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Περίληψη 
 

Η συγκεκριµένη µελέτη προσδοκεί να συντάξει ένα σωστά δοµηµένο επιχειρηµατικό 

σχέδιο για τη λειτουργία ενός νέου Διαγνωστικού Κέντρου, καθώς κι ενός 

παραρτήµατός του.  

Το Διαγνωστικό Κέντρο θα έχει έδρα του τη Θεσσαλονίκη και θα αποτελεί ένα 

διεθνών προδιαγραφών εργαστήριο, το οποίο θα απαρτίζεται από έµπειρο και 

εξειδικευµένο προσωπικό, κυρίως σε θέµατα του καρκίνου, ενώ το παράρτηµά µας θα 

έχει έδρα του την Πτολεµαϊδα, µία πόλη γνωστή για τα υψηλά ποσοστά αυτής της 

ασθένειας, εξαιτίας  και των µονάδων παραγωγής λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Σαν σκοπό τους 

και τα δύο αυτά κέντρα, θα έχουν να προσφέρουν το υψηλότερο επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών στην εργαστηριακή ιατρική διάγνωση και στη θεραπεία του καρκίνου. 
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Abstract 

 
This study hopes to draw a properly structured business plan for the operation of a new 

Diagnostic Centre, along with its branch. 

The Diagnostic Center will have its headquarters in Thessaloniki and is a laboratory 

of international standards which will be composed of experienced and qualified staff, 

especially in cancer related issues, while our branch will be based in Ptolemaida, a town 

known of its high levels of the disease, due to its proximity to lignite plants of DEH. 

The main purpose of these two centers will be to offer the highest level of service in 

laboratory medical diagnosis and treatment. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
 

1.1 Ορισµός και Σκοπός Επιχειρηµατικού Σχεδίου 

Ο ορισµός του επιχειρηµατικού σχεδίου ή αλλιώς business plan, είναι ένα έγγραφο, το 

οποίο προσδιορίζει τους στόχους που θέτει η επιχείρηση και περιγράφει το σχέδιο 

δράσης της, προκειµένου αυτό να υλοποιηθεί ορθά. 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο λοιπόν βοηθά τους ιδρυτές της εκάστοτε επιχείρησης να 

προσδιορίσουν το όραµα και τους στόχους τους, τον τρόπο κατάκτησής τους, αλλά και 

την πορεία τους µέχρι να φτάσουν στο τελικό αυτό στάδιο.  

Κατά κανόνα, εκπονείται πριν από την έναρξη της επιχείρησης, από την ιδρυτική 

οµάδα και την προετοιµάζει για τυχόν εµπόδια, δεσµεύει πόρους και εντοπίζει τις 

αναδυόµενες ευκαιρίες. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να µπορεί να είναι ευέλικτο, ώστε 

να ανταποκρίνεται στις µεταβαλλόµενες συνθήκες. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτου µεγέθους, είναι υποχρεωµένη 

να καταστρώσει και να εφαρµόσει το δικό της επιχειρηµατικό σχέδιο, το οποίο είναι κι 

ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο γνωστοποίησης της επιχείρησης σε πιθανούς επενδυτές 

και συνεργάτες, αφού συµπεριλαµβάνει πληροφορίες για κάθε πτυχή της επιχείρησης κι 

ουσιαστικά, είναι το µέσο προώθησής της και το βασικό της όχηµα για την άντληση της 

χρηµατοδότησής της (Χουντάλας, 2015).  

Τέλος, σκοπός του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι η ανάλυση της παρούσας 

κατάστασης της επιχείρησης και της αγοράς του κλάδου και η καθοδήγηση των 

ενεργειών των στελεχών προς συγκεκριµένες κατευθύνσεις και τακτικές. Το σχέδιο 

αυτό λοιπόν, µπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να πραγµατοποιήσει το όραµα της και 

να κάνει αποτελεσµατική και ορθή χρήση των ευκαιριών και των πόρων της, όπως είναι 

το ανθρώπινο δυναµικό και ο εξοπλισµός. 

Το σχέδιο λοιπόν οφείλει να απαντάει σε τρία απλά µέν, αλλά αρκετά βασικά 

ερωτήµατα για κάθε επιχείρηση (Finch, 2006): 

Που βρισκόµαστε τώρα; 

Που θέλουµε να βρεθούµε; 

Πως θα τα καταφέρουµε να βρεθούµε εκεί; 
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1.2 Δοµή Επιχειρηµατικού Σχεδίου  

Το επιχειρηµατικό σχέδιο αποτελεί ένα γραπτό κείµενο, το οποίο παρουσιάζει την 

επενδυτική πρόταση της εκάστοτε επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι όσο 

το δυνατόν πιο ρεαλιστικό, εφικτό, ολοκληρωµένο, σύντοµο, κατανοητό και να τραβάει 

το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Ακόµα, συνοδεύεται από πίνακες και παραρτήµατα, στα 

οποία παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες του σχεδίου και της ίδιας της επιχείρησης 

(Σαλάβου, 2008). 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σύνταξης ενός Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Η βασική 

µορφή όµως που θα πρέπει να ακολουθείται περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: 

1) Προκαταρτική έκθεση 

Αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες ενότητες του επιχειρηµατικού σχεδίου, αφού 

είναι η πρώτη που διαβάζει κάθε αναγνώστης, τον οποίο θα πρέπει να προδιαθέσουµε 

ευνοϊκά. Η προκαταρτική έκθεση λοπόν, θα πρέπει να είναι σύντοµη και περιεκτική και 

να περιλαµβάνει τόσο τους στόχους και τον σκοπό της επιχείρησης, όσο και τους 

λόγους πιθανής επιτυχίας της. Ακόµα, παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης, 

όπως, τους ιδιοκτήτες της, το προϊόν της, τους πελάτες της, αλλά και µελλοντικά 

στοιχεία του κλάδου της και είθισται να µην υπερβαίνει τις τρεις σελίδες. 

2) Αναλυτική περιγραφή της επιχείρησης 

Περιλαµβάνει τη συνολική περιγραφή της επιχείρησης, την ιστορική αναδροµή της, τα 

προϊόντα της, τους στόχους της, δηλαδή τα βήµατα που σκοπεύει να ακολουθήσει για 

να κατακτήσει την επιτυχία και τις δραστηριότητές της. Εδώ προσδιορίζεται σε ποιους 

θα προωθηθούν τα προϊόντα της επιχείρησης και γίνεται µια αναλυτική περιγραφή του 

κλάδου, στον οποίο ανήκει. Τέλος, γίνεται αναλυτική περιγραφή των δυνατών σηµείων 

και των βασικών ικανοτήτων της επιχείρησης κι όλα τα παραπάνω δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τις πέντε σελίδες. 

3) Περιγραφή της αγοράς 

Η επιχείρηση οφείλει να έχει καλή γνώση της αγοράς και να εξετάζει τις 

ανταγωνιστικές εταιρείες από όλες τις οπτικές. Έτσι, µπορεί να τις ανταγωνιστεί, είτε 

στην ποιότητά τους, είτε στην τιµή τους. Επιπροσθέτως, οφείλει να εξετάζει εξαρχής 

τον σχεδιασµό των προϊόντων της, τους µελλοντικούς της προµηθευτές και τους 

πιθανούς της πελάτες, τις τιµές των προϊόντων της και τη διαφήµισή τους, ώστε να 

είναι σε θέση να σχεδιάσει ορθά και την περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης. 
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4) Περίληψη της στρατηγικής και του τρόπου εφαρµογής τους 

Η επιχείρηση σχεδιάζει και αναλύει τις µελλοντικές της στρατηγικές, όπως το 

marketing plan και τις πωλήσεις της, αφού όσο καλό κι αν είναι το προϊόν και οι 

υπηρεσίες της επιχείρησης, θα έχει θετικά αποτελέσµατα µονάχα αν υπάρξει 

αποτελεσµατικό marketing. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε προσεχτική και συστηµατική 

έρευνα της αγοράς, µιας και κανείς δεν γνωρίζει εξ’ αρχής την αγορά που θέλει να 

κατακτήσει. 

5) Χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

Τέλος, η χρηµατοοικονοµική ανάλυση δίνει έµφαση στα οικονοµικά στοιχεία του 

επιχειρηµατικού σχεδίου και πιο συγκεκριµένα στο κόστος υλοποίησης της επένδυσης 

και τη βιωσιµότητα της επιχείρησης. Η παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων παίζει 

σηµαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στη περίπτωση που το επιχειρηµατικό σχέδιο αποσκοπεί 

στην προσέλκυση κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση ενός επενδυτικού προγράµµατος 

της εταιρείας ή την εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων κίνησης. 

Πρέπει να αναφέρουµε ότι κάθε ενότητα περιέχει υποκατηγορίες, οι οποίες 

καλύπτουν όλο το φάσµα της επιχειρηµατικής δράσης. Η µορφή του επιχειρηµατικού 

σχεδίου δεν είναι τυποποιηµένη, ούτε ως προς τη δοµή, ούτε ως προς το περιεχόµενο 

της. Πριν από τη σύνταξη του πρέπει να γίνεται προσεκτική συλλογή όλων των 

στοιχείων, σχεδίων και πληροφοριών και να καθορίζονται οι στόχοι της επιχείρησης, οι 

οποίοι πρέπει να είναι εφικτοί, ρεαλιστικοί και πραγµατοποιήσιµοι (Κόκκορης, 1995). 

 

1.3 Χαρακτηριστικά καλού Επιχειρηµατικού Σχεδίου  

Για να θεωρηθεί ένα επιχειρηµατικό σχέδιο επιτυχηµένο και να εξυπηρετεί το σκοπό 

για τον οποίο καταρτήστηκε, θα πρέπει να συγκεντρώνει κάποια ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. 

Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί πως ένα επιχειρηµατικό σχέδιο θεωρείται απαραίτητο 

εργαλείο για την δηµιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, κυρίως στη χώρα µας, 

λόγω της απουσίας φορέων επένδυσης σε νέες επιχειρήσεις αλλά και της απουσίας 

τραπεζικού ενδιαφέροντος για χρηµατοδότηση νέων επιχειρήσεων. 

Το καλό επιχειρηµατικό σχέδιο λοιπόν, είναι ένα κείµενο, στο οποίο περιγράφεται 

µε ολοκληρωµένο τρόπο πως µια οµάδα ατόµων θα καλύψει ένα υφιστάµενο κενό σε 

µια µεγάλη αγορά µέσω της προσφοράς ενός καινοτόµου προϊόντος ή υπηρεσίας 

υψηλής προστιθέµενης αξίας για τους πελάτες, σε τέτοια µορφή, ώστε να προσφέρει 

εύκολη και επικερδή έξοδο στους επενδυτές – χρηµατοδότες (Αλεξόπουλος, 2007). 
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Από τον ορισµό αυτόν µπορούν να εξαχθούν τα βασικά στοιχεία του επιχειρηµατικού 

σχεδίου: 

Καινοτοµία: Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει κάποια στοιχεία 

καινοτοµίας, είτε στο υφιστάµενο σύστηµα της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, είτε σε 

νέες εισαγωγές, αφού είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να παρουσιάζει καινοτόµες ιδέες, οι 

οποίες θα διαφοροποιήσουν την επιχείρηση από τις ήδη υπάρχουσες στην αγορά. 

Οµάδα διοίκησης: Σηµαντικό στοιχείο είναι επίσης να γίνεται η καλύτερη επιλογή στην 

οµάδα διοίκησης της επιχείρησης, µε την επιλογή ικανών στελεχών µε προσόντα, ώστε 

να µπορούν να πείθουν τους µελλοντικούς επενδυτές να χρηµατοδοτήσουν την 

επιχείρηση. 

Προστιθέµενη αξία για τους πελάτες: Κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να 

απαντάει στο τι έχουν να κερδίσουν οι πελάτες από αυτό το προϊόν, σε σχέση µε τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα της αγοράς και να εστιάζει πάντα στα οφέλη αυτών για τους 

καταναλωτές και όχι τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

Κενό στην αγορά: Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να µπορεί να πείσει πως η 

επιχείρηση είναι ικανή και έτοιµη να γεµίσει αυτό το κενό που υπάρχει στην αγορά. 

Αγορά µεγάλη ή µε µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης: Μέσω του επιχειρηµατικού σχεδίου 

θα πρέπει οι επενδυτές να πείθονται ότι επενδύουν σε αγορές, οι οποίες είναι 

ανταγωνιστικές και µε περιθώρια γρήγορης ανάπτυξης και κέρδους κι ότι η επιχείρηση 

είναι ικανή να καλύψει ένα µεγάλο µέρος της αγοράς αυτής. 

Τρόπος «εξόδου επενδυτών»: Πολύ σηµαντικό στοιχείο για την χρηµατοδότηση του 

επιχειρηµατικού σχεδίου από τους επενδυτές είναι, εκτός από το κέρδος που θα τους 

αποφέρει, το πόσο εύκολα θα ρευστοποιήσουν τις µελλοντικές συµµετοχές τους και 

κατά πόσο η επιχείρηση είναι ικανή να καλύψει τις δανειακές υποχρεώσεις της. Η 

ρευστότητα λοιπόν είναι αυτή που παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο, όχι µόνο στον 

σχεδιασµό, αλλά και στην πραγµατική επιτυχία και ευηµερία της επιχείρησης. 

Επιπλέον απαραίτητα στοιχεία τα οποία πρέπει να υπάρχουν στο επιχειρηµατικό 

σχέδιο, είναι τα εξής: 

Ειλικρίνεια – ρεαλισµός: Κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να διακρίνεται από 

ειλικρίνεια και ρεαλισµό, µιας και οι άνθρωποι που το διαβάζουν είναι εξαιρετικά 

έµπειροι και εξειδικευµένοι σε επιχειρηµατικά σχέδια και στην περίπτωση που το 

επιχειρηµατικό σχέδιο έχει λάθη ή ανακρίβειες, αυτοµάτως χάνει την αξιοπιστία του. 

Έτσι, είναι απαραίτητο να βασίζεται σε υπάρχοντα και πραγµατικά στοιχεία, είτε αυτά 
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προέρχονται από δηµόσιες πηγές, είτε από έρευνα της αγοράς που πραγµατοποιήθηκε 

για το συγκεκριµένο σχέδιο. 

Εσωτερική συνοχή: Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να προσεγγίζει την επιχείρηση 

ως σύνολο και να έχει εσωτερική συνοχή. Θα πρέπει δηλαδή να είναι σωστό στις 

λεπτοµέρειες, αλλά και να µην χάνει την ίδια στιγµή τη συνολική εικόνα, τόσο για την 

επιχείρηση, όσο και για την υπόλοιπη αγορά. 

Ξεκάθαρη στρατηγική: Το καλό επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να απαντάει σε τρεις 

βασικές ερωτήσεις: 

Που βρισκόµαστε; 

Που θέλουµε να βρεθούµε; 

Πως θα φτάσουµε εκεί; 

Μετρήσιµοι στόχοι: Στο επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαµβάνονται 

συγκεκριµένοι και µετρήσιµοι στόχοι, οι οποίοι, τόσο για τον ίδιο τον επιχειρηµατία, 

όσο και για τους χρηµατοδότες και επενδυτές, θα πρέπει να επιτευχθούν σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να ξέρουν όλοι που οδεύουν, πως θα φτάσουν 

εκεί, αλλά και να µπορούν να ελέγξουν γιατί πέτυχαν ή απέτυχαν τους στόχους τους. 

Αφοσίωση επιχειρηµατία: Είναι πολύ σηµαντικό για τους χρηµατοδότες κι επενδυτές 

να βλέπουν ότι ο επιχειρηµατίας ή η επιχειρηµατική οµάδα πιστεύουν στην ιδέα που 

προωθείται και είναι διατεθειµένοι να ριψοκινδυνέψουν για αυτήν. 

Επαγγελµατική παρουσίαση: Κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο οφείλει να καταρτίζεται και 

να παρουσιάζεται επαγγελµατικά, χωρίς λάθη και ελλείψεις. 

Εξειδικευµένες γνώσεις: Η σύνταξη του καλού επιχειρηµατικού σχεδίου θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται από άτοµα µε εξειδικευµένες γνώσεις, τα οποία θα µπορούν να 

παρουσιάσουν και να εφαρµόσουν σε αυτό τα όσα σχεδιάσανε. Είναι πολύ σηµαντικό 

λοιπόν, το επιχειρηµατικό σχέδιο να αποπνέει την αίσθηση επαγγελµατικότητας. 

 

1.4 Συνηθέστερα Λάθη Επιχειρηµατικού Σχεδίου 

Στόχος του Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού είναι να διαµορφωθεί ένα εργαλείο, το οποίο 

θα προσδιορίσει τους απαιτούµενους πόρους για την υλοποίηση των στόχων, καθώς και 

τις πηγές χρηµατοδότησης και τους τρόπους εξεύρεσής τους, το οποίο θα κατανέµει  

αποτελεσµατικά τους απαιτούµενους πόρους για την επίτευξη των στόχων, το οποίο θα 

πραγµατοποιήσει την πρόβλεψη του οικονοµικού αποτελέσµατος της επιχείρησης από 

την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, και το οποίο θα παρακολουθεί την πορεία 

της επιχείρησης. 
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Ωστόσο, για την επιτυχία του απαιτείται µεγάλη εµπειρία, καθώς τα λάθη συχνά 

λαµβάνονται ως µια κακή κίνηση ή ως ένα βήµα προς την αποτυχία. 

Τα πιο συχνά λάθη που πιθανότατα θα συναντήσουµε στα επιχειρηµατικά σχέδια είναι 

τα εξής: 

• Μη ρεαλιστικές οικονοµικές προβλέψεις: Πρέπει οι προβλέψεις, να είναι µε 

βάση τα πρότυπα του αντίστοιχου κλάδου, έτσι ώστε να αποφευχθούν 

υπερβολικά αιδιόδοξες κι απαισιόδοξες προβλέψεις που δεν σχετίζονται µε την 

πραγµατικότητα. 

• Μη ξεκάθαρο target group: Επειδή καµία επιχείρηση δεν είναι ελκυστική σε 

όλους, αλλά απευθύνεται σε συγκεκριµένο κοινό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε 

από τη αρχή την αγορά στην οποία θέλουµε να απευθυνθούµε και τους 

µελλοντικούς πελάτες που θα προσελκύσουµε. 

• Υπερβολική διαφήµιση: Σκοπός κάθε επιχειρηµατικού σχεδίου είναι να 

εντυπωσιάσει µε την επιχειρηµατική του ιδέα και την πρωτότυπη διαφήµισή του 

και όχι µε τα πολλά λόγια και την υπερβολική διαφηµιστική εκστρατεία.  

• Φτωχή έρευνα: Η έρευνα σε κάθε επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να είναι σωστή, 

ενηµερωµένη και επιβεβαιώσιµη. 

• Ελλιπής αναφορά στον ανταγωνισµό: Δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τον 

ανταγωνισµό, αφού αυτός υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Πρέπει λοιπόν κάθε 

επιχειρηµατικό σχέδιο να έχει µια σαφή στρατηγική που θα κάνει την 

επιχείρηση ανταγωνιστική στην αγορά και τους πιθανούς επενδυτές να 

ενδιαφερθούν για την επιχείρησή µας (Νιφόρος, 2012).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 

2.1 Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης  

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ είναι µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται 

στον τοµέα των υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα στην παροχή υπηρεσιών υγείας στο 

χώρο της Διαγνωστικής και της Βιοπαθολογίας. 

