιος  Τομέας:  Φαληρικός  Όρμος  στο  Πολιτιστικό  Κέντρο  Φλοίσβου,  Λεωφόρος 

Ποσειδώνος 

4.   Δυτικός Τομέας: Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι 

 
Παράλληλα, διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση που κάποιος βρεθεί  θετικός στο  rapid test 

γίνεται αμέσως και το μοριακό για την επιβεβαίωση. 

 
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ως άνω δράση ισχύει τόσο 

για τους εργαζομένους της Ομοσπονδίας σας, όσο και για τις οικογένειές τους, αλλά και για όλα τα 

μέλη σας. Η ενημέρωσή τους θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των κρουσμάτων και στο να παραμείνει 

ανοιχτή η αγορά που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο όλης αυτή της ενέργειας.
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Με εκτίμηση, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 


