
 

 

 

Η προσφορά μας για την διενέργεια ράπιντ και μοριακών με μειωμένο κόστος για τους Δήμους Συκεών-Νεάπολης 

και Πολίχνης είναι η παρακάτω:  

Η Εταιρία μας 

Η «Υγεία κατ'οίκον ΙΚΕ» ιδρύθηκε από μια δημιουργική ομάδα στελεχών με μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της 

Υγείας και συγκαταλέγεται στις εταιρείες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέχοντας ολοκληρωμένες Υπηρεσίες 

Υγείας κατ'οίκον με έδρα την Θεσσαλονίκη. 

Η εταιρεία μας καθοδηγείται μέσω της καινοτομίας, της ποιότητας, της ομαδικής δουλειάς, της προηγμένης 

τεχνολογίας, της ασφάλειας του ασθενή και των εξατομικευμένων υπηρεσιών. 

Στελεχωμένη με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει το πάθος που απαιτείται, η «Υγεία κατ'οίκον 

ΙΚΕ» έχει ως στόχο την παροχή Υπηρεσιών Υγείας υψηλών προδιαγραφών, που ξεπερνούν τις προσδοκίες των 

ασθενών μας και της κοινότητας που υπηρετούμε. 

Η «Υγεία κατ’οίκον» αποτελεί την πρώτη εταιρεία κατ’οίκον νοσηλείας στην Θεσσαλονίκη που από τον Μάρτιο 

του 2020 διενεργεί κατ’οίκον ή στα Covid Test Point της εταιρείας μοριακά και ράπιντ για τον SARS-CoV-2. Ως 

αποτέλεσμα της εμπειρίας μας στην λήψη επιχρίσματος μεμονωμένα ή μαζικά στον χώρο του πελάτη, τα 

μεγαλύτερα μοριακά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης συνεργάστηκαν μαζί μας για την διενέργεια των τεστ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μπορείτε να 

ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας: www.egeia.gr 

 

 

 

 



 

 

 

1) Διενέργεια Rapid Test σε όλους μαθητές των Δήμων Συκεών-Νεάπολης και Πολίχνης στο Covid Test Point 

της εταιρείας μας: 4€/εξέταση, το κόστος καλύπτεται ιδιωτικά. 

2) Διενέργεια PCR σε όλους μαθητές των Δήμων Συκεών-Νεάπολης και Πολίχνης στο Covid Test Point της 

εταιρείας μας: 30€/εξέταση, το κόστος καλύπτεται ιδιωτικά. 

3) Διενέργεια Rapid Test στους συγγενείς Α’ βαθμού των μαθητών των Δήμων Συκεών-Νεάπολης και Πολίχνης, 

ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,  στο Covid Test Point της εταιρείας 

μας: 4€/εξέταση, το κόστος καλύπτεται ιδιωτικά. 

4) Διενέργεια PCR στους συγγενείς Α’ βαθμού των μαθητών των Δήμων Συκεών-Νεάπολης και Πολίχνης, 

ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, στο Covid Test Point της εταιρείας 

μας: 30€/εξέταση, το κόστος καλύπτεται ιδιωτικά. 

5) Διενέργεια Rapid Test σε όλους τους εκπαιδευτικούς των Δήμων Συκεών-Νεάπολης και Πολίχνης στο Covid 

Test Point της εταιρείας μας (με βεβαίωση από το σχολείο): 4€/εξέταση, το κόστος καλύπτεται ιδιωτικά. 

6) Διενέργεια PCR σε όλους τους εκπαιδευτικούς των Δήμων Συκεών-Νεάπολης και Πολίχνης στο Covid Test 

Point της εταιρείας μας (με βεβαίωση από το σχολείο): 30€/εξέταση, το κόστος καλύπτεται ιδιωτικά. 

7) Διενέργεια Rapid Test στους συγγενείς Α’ βαθμού των μαθητών του Δήμου Πυλαίας, ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,  στο Covid Test Point της εταιρείας μας: 4€/εξέταση, το 

κόστος καλύπτεται ιδιωτικά. 

8) Διενέργεια PCR στους συγγενείς Α’ βαθμού των μαθητών του Δήμου Πυλαίας, ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, στο Covid Test Point της εταιρείας μας: 28€/εξέταση, το 

κόστος καλύπτεται ιδιωτικά. 

  Με εκτίμηση, 

Χάρης Τοπαλίδης 

Healthcare Manager 

 