Η νοµική µορφή της επιχείρησής µας είναι Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης 

(Ε.Π.Ε), όπου οι εταίροι έχουν περιορισµένη ευθύνη, ευθύνονται δηλαδή µόνο µέχρι 

του ύψους του κεφαλαίου που έχουν εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιό της 

(StartUpGreece, 2016). 

Κάθε Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µπορεί να διοικείται από έναν ή 

περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι εκλέγονται από την γενική συνέλευση των 

εταίρων. Στο Διαγνωστικό µας Κέντρο, οι εταίροι που θα την απαρτίζουν είναι τρείς, µε 

ποσοστά συµµετοχής 33,3% έκαστος και θα είναι παράλληλα και διαχειριστές της. 

 Στο καταστατικό της επιχείρησής µας θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

που χρειάζονται για την σύστασή της, όπως το κεφάλαιό της, η επωνυµία της (πρέπει 

δίπλα στην επωνυµία της να αναγράφεται και ολόκληρη η φράση –εταιρεία 

περιορισµένης ευθύνης-), η έδρα της, ο σκοπός της, η διάρκειά της, το εταιρικό της 

κεφάλαιο – µερίδιο – µερίδα συµµετοχής, η αύξηση κεφαλαίου της, οι απαγορεύσεις,  η 

συνέλευση των εταίρων, η διαχείριση, ο ισολογισµός και η διανοµή των κερδών της (θα 

πρέπει να τηρεί βιβλία Γ’ Κατηγορίας), η διάλυση – εκκαθάρισή της, οι διαφορές 

µεταξύ των εταίρων και τέλος οι τελικές διατάξεις της (Καραµπάγιας, 2016). 

Για την ίδρυση και την λειτουργία του διαγνωστικού µας κέντρου χρειάζονται και οι 

αντίστοιχες άδειες λειτουργίας, οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµά µας. 

Έχοντας λοιπόν εξασφαλίσει τις απαιτούµενες άδειες λειτουργίας, µένει η στελέχωσή 

του από το κατάλληλο προσωπικό, τόσο µόνιµο, όσο και έκτακτο, το οποίο θα 

απαρτίζεται από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, βιολόγους, τεχνολόγους, 

καθώς και από άλλο διοικητικό προσωπικό, αφού η επιχείρησή µας θα χρειάζεται και 

συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες. 
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2.2 Τοποθεσία 

Η έδρα του διαγνωστικού µας κέντρου θα βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και 

πιο συγκεκριµένα θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο διώροφο κτίριο συνολικής έκτασης 

500τ.µ, επί της οδού Δηµητρίου Γούναρη. Η κεντρική του τοποθεσία θα εξυπηρετεί 

τους πελάτες µας, αφού υπάρχει πλούσια συγκοινωνία και οι στάσεις απέχουν λιγότερο 

από 10 µέτρα από την είσοδο του κτιρίου µας. Στο διαγνωστικό µας κέντρο αυτό θα 

πραγµατοποιούνται, εκτός από τις γενικές εξετάσεις αίµατος κι ειδικές εξετάσεις για 

καρκινικούς δείκτες, καθώς και πολλές άλλες εξετάσεις που θα χρειάζονται άτοµα που 

έχουν προσβληθεί από τη νόσο του καρκίνου. 

Στον πρώτο όροφο θα βρίσκεται η γραµµατεία µας, το σαλόνι υποδοχής και 

αναµονής των πελατών, οι χώροι αιµοληψιών, οι χώροι παραλαβής εξωτερικών 

δειγµάτων και οι τουαλέτες για το κοινό και τους εργαζοµένους, ενώ στον δεύτερο 

όροφο θα βρίσκονται τα εργαστήρια, οι αίθουσες των εξετάσεων και τα γραφεία των 

γιατρών µας. 

Παράλληλα, θα διατηρούµε κι ένα δεύτερο διαγνωστικό κέντρο, παράρτηµα της 

Θεσσαλονίκης, το οποίο θα βρίσκεται στο νοµό Κοζάνης και πιο συγκεκριµένα στην 

πόλη της Πτολεµαϊδας. Το παράρτηµά µας αυτό θα στεγάζεται επίσης σε ιδιόκτητο 

ισόγειο κτίριο, έκτασης 200τ.µ, επί της οδού 25ης Μαρτίου, πλησίων της κεντρικής 

πλατείας και θα πραγµατοποιούνται οι ίδιες εξετάσεις, µε αυτές τις Θεσσαλονίκης. Ο 

λόγος δραστηριοποίησής µας στην συγκεκριµένη περιοχή, είναι η εξειδίκευση στη 

διάγνωση και θεραπεία ατόµων που πάσχουν από τη νόσο αυτή, αλλά και η ψυχολογική 

τους υποστήριξη. Όπως είναι γνωστό άλλωστε, η πόλη της Πτολεµαϊδας, λόγω των 

πολλών και µεγαλύτερων µάλιστα µονάδων παραγωγής λιγνίτη της Δ.Ε.Η (πέντε 

εργοστάσια παραγωγής ρεύµατος από λιγνίτη, τα οποία καλύπτουν το 70% της 

ηλεκτροδότησης της χώρας), ταλαιπωρείται πολύ και µάλιστα κατέχει και µία από της 

πρώτες θέσεις της Ελλάδος στην εκδήλωση καρκίνου. Έρευνες άλλωστε δείχνουν ότι 1 

στους 3 θανάτους προκαλείται από καρκίνο (NewPost, 2016). 

Τέλος, οι εγκαταστάσεις και των δύο αυτών διαγνωστικών µας κέντρων, θα 

κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας που 

αφορούν τα διαγνωστικά κέντρα και θα διαθέτουν ιδιωτικό χώρο στάθµευσης, χωρίς 

επιπλέον χρέωση. 
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2.3 Πελάτες 

Πελάτες του διαγνωστικού µας κέντρου θα αποτελούν όλοι οι ιδιώτες, ασφαλισµένοι ή 

µη, αφού θα είµαστε συµβεβληµένοι µε όλα σχεδόν τα ταµεία, όπως ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, 

Ταµείο Νοµικών, Ταµείο Ιατρών ΤΣΑΥ, Ταµείο Μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ, Ταµείο 

Συµβολαιογράφων ΤΑΣ, Ταµεία Τραπεζών, Οργανισµό Ασφάλισης Προσωπικού 

Δ.Ε.Η κ.α. Επίσης, θα συνεργαζόµαστε µε πολλές ιδιωτικές ασφαλιστικές, όπως η 

Εθνική Ασφαλιστική, η Ευρωπαϊκή Πίστη κ.α., ενώ για τους µη έχοντες κάποια 

ασφάλεια, θα γίνονται ειδικές τιµές και προσφορές στα πακέτα των εξετάσεών µας. 

Στόχος µας είναι, µε τις χαµηλές τιµές και τα ειδικά πακέτα εξετάσεων που θα 

προσφέρουµε, να προσελκύσουµε πολλούς πελάτες που επιλέγουν και αναζητούν 

υψηλής ποιότητας εξετάσεις και υπηρεσίες υγείας, δίπλα σε καταξιωµένους κι 

έµπειρους γιατρούς, όπως επίσης και ασθενείς που νοσούν από τη νόσο του καρκίνου, 

αφού και τα δύο κέντρα µας θα εξειδικεύονται στην θεραπεία του, µε ειδικούς γιατρούς 

ογκολόγους, ψυχολόγους κ.α, µε πολυετή εµπειρία σε τέτοια θέµατα.  

 

2.4 Τµήµατα - Εξετάσεις και Εξοπλισµός 

Το διαγνωστικό µας κέντρο ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ θα πραγµατοποιεί ένα µακρύ κατάλογο 

κλασσικών αλλά και εξειδικευµένων εξετάσεων και πελάτες µας, όπως έχουµε 

προαναφέρει, θα είναι ιδιώτες ασφαλισµένοι και µη, που θα βρούν σε εµάς ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές τιµές. Τα τµήµατα και οι εξετάσεις που θα προσφέρουµε είναι τα 

ακόλουθα (ΒΙΟΤΥΠΟΣ, 2016): 

 

2.4.1 Βιοπαθολογικό Τµήµα 

Το βιοπαθολογικό τµήµα καλύπτει µια µεγάλη γκάµα µικροβιολογικών, 

ορµονολογικών, βιοχηµικών, αιµατολογικών, ανοσολογικών και αλλεργιολογικών 

εξετάσεων, εξετάσεις για νεοπλασµατικούς δείκτες, για καρκινικούς δείκτες, για τα 

επίπεδα των φαρµάκων, για την ανίχνευση των τοξικών ουσιών και για τον 

προγεννητικό έλεγχο. 

Ο σύγχρονος εξοπλισµός του εργαστηρίου µας και η ύπαρξη εξειδικευµένων 

επιστηµόνων επιτρέπει την εκτέλεση όλων των εξετάσεων που απαιτεί σήµερα η 

Ιατρική. Σκοπός µας είναι το αξιόπιστο αποτέλεσµα στο πιο σύντοµο δυνατό χρονικό 

διάστηµα, ώστε να αποτελέσει άριστο εργαλείο στα χέρια του κλινικού Ιατρού. Για το 

λόγο αυτό το αποτέλεσµα ελέγχεται µε βάση το ιστορικό του εξεταζόµενου και πάντοτε 
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από δύο ιατρούς και υπάρχει και η δυνατότητα για αυθηµερόν αποτελέσµατα σε µια 

µεγάλη γκάµα εξετάσεων. 

Ο εξοπλισµός του βιοπαθολογικού µας τµήµατος θα αποτελείται από τα εξής 

µηχανήµατα: 

Βιοχηµικός  - Ανοσολογικός αναλυτής: Architect ci4100 - Abbott 

Αιµατολογικός αναλυτής: Cell – Dyn Ruby – Abbott 

Προθροµβινόµετρο: Dutch Diagnostics DCA-1-Vactro Scientifics 

Αναλυτής ούρων: Clintek Status Siemens Healthcare Diagnostics 

 

2.4.2 Ακτινοδιαγνωστικό Τµήµα 

Το ακτινοδιαγνωστικό µας τµήµα προσφέρει ψηφιακό ακτινολογικό για ακτινογραφίες 

θώρακος, ιγµορείων, σπονδυλικής στήλης, αρθρώσεων, νεφρών, οστών, κρανίου, 

λεκάνης, κοιλίας, κ.α, προφέρει µέτρηση οστικής πυκνότητας για τον έλεγχο 

οστεοπόρωσης και τέλος προσφέρει υπερήχους όλων των οργάνων του ανθρώπινου 

σώµατος, αφού ο άριστος εξοπλισµός του κέντρου µας διαθέτει όλα τα απαραίτητα και 

σύγχρονα µέσα υπερηχοτοµογραφίας. 

Ο εξοπλισµός του ακτινοδιαγνωστικού µας τµήµατος θα αποτελείται από τα εξής 

µηχανήµατα: 

Σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας: MEDISON X8 

Σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας: MINDRAY DC -8 

Ακτινοδιαγνωστικό σύστηµα: VILLA MOVIPLAN 

Αξονικός Τοµογράφος Μοντέλο: SIEMENS SOMATOM EMOTION 6 

 

2.4.3 Καρδιολογικό Τµήµα 

Το καρδιολογικό τµήµα του διαγνωστικού µας κέντρου θα προσφέρει test κοπώσεως 

για τον έλεγχο των στεφανιαίων αγγείων, holter ρυθµού και holter πιέσεως για τον 

έλεγχο της υπέρτασης και της καρδιακής λειτουργίας, όπως επίσης και triplex καρδιάς 

για την διαπίστωση  τυχόν παθήσεων του περικαρδίου, του µυοκαρδίου, του 

µεσοκοιλιακού διαφράγµατος, των βαλβίδων και των µεγάλων αγγείων. Τέλος, θα 

προσφέρει και τη δυνατότητα ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, µιας απλής βασικής 

εξέτασης για τον έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας. 

Ο εξοπλισµός του καρδιολογικού µας τµήµατος θα αποτελείται από τα εξής 

µηχανήµατα: 
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Σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας καρδιολογικού τµήµατος 

Σύστηµα τύπου GE Vivid 3 Pro 

Σύστηµα δοκιµασίας κόπωσης 

Σύστηµα Δοκιµασίας κοπώσεως Μοντέλο: Mortana µε χρήση Η/Υ 

Ηλεκτροκαρδιογράφος 

Φορητός καρδιογράφος 12 καναλιών µοντέλο: ECONET MEDICAL CARDIO M 

Απινιδωτής 

Φορητός Διφασικός (Biphasic) σύγχρονος απινιδωτής µοντέλο: CU ER-5 

 

2.4.4 Τµήµα Μαστού 

Το τµήµα µαστού περιέχει ψηφιακό µαστογράφο, ο οποίος αποδίδει ακριβέστερη 

διάγνωση, µείωση των επαναλήψεων και ταχύτερους χρόνους εξέτασης. 

Ο εξοπλισµός του τµήµατος µαστού, θα αποτελείται από το παρακάτω µηχάνηµα: 

Μαστογράφος: SIEMENS MAMMOMAT 3000 µε ψηφιακή απεικόνιση 

 

2.4.5 Τµήµα Μαγνητικής Τοµογραφίας 

Στο συγκεκριµένο τµήµα διενεργούνται όλες οι συµβατικές εξετάσεις, όπως µαγνητική 

τοµογραφία εγκεφάλου, σπονδυλικής στήλης, µυοσκελετικού συστήµατος και 

αρθρώσεων, κοιλίας κ.α, αλλά και εξειδικευµένες εξετάσεις.  

Ο µαγνητικός µας τοµογράφος εφαρµόζει τεχνικές, παρέχοντας υψηλής 

διαγνωστικής ακρίβειας απεικόνιση και ταυτόχρονα ικανοποιητική βελτίωση στην 

άνεση του ασθενή κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο περιορισµός του χρόνου εξέτασης, 

η µείωση του θορύβου, η βελτίωση της άνεσης και η συνεχής οπτικοακουστική 

επικοινωνία µε τον εξεταστή, µειώνουν σηµαντικά το άγχος και την αγωνία του 

εξεταζόµενου. 

Ο εξοπλισµός του τµήµατος µαγνητικής τοµογραφίας, θα αποτελείται από το 

µηχάνηµα: 

Magnetom SKYRA 3T 

 

2.4.6 Παιδιατρικό Τµήµα 

Το παιδιατρικό τµήµα του κέντρου µας θα προσφέρει παιδοµικροβιολογικό εργαστήριο, 

όπου σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο θα γίνονται οι λήψεις των δειγµάτων αίµατος, η 

καλλιέργεια ούρων και άλλων βιολογικών υγρών από παιδιά. 
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Τέλος, θα παρέχει και τη δυνατότητα υπερήχων σε παιδιά άνω των 5 ετών, µέσω του 

παιδοακτινολογικού και τη δυνατότητα ΗΚΓ και triplex σε παιδιά άνω των 6 ετών, 

µέσω του παιδοκαρδιολογικού  (Ιατρόπολις, 2017, Φροντίδα Υγείας, 2017, Medical.gr, 

2017). 

2.4.7 Παθολογικό - Ογκολογικό Τµήµα 

Το τµήµα Παθολογικής Ογκολογίας του διαγνωστικού µας κέντρου, καλύπτει όλο το 

φάσµα των υπηρεσιών, από τη διάγνωση των νεοπλασιών, τη θεραπεία τους έως και τα 

µεταθεραπευτικά στάδια. Η διάγνωση των νεοπλασµατικών ασθενειών είτε µε τη 

µέθοδο βιοψίας, είτε µε χειρουργική εκτοµή, πραγµατοποιείται µε ιατρικό εξοπλισµό 

τελευταίας τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ταχύτητας, 

διαγνωστικής ορθότητας και ακρίβειας σύµφωνα µε τα αυστηρότερα διεθνή ιατρικά 

πρωτόκολλα. Ο θεραπευτικός σχεδιασµός γίνεται µε γνώµονα την προσπάθεια 

εξατοµίκευσης της θεραπείας για κάθε ασθενή σύµφωνα µε τα τελευταία δεδοµένα της 

µοριακής βιολογίας και γενετικής. 

Στο τµήµα παρέχονται ακόµη και µετά την ολοκλήρωση της θεραπείας διευρυµένες 

ιατρικές υπηρεσίες, όπως είναι η συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς για την 

πρόληψη νέων ογκολογικών προβληµάτων, τόσο στον ίδιο, όσο και στους συγγενείς 

του, όπως συµβαίνει σε οικογενείς ή κληρονοµούµενους καρκίνους. 

Ο τεχνολογικός εξοπλισµός, ο οποίος εγγυάται την ακρίβεια, την ασφάλεια και την 

αποτελεσµατικότητα της θεραπείας των νεοπλασµατικών νοσηµάτων περιλαµβάνει 

(Όµιλος Ευρωκλινικής, 2017): 

Γραµµικό Επιταχυντή: Primus Hi, Siemens, ο οποίος θα διαθέτει: 

Ακτίνες Χ υψηλής ενέργειας (6MV, 15/18MV) για την τριδιάστατη ακτινοβόληση 

όγκων σε κάθε περιοχή του σώµατος. 

Δέσµες ηλεκτρονίων (6, 9, 12, 15, 18 MeV) για την ακτινοβόληση 

επιφανειακότερων δοµών και την ταυτόχρονη προστασία υγιών ιστών. 

Πολύφυλλους κατευθυντήρες για τον περιορισµό της ακτινοβόλησης στον όγκο και 

την προστασία των υγιών δοµών.  

Ψηφιακή απεικόνιση για επιβεβαίωση της θεραπείας. Πριν την εκτέλεση της 

θεραπείας δίνεται η δυνατότητα για ακτινογραφική λήψη και άµεση ηλεκτρονική 

διόρθωση. 

Δυνατότητες θεραπειών 3D conformal (τρισδιάστατης σύµµορφης 

ακτινοθεραπείας),  IMRT, και  IGRT. 
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Αξονικό Τοµογράφο – Εξοµοιωτή: Somatom Balance, Siemens 

Σύστηµα Βραχυθεραπείας: Microselectron HDR, Elekta 

Ηλεκτρονικό Σύστηµα Διαχείρισης Ασθενών και καταγραφής θεραπείας: Mosaiq, 

Elekta (Όµιλος Ιατρικού Αθηνών, 2017). 

 

2.5 Άλλες Εξετάσεις  

Το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ θα περιλαµβάνει επίσης την Προληπτική Ιατρική, αφού η 

πρόληψη  έχει ιδιαίτερη σηµασία σήµερα για την υγεία και τη µακροζωία των 

ανθρώπων. Νοσήµατα  που λαµβάνουν επιδηµικό χαρακτήρα  στο δυτικό κόσµο, όπως 

καρδιοπάθειες, διαβήτης, νεοπλασίες κ.α, είναι δυνατόν να διαγνωσθούν έγκαιρα και να 

αντιµετωπιστούν πριν την δηµιουργία µη αναστρέψιµων επιπλοκών, οι οποίες 

επιβαρύνουν τόσο τον ίδιο τον άνθρωπο και την οικογένεια του, αλλά όσο και την ίδια 

την κοινωνία µας. 

Σκοπός του  προληπτικού ελέγχου (Checκ Up) είναι η ανίχνευση ασυµπτωµατικής 

νόσου ή παραγόντων κινδύνου, που µε σεβασµό  στο σύγχρονο άνθρωπο και στις 

ανάγκες του, συµβάλλει στην προληπτική ιατρική, δηµιουργώντας προγράµµατα 

περιοδικού ελέγχου υγείας, µε γρήγορα, αξιόπιστα αποτελέσµατα από καταρτισµένο 

ανθρώπινο προσωπικό και µε χαµηλό κόστος (Ασκληπιός Διάγνωσις, 2016).    

Άλλωστε, όπως υποστήριζε και ο Ιπποκράτης, πατέρας της Ιατρικής, «Κάλλιον του 

θεραπεύειν, το προλαµβάνειν». 

Τα Checκ Up που θα πραγµατοποιούνται από το διαγνωστικό µας είναι τα παρακάτω: 

o Check Up Παιδιών 

Γενική  αίµατος, ΤΚΕ, γενική ούρων, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, 

χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, γ GT, ALP, σίδηρος ορού, 

φερριτίνη ορού.  

o Check Up άνω των 20 Άνδρες / Γυναίκες 

Γενική  αίµατος, CRP, ΤΚΕ, φερριτίνη, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, Κ, Να, Ca, Ph, 

ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT, SGPT, γ GT, αλκαλική 

φωσφατάση, ολικά λευκώµατα, αλβουµίνη, TSH, παθολογική εξέταση µε 

αποτελέσµατα . 

o Check Up άνω των 40 

Για άνδρες: check up 2 + PSA 

Για γυναίκες: check up 2 + µαστογραφία, DEXA, µέτρηση οστικής πυκνότητας, test 

Παπανικολάου. 
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o Check Up Οστεοπόρωσης 

Μέτρηση οστικής πυκνότητας, α/α ΟΜΣΣ, Ca, Ph, οστική αλκαλική φωσφατάση, 

παραθορµόνη, οστεοκαλσίνη, βιταµίνη D, TSH, παθολογική εξέταση µε αποτελέσµατα. 

o Check Up Σακχαρώδη Διαβήτη – Προδιαβήτη 

Γλυκόζη νηστείας ορού, test ανοχής γλυκόζης, γλυκοζυλιωµένη Hb. 

o Check Up Καρδιολογικό 

Εργαστηριακός έλεγχος µε: γενική αίµατος, γενική ούρων, TKE, TSH, σάκχαρο, Κ, Να, 

ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, ουρικό οξύ, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, 

γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη. 

Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, α/α θώρακος, έγχρωµο triplex καρδιάς, υπέρηχο νεφρών, 

υπέρηχο επινεφριδίων, triplex νεφρικών αρτηριών, τεστ κοπώσεως. 

o Check Up Αρτηριακής Υπέρτασης 

Εργαστηριακός έλεγχος µε: γενική αίµατος, ΤΚΕ, CRP, γενική ούρων, σάκχαρο, ουρία, 

κρεατινίνη, ολικά λευκώµατα, αλβουµίνη, Κ, Να, Ca, Ph, TSH, FT3, FT4, ρενίνη ορού, 

αλδοστερόνη ορού, κορτιζόλη ορού, Να & Κ ούρων σε τυχαίο δείγµα, VMA ούρων 

24h, µετανεφρίνες ούρων 24h, κατεχολαµίνες ούρων 24h, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, 

HDL, LDL, Apo A, Apo B, Α/α θώρακος, ηλεκτροκαρδιογράφηµα, triplex καρδιάς. 

o Check Up Ρευµατολογικό 

Εργαστηριακός έλεγχος µε: γενική αίµατος, ΤΚΕ, TSH, CRP, CPK, RA/RF-TEST, 

ANA, C3, C4, anti DNA, HBsAg, SGOT, SGPT, ALP, γ GT, FT3, FT4, anti-TPO, 

σάκχαρο, ουρικό οξύ, ουρία,γενική ούρων, κρεατινίνη,ολικά λευκώµατα, αλβουµίνη. 

Α/α θώρακος, α/α άµφω άκρων χειρών/πόδων. 

o Ckeck Up Θυροειδικής Λειτουργίας 

FT3, FT4, TSH, υπερηχογράφηµα θυροειδούς, κλινική εκτίµηση ενδοκρινολόγου. 

o Έλεγχος Εγκυµοσύνης  Προγεννητικος Έλεγχος 

Γενική  αίµατος, σάκχαρο, γενική ούρων, ουρία, κρεατινίνη, σίδηρο ορού, 

οµάδα  αίµατος – παράγων Rhesus, ηλεκτροφόρηση αιµοσφαιρίνης,ερυθρά IgG και 

IgM, τοξόπλασµα IgM  και IgG, VDRL, CMV IgG και IgM, αυστραλιανό αντιγόνο 

HBsAg, HCV (Ασκληπιός Διάγνωσις, 2016). 

 

Το διαγνωστικό µας κέντρο θα προσφέρει επίσης υπηρεσίες διαιτολογίας, 

παρέχοντας ειδικά προγράµµατα στους ασθενείς του για προβλήµατα τροφικής 

δυσανεξίας, διατροφικής επάρκειας - επάρκειας βιταµινών, του µεταβολισµού και της 

παχυσαρκίας - φλεγµονών του λιπώδη ιστού. 
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Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα ενηµέρωσης για πληθώρα διατροφικών θεµάτων, 

όπως η αντιοξειδωτική και αντικαρκινική διατροφή και για τις ειδικές προστατευτικές 

τροφές για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.  

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται σε συνεργασία µε έµπειρο διαιτολόγο, ο 

οποίος θα δίνει την ευκαιρία σε όσους έχουν προβλήµατα αυξηµένου βάρους, ή άλλα 

ιατρικά προβλήµατα, να αποκτήσουν εξατοµικευµένα διαιτολογικά προγράµµατα, να 

τα παρακολουθούν και να τα εφαρµόζουν σωστά. 

Τέλος, µια άλλη σηµαντική υπηρεσία που θα προσφέρει το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ, θα είναι 

αυτή της ψυχολογικής υποστήριξης, τόσο για τους ασθενείς µας νοσούντες του 

καρκίνου, όσο και των υπολοίπων ασθενών µας, µε προβλήµατα αυξηµένου βάρους ή 

άλλων παθήσεων. 

 

2.6 Άλλες Υπηρεσίες  

Το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ θα αναλαµβάνει και την αιµοληψία κατοίκον µέσα στην πόλη, 

διευκολύνοντας τους εξεταζοµένους του, ειδικά αν αυτοί είναι υπερήλικες ή άτοµα µε 

κινητικά προβλήµατα, αλλά και µικρά παιδιά, που δεν συνεργάζονται εύκολα µε το 

νοσοκοµειακό περιβάλλον και τους γιατρούς, ή  άτοµα που λιποθυµούν µετά την 

αιµοληψία και σε άτοµα µε ιδιαίτερα δύσκολες φλέβες, όπου το οικείο περιβάλλον τους 

χαλαρώνει, κάνοντας την αιµοληψία πιο απλή και εύκολη. Παράλληλα, υπάρχουν και 

εξετάσεις που έχουν πιο ακριβή αποτελέσµατα όταν γίνονται στο σπίτι, όπως εξετάσεις 

µέτρησης ορµονών του στρες ή της διερεύνησης της πίεσης.  

Επιπλέον, θα παρέχουµε την δυνατότητα παράδοσης των αποτελεσµάτων στο σπίτι ή 

τον χώρο εργασίας ή και στον οικογενειακό ιατρό των πελατών µας απ' ευθείας, µε τη 

χρήση ταχυδροµείου ή ηλεκτρονικής αποστολής µέσω e-mail κατόπιν συνενόησης µε 

τους πελάτες µας, χωρίς επιπλέον χρεώσεις. 

Ακόµα, θα παρέχουµε σε όλους µας τους πελάτες, την υπηρεσία ηλεκτρονικού 

φακέλου δωρεάν, όπου µε την χρήση του ειδικού κωδικού κρυπτογράφησης υψηλής 

ασφάλειας, κάθε εξεταζόµενος θα µπορεί να µπεί στον server του εργαστηρίου και να 

δεί τα αποτελέσµατα των εξετάσεών του 24 ώρες το 24 ωρο. Επιπλέον, θα µπορεί να 

αποθηκεύσει τα αρχεία των εξετάσεών του, ώστε να δηµιουργήσει το δικό του ιατρικό 

αρχείο και να βρίσκει συνεργαζόµενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και φαρµακεία 

που κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου, όπως και προσφορές από επιχειρήσεις 

καταναλωτικών ειδών που συνεργάζονται µε το portal. 
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Αξίζει τέλος να αναφερθεί, ότι το διαγνωστικό µας κέντρο θα είναι πιστοποιηµένο 

σύµφωνα µε τα συστήµατα ISO και οι εξετάσεις µας θα πληρούν όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις ελέγχων και ποιότητας. Ευελπιστούµε λοιπόν, ότι το έµπειρο προσωπικό 

µας σε συνδυασµό µε τις άψογες εγκαταστάσεις µας και τα τελευταίας τεχνολογίας 

µηχανήµατά µας, θα παρέχουν τις πλέον ποιοτικές υπηρεσίες στο χώρο της διάγνωσης 

και θα εξυπηρετήσουν γρήγορα και άνετα ακόµη και τον πιο απαιτητικό µας πελάτη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

3.1 Γενικά στοιχεία κλάδου  

Μείωση κατά 6,5% παρουσίασαν το 2015 σε σχέση µε το 2014 τα συνολικά έσοδα των 

επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Από την ανάλυση 

των οµαδοποιηµένων ισολογισµών που πραγµατοποίησε η Διεύθυνση Οικονοµικών 

Μελετών της ICAP Group, στο πλαίσιο της κλαδικής µελέτης «Ιδιωτικές υπηρεσίες 

υγείας», προκύπτει ότι τη µεγαλύτερη µείωση σε ποσοστό 8,5% εµφανίζουν τα έσοδα 

των διαγνωστικών κέντρων και ακολουθούν οι αγορές των µαιευτικών - 

γυναικολογικών κλινικών µε ποσοστό µείωσης 7%, καθώς και των γενικών κλινικών µε 

ποσοστό 6%. Απώλειες καταγράφονται και για την υποκατηγορία των 

νευροψυχιατρικών κλινικών, το µέγεθος αγοράς των οποίων µειώθηκε κατά περίπου 

15% την περίοδο 2015/14 (Η Καθηµερινή, 2016). 

Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Senior Consultant της 

Διεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών της ICAP Group, “την τριετία 2013-2015 η 

εφαρµογή του νόµου 4172/2013 (µηχανισµός αυτόµατων επιστροφών clawback / 

rebate) επιβάρυνε σε σηµαντικό βαθµό τα οικονοµικά αποτελέσµατα των εταιριών του 

κλάδου. Οι γενικές κλινικές απέσπασαν το µεγαλύτερο µερίδιο στο σύνολο της αγοράς 

των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιµήθηκε περίπου στο 62% για το 2015. 

Οι µαιευτικές κλινικές συγκέντρωσαν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το 

υπόλοιπο 24% µοιράστηκε στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Οι νευροψυχιατρικές 

κλινικές αντιπροσώπευσαν περίπου το 7% της αγοράς των γενικών κλινικών το 2015. 

Τέλος, στα δυνατά σηµεία του κλάδου συµπεριλήφθηκε το γεγονός της 

δραστηριοποίησης µεγάλων και καλά οργανωµένων επιχειρηµατικών οµίλων µε 

µακροχρόνια εµπειρία, η τάση της σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, η εξέλιξη της 

ιατρικής επιστήµης και βέβαια οι χρόνιες αδυναµίες του δηµόσιου συστήµατος υγείας, 

ενώ στα αδύνατα σηµεία εντάχθηκε το αυστηρό θεσµικό πλαίσιο σε σχέση µε την 

ίδρυση νέων ιατρικών µονάδων” (Η Καθηµερινή, 2016). 
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Διάγραµµα 3.1 

Διάρθρωση αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

 
Πηγή: (EURO2day, 2015) 

 

 

Όσο αναφορά τα Κέντρα Υγείας, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε για πρώτη φορά Δελτίο 

Τύπου, µε βάση τα στοιχεία απογραφικής έρευνας του 2014. Η κατανοµή των Κέντρων 

Υγείας στις 13 Περιφέρειες της χώρας µας, έδειξε ότι τα περισσότερα Κέντρα Υγείας 

βρίσκονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και οι κλίνες έχουν µείνει σχεδόν 

αµετάβλητες σε σχέση µε το 2013. 

Ακόµα, µείωση της τάξεως του 3,3% υπήρξε το 2014 σε σχέση µε το 2013, στο 

σύνολο της χώρας, στον αριθµό του Ιατρικού Προσωπικού που απασχολείται στα 

Κέντρα αυτά και 3,1% στο Νοσηλευτικό Προσωπικό, ενώ στο Μη Ιατρικό Προσωπικό 

που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας, η µείωση ήταν ακόµα µεγαλύτερη, αγγίζοντας το 

8,8% στο σύνολο της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ,2016). 
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Διάγραµµα 3.1.1 

Αριθµός Κέντρων Υγείας ανά Περιφέρεια 2014 

 
Πηγή: (ΕΛΣΤΑΤ, 2016) 

 

Διάγραµµα 3.1.2 

Μεταβολή του Αριθµού Κέντρων Υγείας, των Κλινών και του Προσωπικού 

κατά τα έτη 2013 – 2014 

 
Πηγή: (ΕΛΣΤΑΤ, 2016) 
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Παρακάτω θα αναλυθούν οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, βάσει των πέντε δυνάµεων 

του Porter και της ανάλυσης SWOT.  

Το µοντέλο πέντε δυνάµεων του Porter αποτελεί ένα εργαλείο ανάλυσης που 

εστιάζει σε πέντε ανταγωνιστικές δυνάµεις ενός κλάδου. Οι πέντε δυνάµεις είναι 

(Παπαϊωάννου, 2016):  

1) Απειλή νέων εισροών 

2) Διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

3) Απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών 

4) Διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

5) Ανταγωνισµός µεταξύ υφιστάµενων επιχειρήσεων  

 

 

Εικόνα 3.1 

Αλληλεπίδραση µεταξύ των Πέντε Δυνάµεων του Porter 

 

Πηγή: (Strategy Train, 2010) 

 

Είσοδος νέων ανταγωνιστών  

Η είσοδος µιας επιχείρησης στον κλάδο της υγείας δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση. Η 

επένδυση απαιτεί ιδιαίτερα υψηλό κόστος, δεδοµένης της τεχνολογίας και του 

εξειδικευµένου προσωπικού, αλλά και των εγκαταστάσεων που απαιτούνται, όµως, η 

εδραίωση της καλής της φήµης αποτελεί µακροχρόνια διαδικασία. Τέλος, φραγµοί 

εισόδου προκύπτουν και από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που επικρατεί. Στην 

περίπτωση των διαγνωστικών κέντρων, ισχύει πάλι ο Δ84/01, όπου καθιστά την ίδρυση 
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και λειτουργία αυτών, αποκλειστικό προνόµιο των ιατρών (Εφηµερίς της 

Κυβερνήσεως, 2014).  

Κίνδυνοι από υποκατάστατες υπηρεσίες  

Η παροχή υπηρεσιών υγείας από τον ιδιωτικό τοµέα, µπορεί να υποκατασταθεί από την 

αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών του Δηµόσιου Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και από τις 

παροχές υπηρεσιών υγείας των µεγάλων ασφαλιστικών ταµείων.  

Διαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών  

Προµηθευτές των διαγνωστικών κέντρων και των εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες 

υγείας είναι οι επιχειρήσεις που τους προµηθεύουν τον ανάλογο ιατροτεχνολογικό 

εξοπλισµό. Από αυτές, διαπραγµατευτική δύναµη έχουν εκείνοι, οι οποίοι τηρούν 

αυστηρά όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, τα προϊόντα τους 

διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις όπως ISO, είναι εγκεκριµένα από τους 

αρµόδιους κρατικούς φορείς και εγγυώνται την ασφάλεια εφαρµογής τους στους 

ασθενείς. Η διαπραγµατευτική αυτή δύναµή τους είναι ανάλογη µε το ύψος των 

παραγγελιών που πραγµατοποιούν, το µέγεθός τους και τη φήµη τους ή το όνοµά τους 

στην αγορά.  

Στους προµηθευτές αυτούς ανήκουν επίσης οι ιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό και 

οι υπόλοιποι επαγγελµατίες της υγείας, οι οποίοι ωστόσο, δεν έχουν διαπραγµατευτική 

δύναµη, εξαιτίας της πληθώρας τους στην αγορά (Παπαδάκης, 2013).  

Διαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών  

Οι αγοραστές, όντας µεµονωµένοι καταναλωτές, δεν έχουν διαπραγµατευτική δύναµη 

(Παπαδάκης, 2013).  

Ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων  

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων του συγκεκριµένου κλάδου είναι έντονος 

και εντείνεται µάλιστα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης που 

επικρατεί στην Ελλάδα. Κάποιες εταιρείες, για να αυξήσουν την ανταγωνιστική τους 

δύναµη, έχουν προβεί σε µειώσεις των τιµών τους, σε προσφορές ειδικών πακέτων 

διαγνωστικών εξετάσεων µε χαµηλότερες τιµές και σε συνεργασίες µε ασφαλιστικές 

εταιρείες. Η επιλογή όµως του κατάλληλου ιατρικού κέντρου, σχετίζεται πρωτίστως µε 

την ποιότητα, την εξυπηρέτηση, την προσβασιµότητα, τις απαιτούµενες υποδοµές, 

αλλά και την ταχύτητα των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. 
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3.2 Μέγεθος Αγοράς Στόχου/ Αγοραστικό κοινό  

Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή που διενεργήθηκε το 2011 από την ΕΛΣΤΑΤ, 

στην Περιφερειακή Ενότητα ολόκληρης της Θεσσαλονίκης ζούν 878.194 κάτοικοι, ενώ 

ο Δήµος Θεσσαλονίκης φιλοξενεί 269.137 κατοίκους (iefimerida, 2012). Αντίστοιχα, 

σχετικά µε τη θέση του παραρτήµατός µας στην Πτολεµαϊδα, σε ολόκληρη την 

Περιφερειακή Ενότητα του Νοµού Κοζάνης ζούν 160.321 µόνιµοι κάτοικοι, εκ των 

οποίων οι 45.709 ανήκουν στον Δήµο Εορδαίας και πιο συγκεκριµένα οι 34.140 

κατοικούν µόνιµα στην πόλη της Πτολεµαϊδας, όπου και την καθιστούν δεύτερη σε 

πληθυσµό πόλη του Νοµού Κοζάνης και ολόκληρης της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας (iefimerida, 2012).  

Τους δυνητικούς πελάτες του διαγνωστικού µας κέντρου ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ µπορούµε 

να τους διακρίνουµε σε δύο κατηγορίες, οι οποίες είναι αυτές των προϋπάρχοντων 

πελατών και των νέων πελατών. 

Προϋπάρχοντες πελάτες θα είναι οι τακτικοί πελάτες των γιατρών – µετόχων της 

επιχείρησής µας, αλλά και οι ήδη υπάρχοντες πελάτες – ασθενείς των γιατρών που θα 

προσλάβουµε στα διαγνωστικά µας κέντρα. Οι πελάτες µας αυτοί θα αποτελέσουν και 

τη βασική µήτρα της επιχείρησής µας, αφού τους θεωρούµε πάγια πελατεία που δεν 

χρειάζεται να επενδύσουµε σε προσφορές και διαφήµιση για να τους αποκτήσουµε – 

κατακτήσουµε. 

Οι νέοι πελάτες µας από την άλλη, θα αποτελούν τον βασικό κορµό της επιχείρησής 

µας, αφού θα πρέπει να τους κατακτήσουµε και να κερδίσουµε την εµπιστοσύνη τους 

χρησιµοποιώντας όλα τα δυνατά µέσα που θα µπορούσαµε να διαθέσουµε, όπως τις 

ανταγωνιστικές και συµφέρουσες τιµές µας σε εξετάσεις και πακέτα εξετάσεων, τις 

ιδιαίτερες εξετάσεις που θα πραγµατοποιούµε, το κεντρικό σηµείο εγκαταστάσεών µας 

και φυσικά την άριστη εξυπηρέτηση σε συνδιασµό µε τις εξειδικευµένες γνώσεις του 

προσωπικού µας.  

 

3.3 Ανταγωνισµός  

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχουν 139 ιατροί βιοπαθολόγοι-µικροβιολόγοι µε 

ιατρεία, εκ των οποίων τα 38 είναι συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα (ΕΔΟΕΑΠ, 

2016). Επίσης, υπάρχουν 12 νοσοκοµεία, εκ των οποίων το ένα είναι ψυχιατρικό και το 

άλλο είναι το αντικαρκινικό νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» (Ιατρικός 

Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 2016). 
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Στην πόλη της Πτολεµαϊδας υπάρχουν µόνο τρία διαγνωστικά κέντρα και το 

νοσοκοµείο «Μποδοσάκειο» (vrisko.gr, 2016). 

Τα µικρά βιοπαθολογικά εργαστήρια της Θεσσαλονίκης δεν αποτελούν ισχυρή 

απειλή για το διαγνωστικό µας κέντρο, αφού πραγµατοποιούν απλές εξετάσεις, σε πιο 

ακριβές τιµές, χωρίς να εξειδικεύονται σε κάποιον τοµέα. Κύριοι ανταγωνιστές µας 

είναι οι µεγάλοι όµιλοι διαγνωστικών κέντρων, όπου τόσο χρόνια έχουν χτίσει τη φήµη 

και την πελατεία τους, έχοντας επεκταθεί και σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδος. 

Στην Πτολεµαϊδα από την άλλη, µπορεί ο αριθµός των διαγνωστικών κέντρων να 

είναι µικρός, όµως λιγότεροι είναι και οι κάτοικοί της, όπως επίσης, πολλοί είναι κι 

αυτοί που προτιµούν να πάνε σε κάποια κοντινή µεγαλύτερη πόλη µε µεγαλύτερη 

ποικιλία σε γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα. Οπότε, για µας το παράρτηµα της 

Πτολεµαϊδας θα εστιάζει κυρίως σε νοσούντες του καρκίνου που δεν τους είναι εύκολο 

να ταξιδεύουν µέχρι τη Θεσσαλονίκη για τις προγραµµατισµένες τους εξετάσεις και για 

τον έλεγχο της πορείας της νόσου αυτής και παράλληλα έχουν την ανάγκη της 

ψυχολογικής υποστήριξης. 

Αναµφίβολα βέβαια, τόσο η πολύχρονη παρουσία όλων των ήδη υπάρχοντων 

κέντρων, όσο και η σχέση εµπιστοσύνης που έχουν καταφέρει να χτίσουν όλα αυτά τα 

χρόνια µε τους πελάτες τους, είναι ένα από τα δυνατά πλεονεκτήµατα µικρών και 

µεγάλων διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων που θα ανταγωνιστούµε. 

Τέλος, το κύριο θετικό σηµείο του διαγνωστικού µας κέντρου όµως, θα είναι η 

τοποθεσία του, µιας και το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ θα βρίσκεται σε κεντρικότατο σηµείο της 

πόλης, σε δρόµο πέρασµα, µε µεγάλο αριθµό ιατρείων στην περιοχή. Η θέση αυτή είναι 

πλεονεκτικότερη σε σχέση µε τις θέσεις των περισσότερων ανταγωνιστών. 

 

3.4 Ανάλυση SWOT  

Η σάρωση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος µιας επιχείρησης αποτελεί 

ιδιαίτερα σηµαντικό κοµµάτι του στρατηγικού σχεδιασµού. Στο εσωτερικό περιβάλλον 

µπορούµε να διακρίνουµε δυνατά σηµεία (Strengths) ή αδυναµίες (Weaknesses), ενώ 

στο εξωτερικό περιβάλλον µπορούν να εντοπιστούν ευκαιρίες (Opportunities) ή απειλές 

(Threats). Μια τέτοια ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης ονοµάζεται 

ανάλυση SWOT. Tο SWOT προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Strengths, 

Weaknesses, Opportunities και Threats (ΚΕΜΕΛ, 2013). 

Η ανάλυση SWOT παρέχει χρήσιµες πληροφορίες στην επιχείρηση, ώστε να 

εξετάσει το περιβάλλον, στο οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθεί και να εντοπίσει που 
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υπερτερεί και που υστερεί έναντι των ανταγωνιστών του κλάδου. Μέσω της SWOT 

ανάλυσης, η επιχείρηση µπορεί να εντοπίσει και να αξιοποιήσει όλα εκείνα τα δυνατά 

της σηµεία, να επενδύσει πάνω σε αυτά και να εκµεταλλευτεί τις µελλοντικές ευκαιρίες 

που θα της παρουσιαστούν. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει τις απειλές και τους 

κινδύνους που µπορεί να προκύψουν και να τους αποφύγει µε τα κατάλληλα βήµατα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καθοριστική χάραξη της στρατηγικής και τις επιλογές της 

επιχείρησης (ΚΕΜΕΛ, 2013, Epixeirein.gr, 2009). 

 

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Εξειδίκευση σε θέµατα καρκίνου Νέα είσοδος στην αγορά 

Ψυχολογική υποστήριξη σε νοσούντες Συχνές αλλαγές στην τιµολόγηση 

Στήριξη της οικονοµίας µε τη δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας 
Ανταγωνισµός µε µεγάλους οµίλους 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Νέες εξετάσεις 
Προβλήµατα ρευστότητας και 

καθυστερήσεις πληρωµών 

Επέκταση και σε άλλες πόλεις Εισοδηµατικοί περιορισµοί 

Συνεργασία µε κορυφαίους γιατρούς του 

κλάδου 

Κίνδυνος εισόδου στην αγορά των 

µεγάλων οµίλων 

 
Γρήγορη απαξίωση του υπάρχοντος 

εξοπλισµού 

 

Συµπεραίνουµε λοιπόν, ότι η δηµιουργία και η εύρυθµη λειτουργία ενός 

διαγνωστικού κέντρου είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, εξαιτίας του  υψηλού κόστους 

της επένδυσης, των νοµοθετικών περιορισµών, αλλά και της σχέσης εµπιστοσύνης που 

πρέπει να χτίσει µε τους πελάτες, γεγονός που απαιτεί χρόνο. Από την άλλη, τόσο η 

αγορά της Θεσσαλονίκης, όσο και της Πτολεµαϊδας, έχουν τη δυνατότητα να δεχτούν 

ένα τέτοιο βιοπαθολογικό κέντρο, µε εξειδίκευση σε θέµατα καρκίνου, αφού τα 

ποσοστά ατόµων που νοσούν από αυτόν είναι πολύ µεγάλα, αρκεί να οργανωθεί πάνω 

σε ένα σωστό και έξυπνο διαφηµιστικό πλάνο. Το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ έχει πολλά δυνατά 

σηµεία, στα οποία µπορεί να στηριχθεί η διαφηµιστική στρατηγική εκστρατεία που θα 

ακολουθήσει και τα οποία θα αναλυθούν περαιτέρω στο επόµενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

4.1 Πλάνο και Στρατηγική Μάρκετινγκ  

Όσο καλές κι αν είναι οι υπηρεσίες µας, το διαγνωστικό µας κέντρο θα έχει θετικά 

αποτελέσµατα, µονάχα αν υπάρξει µια σωστή κι αποτελεσµατική στρατηγική 

marketing, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε προσεκτική και σε βάθος έρευνα, σε σχέση 

µε άλλες αντίστοιχες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου που υπάρχουν στην αγορά. 

Η έρευνα αγοράς χωρίζεται σε δύο είδη, την πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά. 

Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να συλλέξουµε εµείς οι ίδιοι τις πληροφορίες που 

χρειαζόµαστε µόνοι µας, χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες πηγές και µεθόδους για την 

αναγνώριση των ανταγωνιστών µας, των πιθανών πελατών µας, καθώς και των 

προτιµήσεών τους. Μία τέτοια έρευνα θα µας κόστιζε πολύ ακριβά αν την αναθέταµε 

σε κάποια εξωτερική εταιρεία που ασχολείται µε την έρευνα της αγοράς, γι΄αυτό και θα 

την υλοποιήσουµε εµείς οι ίδιοι, χρησιµοποιώντας στοιχεία από βιβλία σχετικά µε την 

έρευνα αγοράς και τους τρόπους δηµιουργίας µιας επιτυχηµένης επιχείρησης. 

Στην δεύτερη όµως, µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει ήδη δηµοσιευµένες 

πληροφορίες που υπάρχουν στην αγορά από επαγγελµατικά έντυπα, από εφηµερίδες, 

από περιοδικά, από τη στατιστική υπηρεσία ή από άλλα στοιχεία δηµογραφικής 

απογραφής. Τα στοιχεία αυτά µπορούµε να τα αντλήσουµε από διάφορες πηγές, όπως 

από βιβλιοθήκες, από επιµελητήρια, από προµηθευτές και κυρίως από διαδικτυακές 

πηγές (Παπαδοµανωλάκης, 2014). 

Ένας ορισµός που µπορούµε να δώσουµε για το µάρκετινγκ είναι ότι πρόκειται για 

µία διαδικασία management, µέσω της οποίας, τα αγαθά και οι υπηρεσίες προωθούνται 

πρός τους πελάτες και το αντικείµενο ενασχόλησης δεν είναι οι υλικές αξίες, αλλά η 

ικανοποίηση και µόνο των αναγκών των πελατών. Ακόµα, διαφοροποιείται ως προς τις 

πωλήσεις, µιας και αυτές ασχολούνται περισσότερο µε τις τεχνικές, οι οποίες πρέπει να 

εφαρµοστούν για την καταβολή του αντιτίµατος, έναντι των προϊόντων και των 

υπηρεσιών. Τέλος, τα τέσσερα στοιχεία, γνωστά και ως Μείγµα Μάρκετινγκ είναι: 

1. Η τιµή. 

2. Η προώθηση. 

3. Η διανοµή. 

4. Το προϊόν (Marketing in Greece, 2016). 
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4.2 Τακτικές Μάρκετινγκ  

Η προώθηση που θα ακολουθήσει το διαγνωστικό µας κέντρο ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ για τις 

υπηρεσίες που θα διαθέτει σε Θεσσαλονίκη και Πτολεµαϊδα, επικεντρώνεται στις 

παρακάτω τακτικές µάρκετινγκ (BCL, 2014):  

 

Ιστοσελίδα 

Η ιστοσελίδα του ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟΥ (www.iatrospito.gr) θα περιέχει όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα και τις εξετάσεις που θα 

πραγµατοποιούνται, τα πακέτα προσφορών, τις τιµολογιακές πολιτικές, καθώς και τους 

συνεργαζόµενους γιατρούς. Τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη 

δηµιουργία µιας ιστοσελίδας είναι η ηλεκτρονική της διεύθυνση, το προφίλ της 

εταιρείας καθώς οι υπηρεσίες που θα παρέχει.  

Το κόστος για να προβληθεί η επιχείρηση χωρίζεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

το κόστος σχεδίασης, το κόστος κατοχύρωσης του ονόµατος, το κόστος φιλοξενίας και 

το κόστος συντήρησης (ΕΕΤΤ, 2016). 

Κόστος σχεδίασης: οι εταιρείες σχεδίασης και κατασκευής ιστοσελίδων συνήθως 

κοστολογούν ανά σελίδα, δηλαδή υπάρχει µια σταθερή τιµή ανά σελίδα, πλην της 

αρχικής που κοστολογείται διαφορετικά. Μια ενδεικτική τιµή για µια ιστοσελίδα είναι 

τα 500€. Η τιµή βέβαια διαφοροποιείται ανάλογα µε τον αριθµό των υποσελίδων, τα 

γραφικά και τις εφαρµογές που µπορούν να ενσωµατώσουν.  

Κόστος κατοχύρωσης ονόµατος: Το όνοµα µιας ιστοσελίδας κατοχυρώνεται για δύο 

χρόνια και έπειτα θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Το κόστος είναι ανάλογο µε 

το domain που θα επιλέξει η εταιρεία (αν θα λήγει σε gr. com. org. κ.τ.λ). Το κόστος 

του gr. για παράδειγµα είναι 44€ συν ΦΠΑ για τα δύο πρώτα χρόνια και 29,30€ συν 

ΦΠΑ για κάθε επόµενο έτος. 

Κόστος φιλοξενίας: Η επιχείρηση θα πρέπει να νοικιάσει το χώρο που θα καταλαµβάνει 

η ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, καταβάλλοντας ανά διαστήµατα ένα µικρό ποσό σαν 

µίσθωµα. Το κόστος υπολογίζεται µεταξύ 3,5-6,5€ µηνιαίως. 

Κόστος συντήρησης: Κάθε ιστοσελίδα χρειάζεται ανανέωση, ώστε να παρέχει έγκυρες 

πληροφορίες στους χρήστες. Αυτή την εργασία την αναλαµβάνει συνήθως η εταιρεία 

που κατασκεύασε την ιστοσελίδα και το κόστος της εργατοώρας µπορεί να φτάσει τα 

40€. 
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Κοινωνικά δίκτυα 

Ακολουθώντας την τάση της εποχής, θα δηµιουργήσουµε σελίδες στο Facebook, το 

Instagram, το Twitter, καθώς και στο LinkedIn, όπου θα προβάλουµε καθηµερινά τις 

υπηρεσίες µας και τις προσφορές µας, θα πραγµατοποιούµε διαγωνισµούς µε έπαθλο 

δωρεάν εξετάσεις και θα αναρτούµε όλες τις επιστηµονικές εξελίξεις στον χώρο της 

υγείας. Με την κίνησή µας αυτή, στοχεύουµε σε µία πιο άµεση σχέση µε τους πελάτες 

µας, καθώς και στην δωρεάν διαφήµισή µας.  

 

Τηλεφωνικές Πωλήσεις 

Θα ενηµερώνουµε τους πολίτες για την είσοδό µας στον χώρο της υγείας, καθώς και για 

τις ειδικές τιµές µας, αλλά και για τις προσφορές µας, µέσω της συνεργασίας µας µε 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις τηλεφωνικές πωλήσεις. 

 

E-mail Marketing 

Θα ενηµερώνουµε τους υφιστάµενους, αλλά και νέους πελάτες µας για τις ειδικές τιµές 

µας, αλλά και για τις προσφορές µας, µέσω αποστολής e-mail. 

 

Αποστολή Αλληλογραφίας στους πελάτες µας 

Θα ενηµερώνουµε όλους τους υφιστάµενους πελάτες µας για τις ειδικές τιµές µας, αλλά 

και για τις προσφορές µας, µέσω αποστολής αλληλογραφίας στον χώρο κατοικίας τους. 

 

Διαφήµιση σε συγκεκριµένα portals και sites 

Θα προωθήσουµε τη διαφήµιση του διαγνωστικού µας κέντρου, µέσω συγκεκριµένων 

portals και sites ιατρικών θεµάτων, διατροφής, υγείας, αλλά και οδηγών πόλεων, 

εξασφαλίζοντας χαµηλό κόστος. 

 

Καταχώρηση σε ιατρικά περιοδικά 

Το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ θα διαφηµιστεί κι από επιστηµονικά ιατρικά περιοδικά, καθώς 

έχουµε κατοχυρώσει µία σελίδα σε κάθε µηνιαίο τεύχος για έναν χρόνο, όπου θα 

αναφερόµαστε σε κάποια συγκεκριµένη πάθηση και τους πιθανούς τρόπους 

αντιµετώπισής της, εξασφαλίζοντας έτσι, δωρεάν τη διαφήµισή µας.  
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Μοίρασµα διαφηµιστικών φυλλαδίων 

Σε κεντρικά σηµεία των δύο πόλεων που θα δραστηριοποιηθούµε, θα µοιράζονται 

φυλλάδια από το διαγνωστικό µας κέντρο, όπου θα αναγράφονται όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες για την τοποθεσία, τις ώρες λειτουργίας, τις υπηρεσίες που θα παρέχουµε, 

καθώς και τις τιµές τους, αλλά και τα πακέτα εξετάσεων που θα προσφέρουµε. Ακόµα, 

µε την προσκόµιση του φυλλαδίου, θα προσφέρουµε την πρώτη εξέταση αίµατος, 

εντελώς δωρεάν, σε κάθε πελάτη µας, δίνοντάς του την ευκαιρία να µας επισκεφτεί και 

να µας γνωρίσει από κοντά. Τα διαφηµιστικά αυτά φυλλάδιά µας, εκτός από το δρόµο, 

θα προσφέρονται και από τα προσωπικά ιατρεία, όσων γιατρών δραστηριοποιούνται 

στο ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ.   

 

Συµµετοχή σε εκδηλώσεις και οµιλίες σχετικά µε τον χώρο της υγείας 

Το προσωπικό του διαγνωστικού µας κέντρου θα συµµετέχει σε αρκετές οµιλίες και 

εκδηλώσεις επιστηµονικού προσωπικού, σχετικά µε θέµατα υγείας. Θα παρευρίσκεται 

και θα παρουσιάζει σε γιατρούς και κοινό, όλες τις εξελίξεις στον κάδο της υγείας, 

ανάλογα µε την ειδικότητα, εξασφαλίζοντας έτσι δωρεάν τη διαφήµισή του. 

    

Ενηµερωτική καµπάνια για τα οφέλη των διαγνωστικών εξετάσεων 

Ακόµα, θα στηθεί διαφηµιστικό περίπτερο στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης 

και της Πτολεµαϊδας, όπου το κοινό θα ενηµερώνεται από το προσωπικό του κέντρου 

µας, για την πρόληψη παθήσεων, για τις παροχές, τις υπηρεσίες, το προσωπικό µας, 

αλλά και τις ανταγωνιστικές τιµές των µεµονωµένων εξετάσεων και των πακέτων µας. 

Τέλος, εκεί θα µοιράζονται και ενηµερωτικά και εκπτωτικά φυλλάδια, µε την απόκτηση 

των οποίων θα πραγµατοποιούνται οι πρώτες απλές εξετάσεις αίµατος εντελώς δωρεάν, 

ενώ για τις υπόλοιπες εξετάσεις θα πραγµατοποιείται έκπτωση της τάξεως του 5% για 

την πρώτη επίσκεψη στο διαγνωστικό µας κέντρο.  
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Πίνακας 4.2 

Τακτικές Διαφήµισης για το Διαγνωστικό Κέντρο ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ 

Μέσο Διαφήµισης Περιγραφή Κόστος 

Internet Ιστοσελίδα 1.000€ 

Κοινωνικά Δίκτυα 

Σελίδα στο Facebook 0€ 

Σελίδα στο Instagram 0€ 

Σελίδα στο Twitter 0€ 

Σελίδα στο LinkedIn 0€ 

Τηλεφωνικές Πωλήσεις 
Προσδοκία απόκτησης 

Νέων Πελατών 
2.000€ 

E-mail Marketing 
Αποστολή Ενηµερωτικού 

Υλικού 
0€ 

Αποστολή 

Αλληλογραφίας 

Αποστολή Ενηµερωτικού 

Υλικού 
500€ 

Διαφήµιση σε Portal & 

Sites 

Προώθηση των κέντρων 

µας µέσω σελίδων 

ιατρικών θεµάτων, 

διατροφής και οδηγών 

πόλεων 

1.500€ 

Περιοδικά 

Καταχώρηση 

επιστηµονικών άρθρων σε 

Ιατρικά Περιοδικά 

0€ 

Οµιλίες – Εκδηλώσεις 

Συµµετοχή σε Οµιλίες & 

Εκδηλώσεις Ιατρικών 

Θεµάτων 

0€ 

Ενηµερωτική Καµπάνια 

Κοινού 

Διαφηµιστικό Περίπτερο 

σε Θεσσαλονίκη & 

Πτολεµαϊδα 

7.000€ 

Μοίρασµα Διαφηµιστικών 

Φυλλαδίων σε κεντρικά 

σηµεία των δύο πόλεων 

2.000€ 

Προϋπολογισµός 

Διαφήµισης 
14.000€ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
5.1 Φυσικές εγκαταστάσεις  

Oι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο µηχανολογικός εξοπλισµός αποτελούν τα βασικά 

στοιχεία του Διαγνωστικού µας Κέντρου ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ και στις δύο πόλεις που θα 

δραστηριοποιηθούµε. 

 

5.1.1 Εγκαταστάσεις 

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ στην Θεσσαλονίκη θα στεγαστεί σε ιδιόκτητο 

διώροφο κτίριο συνολικής έκτασης 500τ.µ, επί της οδού Δηµητρίου Γούναρη, σε πολύ 

κεντρική τοποθεσία που θα εξυπηρετεί τους πελάτες µας. Στον πρώτο όροφο θα 

βρίσκεται η γραµµατεία µας, το σαλόνι υποδοχής και αναµονής των πελατών, οι χώροι 

αιµοληψιών, οι χώροι παραλαβής εξωτερικών δειγµάτων και οι τουαλέτες για το κοινό 

και τους εργαζοµένους, ενώ στον δεύτερο όροφο θα βρίσκονται τα εργαστήρια, οι 

αίθουσες των εξετάσεων και τα γραφεία των γιατρών µας. 

Το παράρτηµά µας στην Πτολεµαϊδα θα στεγαστεί κι αυτό σε ιδιόκτητο ισόγειο 

κτίριο, έκτασης 200τ.µ, επί της οδού 25ης Μαρτίου, πλησίων της κεντρικής πλατείας. 

Οι εγκαταστάσεις και των δύο αυτών διαγνωστικών µας κέντρων, θα 

κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας που 

αφορούν τα διαγνωστικά κέντρα. 

Τέλος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών µας, προσφέρουµε κι έναν 

ιδιωτικό χώρο για τη στάθµευση των αυτοκινήτων, πλησίων του διαγνωστικού µας 

κέντρου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα µπορεί να εξυπηρετήσει έως 50 οχήµατα, χωρίς 

επιπλέον κόστος για τους πελάτες µας. 

  

5.1.2 Εξοπλισµός 

Το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισµό µε µηχανήµατα τελευταίας 

τεχνολογίας, τα οποία θα παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσµατα στους πελάτες µας. 

Αναλυτικά τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται από το διαγνωστικό µας κέντρο, 

αναφέρθηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο. 
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5.2 Οργάνωση 

Οργάνωση είναι η µέθοδος συγκρότησης της δοµής, της λειτουργίας και της  

διοίκησης µιας επιχείρησης (Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, 2016).  

 

5.2.1 Τµήµατα Επιχείρησης και θέσεις εργασίας 

Το Διαγνωστικό µας Κέντρο θα λειτουργεί καθηµερινά από τις 7πµ έως τις 9µµ, ενώ τα 

Σάββατα θα λειτουργεί από τις 8πµ έως τις 4µµ. Οι αιµοληψίες θα πραγµατοποιούνται 

καθηµερινές από τις 7πµ έως τις 12µµ και η παραλαβή των αποτελεσµάτων θα 

πραγµατοποιείται καθηµερινές πάλι, από τις 7πµ, έως τις 2µµ. Το προσωπικό που θα 

απασχολούµε θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω. 

 

Βιοπαθολογικό- Μικροβιολογικό Τµήµα  

Το Μικροβιολογικό τµήµα της Θεσσαλονίκης θα επανδρώνουν δύο τεχνολόγοι 

ιατρικών εργαστηρίων πλήρους απασχόλησης τις καθηµερινές και ένας τεχνολόγος 

ιατρικών εργαστηρίων µερικής απασχόλησης τα Σάββατα, καθώς και τις αργίες του 

χρόνου. Επιπλέον, θα επανδρώνεται κι από έναν βιολόγο πλήρους απασχόλησης, ενώ 

το Βιοπαθολογικό τµήµα θα επανδρώνεται από έναν ιατρό παθολόγο πλήρους 

απασχόλησης. 

Το Μικροβιολογικό τµήµα της Πτολεµαϊδας θα επανδρώνει ένας τεχνολόγος 

ιατρικών εργαστηρίων πλήρους απασχόλησης τις καθηµερινές και ένας τεχνολόγος 

ιατρικών εργαστηρίων µερικής απασχόλησης τα Σάββατα, καθώς και τις αργίες του 

χρόνου. Επιπλέον, θα επανδρώνεται κι από έναν βιολόγο πλήρους απασχόλησης, ενώ 

το Βιοπαθολογικό τµήµα θα επανδρώνεται από έναν ιατρό παθολόγο πλήρους 

απασχόλησης. 

 

Τµήµα Αιµοληψιών 

Το τµήµα της Θεσσαλονίκης θα επανδρώνεται από έναν ιατρό γενετιστή πλήρους 

απασχόλησης και από οχτώ νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης, όπου θα εργάζονται οι 

µισοί τις πρωινές ώρες και οι υπόλοιποι τις απογευµατινές ώρες.  

Το τµήµα της Πτολεµαϊδας θα επανδρώνεται από έναν ιατρό γενετιστή πλήρους 

απασχόλησης, από τρείς νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης και από έναν ακόµη 

νοσηλευτή µερικής απασχόλησης, του οποίου το ωράριο θα σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις και τις ανάγκες του τµήµατος. 
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Τµήµα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας 

Το τµήµα της Θεσσαλονίκης θα επανδρώνεται από έναν ακτινολόγο πλήρους 

απασχόλησης, καθώς και από έναν ραδιολόγο πλήρους απασχόλησης.  

Το τµήµα της Πτολεµαϊδας θα επανδρώνεται µονάχα από έναν ακτινολόγο πλήρους 

απασχόλησης. 

 

Ογκολογικό Τµήµα 

Και τα δύο διαγνωστικά µας κέντρα θα απασχολούν από έναν ιατρό ογκολόγο πλήρους 

απασχόλησης. 

 

Καρδιολογικό Τµήµα 

Το καρδιολογικό τµήµα και της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Πτολεµαϊδας θα 

στελεχώνεται από έναν ιατρό καρδιολόγο πλήρους απασχόλησης. 

 

Παιδιατρικό Τµήµα 

Το παιδιατρικό τµήµα και στα δύο διαγνωστικά µας κέντρα, σε Θεσσαλονίκη και 

Πτολεµαϊδα, θα επανδρώνεται από έναν παιδίατρο πλήρους απασχόλησης. 

 

Γραµµατεία  

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα απασχολούνται τέσσερις γραµµατείς, οι δύο εκ των 

οποίων θα είναι πλήρους απασχόλησης και οι άλλες δύο µερικής απασχόλησης, ενώ 

στο κέντρο της Πτολεµαϊδας θα εργάζονται τρείς γραµµατείς, µία πλήρους 

απασχόλησης και δύο µερικής απασχόλησης. 

 

5.2.2 Εξωτερικοί συνεργάτες  

Λογιστής  

Το διαγνωστικό µας κέντρο θα συνεργάζεται µε έναν εξωτερικό λογιστή, του οποίου η 

έδρα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος όµως θα είναι υπεύθυνος για τις 

λογιστικές πράξεις και των δύο κέντρων µας, δηλαδή και για αυτό της Θεσσαλονίκης, 

αλλά και γι’ αυτό της Πτολεµαϊδας.  

 

Νοµικός σύµβουλος  

Τα διαγνωστικά µας κέντρα θα συνεργάζονται και µε έναν εξωτερικό νοµικό 

σύµβουλο, ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  
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Διαιτολόγος 

Στο ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ θα πραγµατοποιούνται ειδικές εξετάσεις για θέµατα διατροφής και 

ταυτόχρονα, οι πελάτες µας θα έχουν τη δυνατότητα να συναντούν κλινικό Διαιτολόγο 

– Διατροφολόγο, ο οποίος σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των εξετάσεων θα τους 

κατευθύνει σχετικά µε τη διατροφή τους. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα 

απασχολείται ένας πλήρους απασχόλησης κι άλλος ένας πλήρους απασχόλησης θα 

απασχολείται στο κέντρο της Πτολεµαϊδας. 

 

Ψυχολόγος 

Το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ θα απασχολεί και από έναν ψυχολόγο σε κάθε κέντρο του, ο οποίος 

θα υποστηρίζει ψυχολογικά, καθώς και θα συµβουλεύει τους πελάτες µας, κυρίως 

αυτούς που πάσχουν από ασθένειες, όπως ο καρκίνος. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα 

απασχολείται ένας πλήρους απασχόλησης κι άλλος ένας πλήρους απασχόλησης θα 

απασχολείται στο κέντρο της Πτολεµαϊδας. 

 

Σύµβουλος Πληροφοριακών Συυστηµάτων  

Το διαγνωστικό µας κέντρο θα συνεργάζεται µε έναν εξωτερικό σύµβουλο 

πληροφοριακών συστηµάτων, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία του 

πληροφοριακού συστήµατος των κέντρων µας, καθώς και τη συντήρηση αυτού.  

 

Σύµβουλος Μάρκετινγκ 

Το διαγνωστικό µας κέντρο θα συνεργάζεται µε έναν εξωτερικό σύµβουλο µάρκετινγκ, 

ο οποίος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  

 

Συνεργείο καθαρισµού  

Τον καθαρισµό των εγκαταστάσεων και των δύο κέντρων µας, θα αναλάβει εξωτερικό 

συνεργείο καθαρισµού που θα προσέρχεται στο χώρο µας καθηµερινά, πριν το άνοιγµα 

για το κοινό. 

 

Οι θέσεις του προσωπικού µας θα είναι αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αν 

βέβαια µε την έναρξη των διαγνωστικών µας κέντρων, παρατηρηθεί ανάγκη για 

επιπλέον προσωπικό, τότε θα γίνουν περαιτέρω προσλήψεις, ενώ αν το προσωπικό 

θεωρηθεί πλεονάζον, τότε θα γίνουν περικοπές ωραρίων ή ακόµα και µείωση 

προσωπικού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 
6.1 Οικονοµικά Στοιχεία Επιχείρησης  

Στο κεφάλαιο αυτό θα υπολογιστούν τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, το κόστος 

λειτουργίας της, τα απαραίτητα κεφάλαια και τα έσοδά της, τόσο για το Διαγνωστικό 

Κέντρο στη Θεσσαλονίκη, όσο και γι’ αυτό στην Πτολεµαϊδα, ώστε να αναλυθεί η 

βιωσιµότητά τους, σύµφωνα πάντα µε τις δραστηριότητες που σκοπεύουν να 

αναπτύξουν.  

 

6.1.1 Υπολογισµός Παγίων Στοιχείων 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, και τα δύο Διαγνωστικά Κέντρα που θα λειτουργήσουµε 

στην Θεσσαλονίκη και στην Πτολεµαϊδα, θα στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια, όπου για 

να µπορέσουν να λειτουργήσουν θα πρέπει πρώτα να γίνουν κάποιες αλλαγές στη 

διαµόρφωση των χώρων αυτών, σύµφωνα πάντα µε τους διεθνείς κανόνες που 

απαιτούνται για τους χώρους των διαγνωστικών κέντρων. 

Στον πίνακα 6.1 αναφέρονται αναλυτικά τα κόστη της ανακαίνισης του κτιρίου της 

Θεσσαλονίκης.  

 

Πίνακας 6.1 

Κόστος Διαµόρφωσης Κτιρίου Θεσσαλονίκης 

 

Κατηγορία Δαπάνης Κόστος 

Κλιµατισµός 5.000€ 

Ηλεκτρολογικά 7.000€ 

Υδραυλικά 5.000€ 

Πρόσθετες Εργασίες-Βαψίµατα 50.000€ 

Διαµόρφωση Εργαστηρίων 50.000€ 

Αµοιβές Μηχανικού-Αρχιτέκτονα 5.000€ 

Λοιπά Έξοδα 8.000€ 

Σύνολο 130.000€ 
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Στον πίνακα 6.1.1 αναφέρονται αναλυτικά τα κόστη της ανακαίνισης του κτιρίου της 

Πτολεµαϊδας.  

Πίνακας 6.1.1 

Κόστος Διαµόρφωσης Κτιρίου Πτολεµαϊδας 

 

Κατηγορία Δαπάνης Κόστος 

Κλιµατισµός 3.000€ 

Ηλεκτρολογικά 5.000€ 

Υδραυλικά 3.000€ 

Πρόσθετες Εργασίες-Βαψίµατα 30.000€ 

Διαµόρφωση Εργαστηρίων 40.000€ 

Αµοιβές Μηχανικού-Αρχιτέκτονα 5.000€ 

Λοιπά Έξοδα 6.000€ 

Σύνολο 92.000€ 

 

 

Για να λειτουργήσει το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ και στις δύο πόλεις, θα πρέπει να αγοραστεί 

και ο κατάλληλος εξοπλισµός, καθώς και τα απαραίτητα µηχανήµατα.  

Στον πίνακα 6.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι δαπάνες εξοπλισµού του κέντρου 

της Θεσσαλονίκης, ενώ στον πίνακα 6.1.3 οι δαπάνες εξοπλισµού του κέντρου της 

Πτολεµαϊδας. 

 

Πίνακας 6.1.2 

Δαπάνες Εξοπλισµού Διαγνωστικού Θεσσαλονίκης 

 

Είδος Εξοπλισµού Κόστος 

Έπιπλα Γραφείου 10.000€ 

Ηλεκτρονικές Συσκευές 20.000€ 

Μικροεξοπλισµός Γραφείων 7.000€ 

Μικροεξοπλισµός Εργαστηρίου 15.000€ 

Μεταφορικά Μέσα 15.000€ 

Αναλυτές - Μηχανήµατα 1.000.000€ 

Σύνολο 1.067.000€ 
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Πίνακας 6.1.3 

Δαπάνες Εξοπλισµού Διαγνωστικού Πτολεµαϊδας 

 

Είδος Εξοπλισµού Κόστος 

Έπιπλα Γραφείου 5.000€ 

Ηλεκτρονικές Συσκευές 15.000€ 

Μικροεξοπλισµός Γραφείων 5.000€ 

Μικροεξοπλισµός Εργαστηρίου 10.000€ 

Μεταφορικά Μέσα 10.000€ 

Αναλυτές - Μηχανήµατα 700.000€ 

Σύνολο 745.000€ 

 

Μια ακόµα κατηγορία εξόδων που πρέπει να υπολογιστούν είναι τα Έξοδα Ίδρυσης 

της επιχείρησης (έχουν υπολογιστεί για το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο – 4.500€) 

(Taxlaw, 2014). Για να συσταθεί µια Ε.Π.Ε. θα πρέπει να πληρωθεί το Γραµµάτιο 

Κόστους Σύστασης Εταιρείας (70 ευρώ). Εφόσον οι ιδρυτές είναι πάνω από τρείς, το 

κόστος προσαυξάνεται µε 5 ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή. 

Και επιπλέον:  

• Το τέλος καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ευρώ)  

• Το κόστος εγγραφής στο επιµελητήριο (150 ευρώ) 

• Το Τέλος υπέρ του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, το οποίο ανέρχεται 

σε ποσό 5,80 ευρώ (Taxlaw, 2014). 

Επίσης, πρέπει να πληρωθεί η Αµοιβή του Συµβολαιογράφου που είναι 44,02 ευρώ 

για την σύνταξη του συµβολαίου, πλέον 6 ευρώ ανά φύλλο, πλέον Φ.Π.Α. 23% 

(StartUpGreece, 2016). Το κόστος των αντιγράφων είναι 5 ευρώ ανά φύλλο, πλέον 

Φ.Π.Α. 23%. Εισπράττεται από τον ίδιο τον Συµβολαιογράφο και δεν αποτελεί µέρος 

του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης. Επιπλέον, αν παρεβρίσκεται δικηγόρος 

(απαιτείται η παρουσία του εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας είναι µεγαλύτερο από 

100.000€), η αµοιβή του διαµορφώνεται ελεύθερα, εισπράττεται από τον ίδιο το 

δικηγόρο και δεν αποτελεί µέρος του Γραµµατίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης. 
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Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει έναρξη επαγγέλµατος στην εφορία, στον κωδικό 

86.90.15.02 που αντιστοιχεί σε Υπηρεσίες Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου, µε κόστος 

93 ευρώ (Taxlaw, 2014).  

 

Πίνακας 6.1.4 

Έξοδα Ίδρυσης Επιχείρησης 

 

Κατηγορία Κόστος 

Σύσταση ΕΠΕ 400€ 

Επιµελητήριο 150€ 

Εφορία 93€ 

Σύνολο 643€ 

 

Τέλος, θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν κατά την 

ίδρυση της επιχείρησης. Αυτό το ποσό αποτελεί περίπου το 5% των συνολικών 

δαπανών παγίων στοιχείων, δηλαδή: (643 + 222.000 + 1.812.000)  x 5% = 101.732€.  

 

Πίνακας 6.1.5 

Δαπάνες Παγίων Στοιχείων Επιχείρησης 

 

Είδος Δαπανών Παγίων Στοιχείων Ποσό 

Δαπάνες Ίδρυσης Επιχείρησης 643€ 

Κτιριακές Δαπάνες 130.000€ + 92.000€ = 222.000€ 

Δαπάνες Εξοπλισµού 1.067.000€ + 745.000€ = 1.812.000€ 

Απρόβλεπτα Έξοδα 101.732€ 

Σύνολο Δαπανών 2.136.375€ 

 

Για τον υπολογισµό των συνολικών ετήσιων αποσβέσεων των Παγίων Στοιχείων του 

Ενεργητικού (Κτιριακές Δαπάνες και Δαπάνες Εξοπλισµού), ακολουθείται η σταθερή 

µέθοδος απόσβεσης, κατά την οποία το αποσβεστέο κόστος υπολογίζεται µε την 

εφαρµογή σταθερού συντελεστή (20%) επί της αξίας του πάγιου ενεργητικού. Το ποσό 

που προκύπτει αποτελεί το ετήσιο ποσό της απόσβεσης κι έτσι προκύπτει: 
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Ετήσια Απόσβεση: Πάγιο Ενεργητικό (Κτιριακές Δαπάνες + Δαπάνες Εξοπλισµού) * 

20% 

Ετήσια Απόσβεση: (130.000 + 92.000 + 1.067.000 + 745.000)*20% = 406.800€  

 

6.2 Χρηµατοδότηση Παγίων Στοιχείων Επιχείρησης 

Όπως προαναφέραµε, η επιχείρησή µας θα δηµιουργηθεί από τρείς εταίρους ιατρούς, 

όπου ο καθένας από αυτούς θα συνεισφέρει το ποσό των 630.000€. Ως αποτέλεσµα, το 

αρχικό κεφάλαιο εκκίνησης της επιχείρησής µας θα ανέρχεται στα 1.890.000€ 

(630.000€ * 3).  

Για την κάλυψη των παγίων εξόδων µας και για την απόκτηση της απαραίτητης 

ρευστότητας, η επιχείρησή µας θα πάρει ένα όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκό δάνειο 

(JEREMIE) το οποίο θα ανέλθει στις 360.000€.  

Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

απασχολούν µέχρι 250 άτοµα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ. Το συγκεκριµένο προϊόν χρηµατοδοτεί τη 

χορήγηση δανείων µε µειωµένο επιτόκιο και µειωµένες εξασφαλίσεις µέσω της 

τράπεζας Alpha Bank. Το Πρόγραµµα διατίθεται µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως η 

κατά 50% επιδότηση του επιτοκίου, καθώς το µέρος του δανείου που συνιστά τη 

συµµετοχή του ΕΣΠΑ παρέχεται άτοκο. Συνολικά, τα κύρια πλεονεκτήµατα του 

προγράµµατος είναι το εξαιρετικά χαµηλό σταθερό επιτόκιο, λόγω της 

συγχρηµατοδοτήσεως, το υψηλό ποσό χρηµατοδοτήσεως ανά επιχείρηση και η ευελιξία 

αποπληρωµής και µεγάλη διάρκεια δανείου, έως 120 µήνες, µε δυνατότητα περιόδου 

χάριτος έως 24 µήνες (Alpha Bank, 2016). 

Για να υπολογίσουµε τη δόση του δανείου, θα θεωρήσουµε ότι έχουµε δύο δάνεια. 

Το ένα, ύψους 180.000€, το οποίο θα είναι άτοκο και θα αποπληρωθεί σε 60 δόσεις (5 

έτη). Έτσι προκύπτει: 180.000/60 = 3.000€ η µηνιαία δόση. 

Το άλλο, µε σταθερό επιτόκιο 5,90%, ύψους 180.000€, το οποίο θα αποπληρωθεί 

επίσης σε 60 δόσεις (5 έτη), υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα, µε τη βοήθεια της 

ιστοσελίδας της τράπεζας Alpha Bank (Alpha Bank, 2017). 
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Πίνακας 6.2 

Δανεισµός Επιχείρησης 

Δεδοµένα Δανείου: 

Ποσό Δανείου 180.000€ 

Επιτόκιο Δανείου 5,90% 

Διάρκεια Δανείου 5έτη 

Εκταµίευση Δανείου 1 Ιανουαρίου 2018 

Τοκοχρεωλυτικές Δόσεις κάθε Μήνα 

Κάθε Τχρ Δόση θα είναι 3.885€ 

Ποσό που θα πληρώνεται κάθε χρόνο 46.620€ 

Ποσό που θα πληρωθεί για όλο το δάνειο 413.100€ 

Ποσό που θα έχει πληρωθεί σε τόκους 53.100€ 

 

Συνεπαγωγικά, η µηνιαία δόση του δανείου θα είναι 3.000€ (δάνειο 1 - άτοκο) και 

3.885€ (δάνειο 2) = 6.885€ και σε ετήσια βάση θα πληρώνουµε για το δάνειο 82.620€. 

Συνολικά λοιπόν, η επιχείρηση ξεκινά µε 2.250.000€, εκ των οποίων τα 1.890.000 

είναι Ίδια Κεφάλαια και τα 360.000 είναι Ξένα Κεφάλαια. 

 

6.3 Υπολογισµός Κόστους Λειτουργίας 

Το κόστος λειτουργίας της επιχείρησής µας υπολογίζεται από διάφορες κατηγορίες 

εξόδων, όπως τις αµοιβές του προσωπικού, τις δαπάνες λειτουργίας, τις δαπάνες 

διαφήµισης και άλλες δαπάνες. 

Η επιχείρησή µας θα επανδρώνεται από µεγάλο αριθµό προσωπικού, πλήρους και 

µερικής απασχόλησης, πληθώρων ειδικοτήτων και στα δύο διαγνωστικά κέντρα.   

Αναλυτικά, το προσωπικό αλλά και οι αµοιβές του περιέχονται στον Πίνακα 6.3. 

 

Πίνακας 6.3 

Αµοιβές Μόνιµου Προσωπικού Θεσσαλονίκης 

 

Θέση Απασχόληση 
Αριθµός 

Θέσεων 

Κόστος 

Επιχείρησης/Μήνα 

Κόστος 

Επιχείρησης/Έτος 

Τεχνολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
2 2 * 1.100 30.800 
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Τεχνολόγος 
Μερικής 

Απασχόλησης 
1 600 8.400 

Γενετιστής 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.500 49.000 

Νοσηλευτής 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
8 8 * 1.100 123.200 

Παθολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.500 49.000 

Βιολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 2.500 35.000 

Ακτινολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.000 42.000 

Καρδιολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.500 49.000 

Ραδιολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.000 42.000 

Παιδίατρος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.000 42.000 

Ογκολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.500 49.000 

Γραµµατέας 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
2 2 * 1.100 30.800 

Γραµµατέας 
Μερικής 

Απασχόλησης 
2 2 * 600 16.800 

Διαιτολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 1.100 15.400 

Ψυχολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 1.100 15.400 

Συνεργείο 

Καθαρισµού 
   4.200 

ΣΥΝΟΛΟ    602.000 
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Πίνακας 6.3.1 

Αµοιβές Μόνιµου Προσωπικού Πτολεµαϊδας 

 

Θέση Απασχόληση 
Αριθµός 

Θέσεων 

Κόστος 

Επιχείρησης/Μήνα 

Κόστος 

Επιχείρησης/Έτος 

Τεχνολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 1.100 15.400 

Τεχνολόγος 
Μερικής 

Απασχόλησης 
1 600 8.400 

Γενετιστής 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.000 42.000 

Νοσηλευτής 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
3 3 * 1.100 46.200 

Νοσηλευτής 
Μερικής 

Απασχόλησης 
1 600 8.400 

Παθολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.000 42.000 

Βιολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 2.000 28.000 

Ακτινολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.000 42.000 

Καρδιολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.000 42.000 

Παιδίατρος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.000 42.000 

Ογκολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 3.000 42.000 

Γραµµατέας 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 1.100 15.400 

Γραµµατέας 
Μερικής 

Απασχόλησης 
2 2 * 600 16.800 

Διαιτολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 1.100 15.400 
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Ψυχολόγος 
Πλήρους 

Απασχόλησης 
1 1.100 15.400 

Συνεργείο 

Καθαρισµού 
   4.100 

ΣΥΝΟΛΟ    425.500 

 

Για τον υπολογισµό του ετήσιου κόστους αµοιβών του µόνιµου προσωπικού της 

επιχείρησής µας, τόσο για το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όσο και γι’ αυτό της 

Πτολεµαϊδας, υπολογίσαµε 14 µισθούς, αφού πέρα από τους 12 µισθούς των 12 µηνών, 

προσθέσαµε και δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, αλλά και επίδοµα αδείας. 

Έτσι, ύστερα από υπολογισµούς που προκύπτουν από τους παραπάνω πίνακες, το 

σύνολο του ετήσιου κόστους αµοιβών µόνιµου προσωπικού και για τα δύο µας κέντρα, 

ανέρχεται στο ποσό των 1.027.500€. 

 

Πίνακας 6.3.2 

Αµοιβές Εξωτερικών Συνεργατών Θεσσαλονίκης και Πτολεµαϊδας 

 

Θέση Απασχόληση 
Κόστος 

Επιχείρησης/Έτος 

Λογιστής Όλο το χρόνο 6.000 

Νομικός Σύμβουλος Όλο το χρόνο 3.000 

Σύμβουλος Μάρκετινγκ Όλο το χρόνο 3.000 

Σύμβουλος Πληροφ. 

Συστημάτων 
Όλο το χρόνο 3.000 

ΣΥΝΟΛΟ  15.000 

 

Αμοιβές μόνιμου προσωπικού (1.027.500) + αμοιβές εξωτερικών συνεργατών 

(15.000) = Σύνολο αμοιβών: 1.042.500 τον χρόνο. 

Για να υπολογίσουμε τις αμοιβές του προσωπικού για διάστημα πέντε ετών, 

θα υπολογίζουμε κάθε χρόνο μία προσαύξηση 5%. 
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Πίνακας 6.3.3 

Σύνολο Αµοιβών Προσωπικού Θεσσαλονίκης και Πτολεµαίδας για 

Διάστηµα 5 ετών 

 

Έτος Σύνολο Αµοιβών Προσωπικού σε € 

1ο Έτος 1.042.500 

2ο Έτος 1.094.625 

3ο Έτος 1.149.356 

4ο Έτος 1.206.824 

5ο Έτος 1.267.165 

 

 

Άλλο σηµαντικό λειτουργικό έξοδο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για το διαγνωστικό 

µας κέντρο ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ είναι η συντήρηση των µηχανηµάτων, η οποία 

κοστολογείται γύρω στις 15.000€/χρόνο. Για όλες τις δαπάνες θα υπολογιστεί µια 

ετήσια προσαύξηση της τάξης του 5%.  

Πίνακας 6.3.4 

Λειτουργικές Δαπάνες ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟΥ 

 

Είδος Δαπάνης Ποσό σε €/ µήνα Ποσό σε €/ έτος 

Συντήρηση Μηχανηµάτων 1.250 15.000 

Φωτισµός / Ύδρευση 2.000 24.000 

Τηλέφωνο / Internet 400 4.800 

Συντήρηση Λογισµικού 200 2.400 

Έξοδα Διαφήµισης - 14.000 

Γραφική Ύλη και 

Αναλώσιµα Η/Υ 
2.000 24.000 

Συντήρηση και Καύσιµα 

Μεταφορικών Μέσων 
800 9.600 

Ενοίκια Χώρων 

Στάθµευσης 
1.500 18.000 

Απρόβλεπτα Έξοδα 2.000 24.000 

Σύνολο - 135.800 
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Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας της επιχείρησής µας, σε Θεσσαλονίκη και 

Πτολεµαϊδα, θα προκύψει από το άθροισµα των δαπανών αµοιβών προσωπικού και 

όλων των εξόδων λειτουργίας.  

Έτσι, στην περίπτωσή µας, για τα δύο µας κέντρα σε Θεσσαλονίκη και Πτολεµαϊδα 

θα έχουµε: 1.042.500 + 135.800 = 1.178.300€. 

Επίσης, κάθε επιχείρηση οφείλει να διατηρεί ένα αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης, το 

οποίο υπολογίζεται ως το µηνιαίο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης x 2 µήνες. 

Εποµένως, το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης που οφείλει να διατηρεί το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ 

θα είναι:  

Μηνιαίο κόστος λειτουργίας: 1.178.300/12 = 98.190€ 

Αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης: 98.190 x 2 = 196.383,33€ 

 

6.4 Υπολογισµός Εσόδων 

Ως έσοδο ορίζεται κάθε αύξηση που παρουσιάζουν τα οικονοµικά οφέλη της 

επιχείρησης στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης, υπό τη µορφή αύξησης στοιχείων του 

Ενεργητικού ή µείωσης των Υποχρεώσεων. Τα έσοδα προκύπτουν, είτε από την 

πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, είτε από την χρησιµοποίηση από τρίτους, 

στοιχείων του Ενεργητικού της (Ευρετήριο Οικονοµικών Όρων, 2016). 

Για να υπολογίσουµε τα έσοδα από τις υπηρεσίες που θα προσφέρουµε και στα δύο 

διαγνωστικά µας κέντρα, θα πρέπει πρώτα από όλα να υπολογίσουµε τους πελάτες που 

θα επισκέπτονται τα κέντρα µας. Το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ της Θεσσαλονίκης αναµένεται να 

δέχεται 100 µε 150 πελάτες ηµερησίως, ενώ αυτό της Πτολεµαϊδας, 33 µε 50. 

Παρακάτω θα δούµε αναλυτικά πως µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε τα σενάρια 

της καλύτερης, της πιο πιθανής, αλλά και της χειρότερης πρόβλεψης.  

 

Παράδειγµα Καλύτερης Πρόβλεψης για τον πρώτο χρόνο:  

Έστω ότι στο διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης θα δεχόµαστε καθηµερινά 150 

πελάτες. Άρα για τους δώδεκα µήνες θα έχουµε: 

150 πελάτες x 25 ηµέρες x 12µήνες = 45.000 πελάτες. 

 

Έστω επίσης, ότι στο διαγνωστικό κέντρο της Πτολεµαϊδας θα δεχόµαστε 

καθηµερινά 50 πελάτες. Άρα για τους δώδεκα µήνες θα έχουµε: 

50 πελάτες x 25 ηµέρες x 12 µήνες = 15.000 πελάτες. 
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Συνολικά λοιπόν, για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας µας, σύµφωνα πάντα µε το 

καλύτερο σενάριο, υπολογίζουµε να έχουµε µία επισκεψιµότητα της τάξεως των 60.000 

πελατών. 

 

Παράδειγµα Πιο Πιθανής Πρόβλεψης για τον πρώτο χρόνο:  

Έστω ότι στο διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης θα δεχόµαστε καθηµερινά 120 

πελάτες. Άρα για τους δώδεκα µήνες θα έχουµε: 

120 πελάτες x 25 ηµέρες x 12µήνες = 36.000 πελάτες. 

 

Έστω ακόµα, ότι στο διαγνωστικό κέντρο της Πτολεµαϊδας θα δεχόµαστε 

καθηµερινά 47 πελάτες. Άρα για τους δώδεκα µήνες θα έχουµε: 

47 πελάτες x 25 ηµέρες x 12 µήνες = 14.000 πελάτες. 

 

Συνολικά λοιπόν, σύµφωνα µε την πιο πιθανή µας πρόβλεψη, υπολογίζουµε να µας 

επισκεφθούν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας µας, 50.000 πελάτες. 

 

Παράδειγµα Χειρότερης Πρόβλεψης για τον πρώτο χρόνο:  

Έστω ότι στο διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης θα δεχόµαστε καθηµερινά 100 

πελάτες. Άρα για τους δώδεκα µήνες θα έχουµε: 

100 πελάτες x 25 ηµέρες x 12µήνες = 30.000 πελάτες. 

 

Έστω επίσης, ότι στο διαγνωστικό κέντρο της Πτολεµαϊδας θα δεχόµαστε 

καθηµερινά 33 πελάτες. Άρα για τους δώδεκα µήνες θα έχουµε: 

33 πελάτες x 25 ηµέρες x 12 µήνες = 10.000 πελάτες. 

 

Συνολικά λοιπόν, για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας µας, σύµφωνα µε το σενάριο της 

χειρότερης πρόβλεψης, υπολογίζουµε να µας επισκεφθούν 40.000 πελάτες. 

 

Για τον υπολογισµό της πενταετούς πρόβλεψης, θεωρούµε ότι θα υπάρχει αύξηση της 

τάξεως του 5%. 
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Πίνακας 6.4 

Προβλέψεις Εσόδων 

 

 

Σενάριο 

Καλύτερης 

Πρόβλεψης 

Σενάριο Πιο 

Πιθανής 

Πρόβλεψης 

Σενάριο 

Χειρότερης 

Πρόβλεψης 

Συνολικός 

Αριθµός Πελατών 
   

1ος χρόνος 60.000 50.000 40.000 

2ος χρόνος 63.000 52.500 42.000 

3ος χρόνος 66.150 55.125 44.100 

4ος χρόνος 69.458 57.881 46.305 

5ος χρόνος 72.930 60.775 48.620 

       

Μέσο Έσοδο/ 

Πελάτη σε € 
      

1ος χρόνος 50 45 40 

2ος χρόνος 52,5 47,25 42 

3ος χρόνος 55,125 49,6125 44,1 

4ος χρόνος 57,88125 52,093125 46,305 

5ος χρόνος 60,7753125 54,69778125 48,62025 

       

Πρόβλεψη 

Πωλήσεων σε € 
      

1ος χρόνος 3.000.000 2.250.000 1.600.000 

2ος χρόνος 3.307.500 2.480.625 1.764.000 

3ος χρόνος 3.646.519 2.734.889 1.944.810 

4ος χρόνος 4.020.287 3.015.215 2.144.153 

5ος χρόνος 4.432.366 3.324.275 2.363.929 

 
Τέλος, στο επόµενο κεφάλαιο της αξιολόγησης του επενδυτικού µας σχεδίου, θα 

ακολουθήσουν υπολογισµοί και για τα τρία αυτά πιθανά µας σενάρια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Σκοπός της ανάλυσης και της αξιολόγησης του επενδυτικού µας σχεδίου που θα 

διενεργήσουµε, είναι να εντοπίσουµε πιθανές αδυναµίες, ώστε να µπορέσουµε να τις 

αντιµετωπίσουµε έγκαιρα ή και να τις αποφύγουµε, µε όσο το δυνατόν µικρότερο 

επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

 

7.1 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

Η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, είναι η λογιστική κατάσταση, η οποία 

παρουσιάζει περιληπτικά όλους τους παράγοντες, που προσδιορίζουν το οικονοµικό 

αποτέλεσµα µιας λογιστικής περιόδου και εµφανίζει το αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) 

της οικονοµικής µονάδας κατά τη διάρκεια µιας περιόδου. Με τον τρόπο αυτό παρέχει 

όλες τις χρήσιµες πληροφορίες στο ενδιαφερόµενο κοινό. Τέλος, µε βάση τα 

αποτελέσµατα στις περιόδους που εµφανίζεται κέρδος, αυτό φορολογείται κι έτσι 

προκύπτουν τα Καθαρά Κέρδη της Επιχείρησης (Βασιλείου και Ηρειώτης, 2009). 

 

Πίνακας 7.1 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 5 ετών για Πιο Πιθανή Πρόβλεψη 

 

Κατηγορίες 1ος χρόνος 2ος χρόνος 3ος χρόνος 4ος χρόνος 5ος χρόνος 

Έσοδα 2.250.000 2.480.625 2.734.889 3.015.215 3.324.275 

Κόστος	

Λειτουργίας 
1.178.300 1.237.215 1.299.076 1.364.030 1.432.231 

Αποσβέσεις 406.800 406.800 406.800 406.800 406.800 

Κ.Π.Τ.Φ. 664.900 836.610 1.029.013 1.244.386 1.485.244 

Τόκοι 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 

Κ.Π.Φ. 654.280 825.990 1.018.393 1.233.766 1.474.624 

Φόροι 189.741 239.537 295.334 357.792 427.641 

Καθαρά	

Κέρδη 
464.539 586.453 723.059 875.974 1.046.983 
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Για την συµπλήρωση του παραπάνω πίνακα 7.1 ¨Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

Χρήσης 5 ετών για Πιο Πιθανή Πρόβλεψη¨, ακολουθήσαµε τις παρακάτω ενέργειες. 

Αρχικά, τα έσοδά µας προέκυψαν µε βάση τα στοιχεία του πίκακα 6.4 και το 

σενάριο της πιο πιθανής πρόβλεψης, αναφορικά µε την επισκεψιµότητα και τα µέσα 

έσοδα ανά πελάτη µας. Το κόστος λειτουργίας µας υπολογίστηκε προσθέτοντας το 

σύνολο των ετήσιων αµοιβών (1.042.500) και το σύνολο των λειτουργικών δαπανών 

(135.800) των διαγνωστικών µας κέντρων, υπολογίζοντας για κάθε έτος µία 

προσαύξηση της τάξεως του 5%. 

Οι αποσβέσεις, όπως τις υπολογίσαµε στην ενότητα 6.1.1 ¨Υπολογισµός Παγίων 

Στοιχείων¨, ανέρχονται σε 406.800€, ύστερα από πρόσθεση των κτιριακών δαπανών 

και των δαπανών εξοπλισµού (πίνακας 6.1.5), επί του σταθερού συντελεστή 20%. 

Τα Κ.Π.Τ.Φ. (κέρδη προ τόκων και φόρων), υπολογίστηκαν αφαιρόντας από τα 

έσοδα, το κόστος λειτουργίας και τις αποσβέσεις, ενώ οι τόκοι είχαν υπολογιστεί στο 

προηγούµενο κεφάλαιο ως 10.620€. 

Τα Κ.Π.Φ. (κέρδη προ φόρων), υπολογίστηκαν αφαιρόντας από τα Κ.Π.Τ.Φ. τους 

τόκους. 

Οι φόροι, οι οποίοι σήµερα ανέρχονται σε 29%, υπολογίστηκαν πολλαπλασιάζοντας 

τα Κ.Π.Φ. µε τον φορολογικό συντελεστή 29% και τέλος, για τον υπολογισµό των 

καθαρών κερδών, αφαιρέσαµε από τα Κ.Π.Φ. τους φόρους. 

Αντίστοιχα υπολογίζουµε την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 5 ετών για την 

Καλύτερη Πρόβλεψη, καθώς και για την Χειρότερη Πρόβλεψη. 

 

Πίνακας 7.1.1 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 5 ετών για Καλύτερη Πρόβλεψη 

 

Κατηγορίες 1ος χρόνος 2ος χρόνος 3ος χρόνος 4ος χρόνος 5ος χρόνος 

Έσοδα 3.000.000 3.307.500 3.646.519 4.020.287 4.432.366 

Κόστος	

Λειτουργίας 
1.178.300 1.237.215 1.299.076 1.364.030 1.432.231 

Αποσβέσεις 406.800 406.800 406.800 406.800 406.800 

Κ.Π.Τ.Φ. 1.414.900 1.663.485 1.940.643 2.249.457 2.593.335 

Τόκοι 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 

Κ.Π.Φ. 1.404.280 1.652.865 1.930.023 2.238.837 2.582.715 
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Φόροι 407.241 479.331 559.707 649.263 748.987 

Καθαρά	

Κέρδη 
997.039 1.173.534 1.370.316 1.589.575 1.833.728 

 

Πίνακας 7.1.2 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 5 ετών για Χειρότερη Πρόβλεψη 

 

Κατηγορίες 1ος χρόνος 2ος χρόνος 3ος χρόνος 4ος χρόνος 5ος χρόνος 

Έσοδα 1.600.000 1.764.000 1.944.810 2.144.153 2.363.929 

Κόστος	

Λειτουργίας 
1.178.300 1.237.215 1.299.076 1.364.030 1.432.231 

Αποσβέσεις 406.800 406.800 406.800 406.800 406.800 

Κ.Π.Τ.Φ. 14.900 119.985 238.934 373.323 524.898 

Τόκοι 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 

Κ.Π.Φ. 4.280 109.365 228.314 362.703 514.278 

Φόροι 1.241 31.716 66.211 105.184 149.141 

Καθαρά	

Κέρδη 
3.039 77.649 162.103 257.519 365.137 

 

Διάγραµµα 7.1 

Καθαρά Κέρδη ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟΥ για Πιο Πιθανή Πρόβλεψη 
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Διάγραµµα 7.1.1 

Καθαρά Κέρδη ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟΥ για Καλύτερη Πρόβλεψη 

 
 

Διάγραµµα 7.1.2 

Καθαρά Κέρδη ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟΥ για Χειρότερη Πρόβλεψη 
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Πιθανής Πρόβλεψης, είναι πολύ ικανοποιητικά και αυξάνονται µε το πέρασµα των 

χρόνων, ενώ για της Χειρότερης Πρόβλεψης δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά. 

 

Για να υπολογίσουµε τώρα την αποδοτικότητα της επιχείρησής µας, θα πρέπει 

πρώτα να υπολογίσουµε τον αριθµοδείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων, ο οποίος 

εκφράζεται από το πηλίκο της διαιρέσεως των Καθαρών Λειτουργικών Κερδών της 

χρήσης µε το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Επιχείρησης (Αλεξάκης, 2015). 

 
!"#"$ό !έ!"#$
Ί!"# !"#ά!"#$

  * 100 

 

Ένας υψηλός αριθµοδείκτης αποδοτικότητας, φανερώνει ότι η επιχείρηση ευηµερεί, 

ενώ αντίθετα, ένας χαµηλός αριθµοδείκτης είναι ενδεικτικός του ότι η επιχείρηση 

πάσχει σε κάποιο τοµέα της (Αλεξάκης, 2015). 

 

Πίνακας 7.1.3 

Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για 5ετή Λειτουργία 

ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟΥ για Πιο Πιθανή Πρόβλεψη 

 

Καθαρά Κέρδη 464.539 586.453 723.059 875.974 1.046.983 

Ίδιο Κεφάλαιο 1.890.000 

Δείκτης 

Αποδοτικότητας 24,57 31,03 38,25 46,34 55,39 

 

 

Πίνακας 7.1.4 

Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για 5ετή Λειτουργία 

ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟΥ για Καλύτερη Πρόβλεψη 

 

Καθαρά Κέρδη 997.039 1.173.534 1.370.316 1.589.575 1.833.728 

Ίδιο Κεφάλαιο 1.890.000 

Δείκτης 

Αποδοτικότητας 52,75 62,09 72,50 84,10 97,02 
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Πίνακας 7.1.5 

Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για 5ετή Λειτουργία 

ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟΥ για Χειρότερη Πρόβλεψη 

 

Καθαρά Κέρδη 3.039 77.649 162.103 257.519 365.137 

Ίδιο Κεφάλαιο 1.890.000 

Δείκτης 

Αποδοτικότητας 0,16 4,10 8,57 13,62 19,31 

 

Όπως παρατηρούµε στους πίνακες 7.1.3, 7.1.4 και 7.1.5, οι Αριθµοδείκτες 

Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας της 

επιχείρησής µας φαίνονται να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικοί, αφού αυξάνονται µε 

γοργούς ρυθµούς, κυρίως στην Καλύτερη και στην Πιο Πιθανή Πρόβλεψη. 

 

7.2 Περίοδος Αποπληρωµής Κεφαλαίου 

Η περίοδος Αποπληρωµής του Κεφαλαίου (pay-back period) αποτελεί µία από τις πιο 

απλές µεθόδους αξιολόγησης µιας νέας επένδυσης. Με την συγκεκριµένη µέθοδο 

παρουσιάζεται ο αριθµός των ετών που απαιτούνται για να επανεισπραχθεί το κόστος 

του κεφαλαίου της επένδυσης που πραγµατοποιήσαµε, µέσω των Καθαρών Κερδών και 

των Καθαρών Ταµειακών Ροών, για τα υπό εξέταση έτη (Σαµπράκος, 2016). 

 

Πίνακας 7.2 

Καθαρές Ταµειακές Ροές Πιο Πιθανούς Πρόβλεψης 

  

Περίοδος 

πριν την 

έναρξη 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Κόστος	

Επένδυσης 
2.136.375            

Έσοδα 0 2.250.000 2.480.625 2.734.889 3.015.215 3.324.275 

Κόστος	

Λειτουργίας 
0 1.178.300 1.237.215 1.299.076 1.364.030 1.432.231 

Αποσβέσεις 0 406.800 406.800 406.800 406.800 406.800 

Κ.Π.Τ.Φ. 0 664.900 836.610 1.029.013 1.244.386 1.485.244 
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Τόκοι 0 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 

Κ.Π.Φ. 0 654.280 825.990 1.018.393 1.233.766 1.474.624 

Φόροι 0 189.741 239.537 295.334 357.792 427.641 

Καθαρά	Κέρδη 0 464.539 586.453 723.059 875.974 1.046.983 

Καθαρές	

Ταμειακές	Ροές 
-2.136.375 878.879 1.000.793 1.137.399 1.290.314 1.461.323 

Αθροιστικές 

Ταµειακές Ροές 
-2.136.375 -1.257.496 -256.703 880.697 2.171.010 3.632.333 

 

Στην επένδυσή µας, όπως φαίνεται κι από τα αθροιστικά ταµειακά υπόλοιπα του 

πίνακα 7.2 για την Πιο Πιθανή Πρόβλεψη, στη διάρκεια του τέταρτου έτους, 

παρατηρούµε ότι θα πραγµατοποιηθεί η επανείσπραξη των 1.890.000€, που ήταν και η 

αρχική µας επένδυση, καθώς και των 2.136.375€ που ήταν το συνολικό κόστος της 

επένδυσής µας. 

Για την ακρίβεια, το 3ο έτος θα έχουµε ανακτήσει τα 880.697€ από τα 1.890.000€ 

της αρχικής µας επένδυσης. Τα υπόλοιπα 1.009.303€ θα τα ανακτήσουµε κατά τη 

διάρκεια του 4ου έτους, όπου 1.009.303 / 2.171.010 = 0,46. Άρα η περίοδος 

επαναείσπραξης της αρχικής µας επένδυσης θα είναι ακριβώς 3,46 έτη και η περίοδος 

επαναείσπραξης του συνολικού κόστους επένδυσης θα είναι: 2.136.375 – 880.697 = 

1.255.678 και 1.255.678 / 2.136.375 = 0,59 

Άρα θα είναι ίση µε 3,59 έτη ακριβώς. 

Βάση λοιπόν αυτής της µεθόδου, η παρούσα επένδυση φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική 

και συµφέρουσα, αφού στις µέρες µας δεν είναι πολλές οι επχειρήσεις που 

καταφέρνουν να επιβιώνουν και πόσο µάλλον να επιφέρουν και τόσο γρήγορα το 

αρχικό κεφάλαιο επένδυσης των µετόχων τους.  

 

Πίνακας 7.2.1 

Καθαρές Ταµειακές Ροές Καλύτερης Πρόβλεψης 

  

Περίοδος 

πριν την 

έναρξη 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Κόστος	

Επένδυσης 
2.136.375            
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Έσοδα 0 3.000.000 3.307.500 3.646.518 4.020.286 4.432.366 

Κόστος	

Λειτουργίας 
0 1.178.300 1.237.215 1.299.076 1.364.030 1.432.231 

Αποσβέσεις 0 406.800 406.800 406.800 406.800 406.800 

Κ.Π.Τ.Φ. 0 1.414.900 1.663.485 1.940.643 2.249.457 2.593.335 

Τόκοι 0 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 

Κ.Π.Φ. 0 1.404.280 1.652.865 1.930.023 2.238.837 2.582.715 

Φόροι 0 407.241 479.331 559.707 649.263 748.987 

Καθαρά	Κέρδη 0 997.039 1.173.534 1.370.316 1.589.575 1.833.728 

Καθαρές	

Ταμειακές	Ροές 
-2.136.375 1.414.459 1.590.954 1.787.736 2.006.995 2.251.148 

Αθροιστικές 

Ταµειακές Ροές 
-2.136.375 -721.916 869.038 2.656.774 4.663.769 6.914.917 

 

Στην επένδυσή µας, όπως φαίνεται κι από τα αθροιστικά ταµειακά υπόλοιπα του 

πίνακα 7.2.1 για την Καλύτερη Πρόβλεψη, στη διάρκεια του τρίτου έτους, 

παρατηρούµε ότι θα πραγµατοποιηθεί η επανείσπραξη των 1.890.000€, που ήταν και η 

αρχική µας επένδυση, καθώς και των 2.136.375€ που ήταν το συνολικό κόστος της 

επένδυσής µας. 

Για την ακρίβεια, το 2ο έτος θα έχουµε ανακτήσει τα 869.038€ από τα 1.890.000€ 

της αρχικής µας επένδυσης. Τα υπόλοιπα 1.020.962€ θα τα ανακτήσουµε κατά τη 

διάρκεια του 3ου έτους, όπου 1.020.962 / 2.656.774 = 0,38. Άρα η περίοδος 

επαναείσπραξης της αρχικής µας επένδυσης θα είναι ακριβώς 2,38 έτη και η περίοδος 

επαναείσπραξης του συνολικού κόστους επένδυσης θα είναι:  

2.136.375 – 869.038 = 1.267.337 και 1.267.337 / 2.136.375 = 0,59 

Άρα θα είναι ίση µε 2,59 έτη ακριβώς. 

Βάση λοιπόν αυτής της µεθόδου, η παρούσα επένδυση φαίνεται ακόµα πιο 

ελκυστική και συµφέρουσα από αυτή της Πιο Πιθανής Πρόβλεψης, αφού µας επιφέρει 

ένα χρόνο νωρίτερα το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης των µετόχων µας.  
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Πίνακας 7.2.2 

Καθαρές Ταµειακές Ροές Χειρότερης Πρόβλεψης 

  

Περίοδος 

πριν την 

έναρξη 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Κόστος	

Επένδυσης 
2.136.375            

Έσοδα 0 1.600.000 1.764.000 1.944.810 2.144.153 2.363.928 

Κόστος	

Λειτουργίας 
0 1.178.300 1.237.215 1.299.076 1.364.030 1.432.231 

Αποσβέσεις 0 406.800 406.800 406.800 406.800 406.800 

Κ.Π.Τ.Φ. 0 14.900 119.985 238.934 373.323 524.897 

Τόκοι 0 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 

Κ.Π.Φ. 0 4.280 109.365 228.314 362.703 514.278 

Φόροι 0 1.241 31.716 66.211 105.184 149.141 

Καθαρά	Κέρδη 0 3.039 77.649 162.103 257.519 365.137 

Καθαρές	

Ταμειακές	Ροές 
-2.136.375 420.459 495.069 579.523 674.939 782.557 

Αθροιστικές 

Ταµειακές Ροές 
-2.136.375 -1.715.916 -1.220.847 -641.324 33.616 816.173 

 

Τέλος, όπως παρατηρούµε από τον πίνακα 7.2.2 της Χειρότερης Πρόβλεψης, η 

επένδυση δε συµφέρει την επιχείρησή µας, αφού δεν µας επιφέρει το αρχικό µας 

κεφάλαιο τουλάχιστον για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας της. 

 

7.3 Καθαρή Παρούσα Αξία 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας, όλες οι καθαρές ταµειακές ροές 

πρέπει να προεξοφληθούν στο σήµερα, µε συντελεστή προεξόφλησης την ελάχιστη 

αποδεκτή απόδοση. 

Εάν το προεξοφλητικό επιτόκιο αντανακλά το κόστος ευκαιρίας του επενδυόµενου 

κεφαλαίου, η επένδυση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί εάν η παρούσα αξία των 

αναµενόµενων πλεονασµάτων είναι µεγαλύτερη από το αρχικό κόστος επένδυσης ή 
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αλλιώς αν η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι θετική (Χατζηδήµα, 2016, Σαµπράκος, 

2016). 

Ο τύπος που ισχύει είναι ο εξής: 

 

Κ.Π.Α = (!!!)!
!

  + (!!!)!
!!!

 + (!!!)!
(!!!)!

 + ... (!!!)!
(!!!)!

 

 

Όπου: 

Ω = ωφέλειες ή θετικές χρηµατικές ροές 

Κ= κόστη ή αρνητικές χρηµατικές ροές και περιλαµβάνει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες 

της επένδυσης 

i = το ύψος του επιτοκίου προεξόφλησης 

n = ο αριθµός των ετών 

 

Για το διαγνωστικό µας κέντρο ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ προκύπτει ο παρακάτω πίνακας 

ταµειακών ροών και παρουσών αξιών, για το πιο ρεαλιστικό σενάριο της Πιο Πιθανής 

Πρόβλεψης. 

 

 

Πίνακας 7.3 

Ταµειακές Ροές και Παρούσες Αξίες 

  

Περίοδος 

πριν την 

έναρξη 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

Κόστος	Επένδυσης -2.136.375           

Έσοδα 0 2.250.000 2.480.625 2.734.889 3.015.215 3.324.275 

Κόστος	Λειτουργίας 0 1.178.300 1.237.215 1.299.075 1.364.029 1.432.231 

Αποσβέσεις 0 406.800 406.800 406.800 406.800 406.800 

Κ.Π.Τ.Φ. 0 664.900 836.610 1.029.013 1.244.386 1.485.244 

Τόκοι 0 10.620 10.620 10.620 10.620 10.620 

Κ.Π.Φ. 0 654.280 825.990 1.018.393 1.233.766 1.474.624 

Φόροι 0 189.741 239.537 295.334 357.792 427.641 

Καθαρά	Κέρδη 0 464.539 586.453 723.059 875.974 1.046.983 



59 
 

Καθαρές	Ταμειακές	

Ροές 
-2.136.375 878.879 1.000.793 1.137.399 1.290.314 1.461.323 

Προεξοφλημένες	

Ταμειακές	Ροές 
-2.136.375 843.543 921.936 1.005.651 1.094.984 1.190.246 

Κ.Π.Α. 2.919.985           

 

Για να υπολογίσουµε τις προεξοφληµένες ταµειακές µας ροές, χρησιµοποιούµε ως 

συντελεστή προεξόφλησης το 4,189% [5,90%*(1-29%)] και µε βάση αυτόν, 

πολλαπλασιάσαµε τις καθαρές ταµειακές µας ροές. 

Όπως παρατηρούµε στον παραπάνω πίνακα 7.3, η Κ.Π.Α, η οποία υπολογίστηκε 

αφαιρόντας από το σύνολο των προεξοφληµένων µας ροών, το κόστος επένδυσης, 

ανέρχεται στα 2.919.985, που είναι ποσό πολύ µεγαλύτερο του µηδενός. 

Ως εκ τούτου, το επενδυτικό µας σχέδιο είναι ιδιαίτερα συµφέρον και οφείλει να 

γίνει αποδεκτό. 

 

7.4 Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης 

Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης ή αλλιώς Ε.Σ.Α. είναι το υπολογιζόµενο 

επιτόκιο, όπου η παρούσα αξία των ταµειακών εισροών είναι ίση µε την παρούσα αξία 

των ταµειακών εκροών ή για να το πούµε διαφορετικά, είναι το επιτόκιο, όπου η 

Καθαρή Παρούσα Αξία είναι ίση µε το µηδέν (Σαµπράκος, 2016, Χατζηδήµα, 2016). 

Όταν το επιτόκιο προεξόφλησης για µια συγκεκριµένη χρηµατοροή αυξάνει, η ΚΠΑ 

αξία της χρηµατοροής µειώνεται. Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης λοιπόν του 

κεφαλαίου, µπορεί να οριστεί, ως το επιτόκιο προεξόφλησης που µηδενίζει τη 

χρηµατοροή, δηλαδή εκείνο το επιτόκιο, το οποίο εξισώνει την αρχική επένδυση µε την 

αξία όλων των µελλοντικών ταµειακών ροών. 

Η διαφορά µεταξύ του επιτοκίου που δίνεται από τον ΕΣΑ και του επιτοκίου της 

προεξόφλησης, έγκειται στο γεγονός ότι το πρώτο προσδιορίζεται από τα 

χαρακτηριστικά του πίνακα των ταµειακών ροών και για τον λόγο αυτό καλείται και 

εσωτερική απόδοση, ενώ το επιτόκιο προεξόφλησης καθορίζεται εξωγενώς από τον 

επενδυτικό φορέα. Ο τύπος που δίνει τον ΕΣΑ είναι ο ακόλουθος (Δαµίγος και 

Καλιαµπάκος, 2008): 

ΚΠΑ = 0 = !"#
(!!!"#)

!
!!!   - 𝛦! 
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Όπου: 

ΚΤΡ = Η Καθαρή Ταµειακή Ροή 

Ε0 = Η αρχική επένδυση το χρόνο 0 

ν = η διάρκεια ζωής του επενδυτικού σχεδίου 

ΕΣΑ = Το Επιτόκιο Προεξόφλησης για ΚΠΑ = 0 

 

Σύµφωνα µε υπολογισµούς, ο IRR που µηδενίζει την Καθαρή Παρούσα Αξία µας 

είναι 41% και παρουσιάζεται στον πίνακα 7.4. 

 

Πίνακας 7.4 

Υπολογισµός Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης 

 
Αρχική	Επένδυση -2.136.375 

Έτος Καθαρές	Ταμειακές	Ροές 
1 878.879 
2 1.000.793 
3 1.137.399 
4 1.290.314 
5 1.461.323 
IRR 41% 

 

Όπως παρατηρούµε από τον παραπάνω πίνακα, ο Εσωτερικός Συντελεστής 

Απόδοσης (IRR) που µηδενίζει την Καθαρά Παρούσα Αξία µας υπολογίζεται σε 41% 

και είναι µεγαλύτερος του προεξοφλητικού επιτοκίου 4,189%, άρα η επένδυσή µας 

θεωρείται αποδεκτή και συµφέρουσα. 

Με βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη χρηµατοοικονοµική αξιολόγηση 

της παρούσας επένδυσης, προκύπτει ότι η υλοποίηση του συγκεκριµένου 

επιχειρηµατικού σχεδίου για το διαγνωστικό µας κέντρο ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ, αναµένεται να 

είναι κερδοφόρα και µάλιστα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αλλά και µε µεγάλες 

προοπτικές για µελλοντικά κέρδη.     
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7.5 Συµπεράσµατα 

Το προτεινόµενο επιχειρηµατικό µας σχέδιο, έχει ως αντικείµενό του, τη δηµιουργία 

ενός διαγνωστικού κέντρου στην πόλη της Θεσσαλονίκης κι ενός ακόµη παραρτήµατός 

του στην πόλη της Πτολεµαϊδας. Σκοπός και των δύο αυτών κέντρων είναι να παρέχουν 

υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο χώρο της βιοπαθολογίας και της διαγνωστικής, καθώς 

επίσης και στην διάγνωση, αλλά και θεραπεία του καρκίνου, µιας και η Πτολεµαϊδα, 

κυρίως λόγω των µονάδων παραγωγής λιγνίτη της Δ.Ε.Η, πλήττεται µε υψηλά ποσοστά 

καρκίνου, βασιζόµενα, τόσο στα αρτιότερα διαγνωστικά µέσα που θα έχουν στη 

διάθεσή τους, όσο και στο έµπειρο προσωπικό που θα τα στελεχώνει. 

Το ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ αποσκοπεί να εξυπηρετεί καθηµερινά µεγάλο όγκο πελατών, 

λόγω των ανταγωνιστικών τιµών, του κατάλληλου εξοπλισµού και του εξειδικευµένου 

του προσωπικού. Δεδοµένου ότι η επιχείρησή µας τώρα ξεκινάει, θα πρέπει να 

επενδύσουµε πολύ σε µια προσεγµένη διαφηµιστική στρατηγική, η οποία θα καταφέρει 

να µας εγγυηθεί την επιτυχή είσοδο του διαγνωστικού µας κέντρου, στο χώρο της 

υγείας. 

Στηριζόµενοι λοιπόν σε µια λεπτοµερή στρατηγική µάρκετινγκ, αλλά και στο 

εξαιρετικά ικανό ανθρώπινο δυναµικό, η επιχείρησή µας έχει ως στόχο κατά το πρώτο 

έτος λειτουργίας της και σύµφωνα µε τις πιο πιθανές προβλέψεις, έσοδα της τάξεως 

των 2.250.000€, τα οποία θα αυξάνονται κάθε χρόνο κατά 5%. Λαµβάνοντας υπόψη 

µας τις προβλέψεις των εσόδων σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις της επιχείρησής µας σε 

πάγια και λειτουργικά έξοδα, υπολογίζεται ότι τα καθαρά µας κέρδη θα ανέρχονται σε 

464.539€ και θα αυξάνονται συνεχώς. Η περίοδος επανείσπραξης του κόστους 

επένδυσής µας υπολογίζεται στα 3,59 έτη, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα 

ελκυστική και συµφέρουσα, µιας και ο κλάδος αυτός εµπεριέχει πολλούς κινδύνους, 

ιδιαίτερα εξαιτίας του µεγέθους της επένδυσης, οι οποίοι όµως µπορούν να 

αντιµετωπιστούν µε επιτυχία όπως φαίνεται και στο παρόν επιχειρηµατικό σχέδιο. 

Συνοψίζοντας λοιπόν, καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι το Επιχειρηµατικό µας 

Σχέδιο για το Διαγνωστικό Κέντρο ΙΑΤΡΟΣΠΙΤΟ γίνεται αποδεκτό, αφού είναι 

ιδιαίτερα αποδοτικό και µπορεί να στηρίξει µία κερδοφόρα επιχείρηση στον ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό χώρο της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων 

φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως): 

 

Άρθρο 1 Ορισµοί:  

1. Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια είναι µόνο τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών 

υλικών, τα εργαστήρια απεικονίσεων και τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ως εξής:  

α. Διαγνωστικό εργαστήριο βιολογικών υλικών είναι χώρος κατάλληλα 

διαρρυθµισµένος και εξοπλισµένος, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α ́ και Β ́ του Π. 

Δ/τος 84/01, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό µε ειδικότητα βιοπαθολογίας ή 

κυτταρολογίας ή παθολογοανατοµικής, προς εξέταση, στο πλαίσιο άσκησης 

διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής, σε βιολογικά υλικά, σύµφωνα µε τους κανόνες 

της ιατρικής επιστήµης.  

β. Διαγνωστικό εργαστήριο απεικονίσεων είναι χώρος κατάλληλα διαρρυθµισµένος και 

εξοπλισµένος, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α και Β, του Π. Δ/τος 84/01, όπου 

γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό µε ειδικότητα ακτινοδιαγνωστικής, προς εξέταση, 

στο πλαίσιο άσκησης της διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής µε τα σύγχρονα µέσα 

απεικόνισης της βιοϊατρικής τεχνολογίας, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής 

επιστήµης.  

γ. Διαγνωστικό εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής είναι χώρος κατάλληλα 

διαρρυθµισµένος και εξοπλισµένος, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α και Β του Π. Δ/τος 

84/01, όπου γίνονται δεκτοί οι ασθενείς από ιατρό µε ειδικότητα πυρηνικής ιατρικής, 

προς εξέταση, στο πλαίσιο άσκησης διαγνωστικής εργαστηριακής ιατρικής µε ανοικτή 

πηγή ιοντίζουσας ακτινοβολίας, τόσο για in vivo όσο και για in vitro διαγνωστικές 

µελέτες, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης.  

2. Ιδιωτικό εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης είναι χώρος κατάλληλα 

διαρρυθµισµένος και εξοπλισµένος, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α ́ και Β ́ του Π.Δ. 

84/01, όπου παρέχονται υπηρεσίες φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, σύµφωνα µε 

τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης και τέχνης, από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.  

Άρθρο 2 Προϋποθέσεις νόµιµης λειτουργίας  

1. Για τη νόµιµη λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής 

ιατρικής και αποκατάστασης απαιτείται βεβαίωση λειτουργίας. Από 01−07−2014 η 
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βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται από τους κατά τόπον Ιατρικούς Συλλόγους µέσα σε 

προθεσµία ενός (1) µηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα µε την 

κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρούσης. Εντός του ιδίου χρονικού διαστήµατος απορρίπτεται η σχετική αίτηση µε 

αιτιολογηµένη απόφαση αν δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις. Ο οικείος 

Σύλλογος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κατά την κατάθεσή τους. Σε 

περίπτωση ελλείψεων, ζητείται η συµπλήρωσή τους.  

2. Όµοιες βεβαιώσεις απαιτούνται και σε περίπτωση µεταστέγασης, επέκτασης ή 

µείωσης του αντικειµένου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. των 

προηγούµενων παραγράφων.  

3. Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου 

φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης κοινοποιείται αυθηµερόν από τον κατά τόπο 

Ιατρικό Σύλλογο στην οικεία Υγειονοµική Περιφέρεια (Υ.Πε.), προκειµένου η 

τελευταία να διατυπώσει γνώµη σχετικά µε τη λειτουργία του συγκεκριµένου φορέα 

στη χωρική της αρµοδιότητα. Εφόσον ο Ιατρικός Σύλλογος δεν λάβει γνώµη της 

Δ.Υ.Πε. (Διοίκησης Υγειονοµικής Περιφέρειας) εντός δέκα (10) ηµερών από την 

ηµεροµηνία έκδοσης του διαβιβαστικού εγγράφου της αναγγελίας έναρξης λειτουργίας 

του φορέα, τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής.  

 

Άρθρο 3 Δικαιούχοι  

1. Βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου και εργαστηρίου 

φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης χορηγείται:  

α. Σε φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης του ιατρικού 

επαγγέλµατος.  

β. Σε φυσικά πρόσωπα µε την προϋπόθεση ότι για τη λειτουργία του διαγνωστικού 

εργαστηρίου και εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ορίζεται 

επιστηµονικά υπεύθυνος για κάθε παροχή υπηρεσίας, ιατρός κάτοχος άδειας ή 

βεβαίωσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος.  

γ. Σε νοµικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύµφωνα µε τις κείµενες 

διατάξεις, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και µε την τήρηση των ειδικών 

προϋποθέσεων του άρθρου 11 και των λοιπών διατάξεων του Π.Δ. 84/01.  

δ. Σε αστικούς συνεταιρισµούς ελευθέρων επαγγελµατιών, ιατρών εργαστηριακής 

διάγνωσης, βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογικής ανατοµίας για την κάλυψη 

των αναγκών των µελών τους.  
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ε. Είναι δυνατή η χορήγηση µίας (κοινής) βεβαίωσης λειτουργίας σε δύο ή 

περισσότερους ιατρούς της αυτής ειδικότητας, στην περίπτωση που χρησιµοποιούν τον 

ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισµό αλλά σε καθορισµένους διαφορετικούς χρόνους 

υποδοχής των ασθενών.  

ζ. Απλή συστέγαση στον ίδιο χώρο, χωρίς εταιρική σχέση, µε αυτοτελείς βεβαιώσεις 

λειτουργίας, δύο (2) ή περισσότερων ιατρών της αυτής ή διαφορετικής ειδικότητας, 

καθώς επίσης και δύο (2) ή περισσότερων ιατρών ή οδοντιάτρων επιτρέπεται µόνο µε 

την προϋπόθεση ότι το σύνολο των διατιθέµενων χώρων κύριας χρήσης επαρκεί για τη 

χορήγηση ξεχωριστών βεβαιώσεων λειτουργίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές του παραρτήµατος Α ́ του Π.Δ. 84/01.  

2. Βεβαιώσεις λειτουργίας ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων 

φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης δεν χορηγούνται σε όσους έχουν καταδικαστεί 

για ποινικό αδίκηµα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δηµοσιοϋπαλληλικής 

ιδιότητας ή για παράβαση της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά.  

 

Άρθρο 4 Δικαιολογητικά για τη λειτουργία διαγνωστικού εργαστηρίου  

1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου απαιτείται 

αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 

παρούσης ή του νοµίµου εκπροσώπου σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή αστικού 

συνεταιρισµού. Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής 

συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης λειτουργίας από κοινού 

καθώς και ιδιωτικό συµφωνητικό για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση 

των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλµατος και την ιατρική δεοντολογία.  

2. Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου πρέπει να συνοδεύεται 

από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α. Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ή βεβαίωσης άσκησης του 

ιατρικού επαγγέλµατος, αντίγραφο τίτλου ειδικότητας των επιστηµονικά υπευθύνων 

και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο, στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο 

επιστηµονικά υπεύθυνος δεν είναι µέλος του Συλλόγου στην Περιφέρεια του οποίου 

αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.  

β. Βεβαίωση από την Πολεοδοµία ή από διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό ή 

αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές 

διατάξεις και τους κανονισµούς ακτινοπροστασίας ή από άλλες ειδικές διατάξεις η 

χωροθέτηση της συγκεκριµένης χρήσης στον προβλεπόµενο χώρο.  
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γ. Κανονισµό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου 

προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα.  

δ. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισµού από την Ελληνική 

Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  

ε. Συµβόλαιο αγοράς, ή συµφωνητικό µίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης µε, ή χωρίς 

αντάλλαγµα, του ακινήτου, όπου θα στεγάζεται ο εν λόγω φορέας.  

στ. Άδεια οικοδοµική ή βεβαίωση από την αρµόδια αρχή για το νοµίµως υφιστάµενο 

κτίριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 4067/2012 (Ν.Ο.Κ.)  

ζ. Διάγραµµα κάτοψης του διατεθειµένου χώρου κλίµακας 1/50, σε δύο αντίγραφα µε 

τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισµού τους, θεωρηµένο από 

διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι 

χρησιµοποιούµενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι 

τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο παράρτηµα Α ́ του Π.Δ. 84/2001 

(ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*), καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά µέσα στο ίδιο 

κτίριο ή σε συνεχόµενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.  

η. Βεβαίωση από διπλωµατούχο ηλεκτρολόγο-µηχανολόγο ή διπλωµατούχο 

ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση 

είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριµένου εξοπλισµού.  

θ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.  

ι. Κατάλογο όλων των µηχανηµάτων που περιλαµβάνονται στον επιστηµονικό 

εξοπλισµό του εργαστηρίου, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος 

Β ́ του Π.Δ. 84/2001.  

κ. Υποβολή επίσηµων αντιγράφων των νόµιµων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, 

ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστηµονικού 

εξοπλισµού.  

κα. Πιστοποιητικό σήµανσης CE για τον χρησιµοποιούµενο ιατρικό εξοπλισµό κατά 

την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.  

κβ. Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις της παρ. 6 της υποπαρ. ΙΒ.3. του άρθρου 

πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α ́) παράβολο ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ.  

κγ. Απόσπασµα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστηµονικά υπευθύνου. Σε 

περίπτωση νοµικού προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισµού, απόσπασµα ποινικού 

Μητρώου του διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου ή των µελών του Δ.Σ. (σε 

περίπτωση ανωνύµου εταιρείας) και του επιστηµονικά υπευθύνου.  
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κδ. Βεβαίωση από διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό περί της στατικής επάρκειας του 

ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το διαγνωστικό εργαστήριο, εφόσον πρόκειται για 

Μαγνητικό Τοµογράφο για χώρο εκτός ισογείου ή υπογείου.  

κε. Προσκόµιση ειδικής άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 

ακτινοπροστασίας, εφόσον θα χρησιµοποιούνται τεχνικές ή µηχανήµατα ιοντίζουσας 

ακτινοβολίας. Η παραπάνω άδεια εκδίδεται είτε στο όνοµα της εταιρείας είτε στο 

όνοµα του εταίρου, που εισφέρει τον εξοπλισµό κατά χρήση.  

κστ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστηµονικά 

υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού 

επαγγέλµατος.  

3. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου που 

λειτουργεί µε τη µορφή νοµικού προσώπου ή αστικού συνεταιρισµού, εκτός των 

δικαιολογητικών των περιπτώσεων (α) έως και (κε) της ανωτέρω παραγράφου, 

απαιτείται επιπλέον:  

α. Καταστατικό του νοµικού προσώπου ή του αστικού συνεταιρισµού, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/01 και βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου περί 

εγκρίσεως αυτού και εγγραφής της εταιρίας στα Μητρώα του, κατά τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ανωτέρω Π.Δ/τος. Εάν ο Ιατρικός Σύλλογος δεν 

απαντήσει µέσα στην προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών, που ορίζεται στην παραπάνω 

διάταξη, αρκεί η προσκόµιση αντιγράφου της αίτησης µαζί µε την απόδειξη της 

ηµεροµηνίας κατάθεσής της.  

β. Ονοµαστική κατάσταση του επιστηµονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι 

σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνοµα του 

αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ηµερών.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των επιστηµονικά υπευθύνων και των ιατρών ή 

οδοντιάτρων εταίρων ή µετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του 

ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος.  

δ. Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας, ονοµαστικός κατάλογος των µετόχων.  

 

Άρθρo 5 

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης  

1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και 

αποκατάστασης απαιτείται αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων, όπως αυτοί 

ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης ή του νοµίµου εκπροσώπου σε περίπτωση 
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νοµικού προσώπου ή αστικού συνεταιρισµού. Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης 

λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης 

λειτουργίας από κοινού καθώς και ιδιωτικό συµφωνητικό για τον έλεγχο των όρων 

συνεργασίας και την τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλµατος και την 

ιατρική δεοντολογία.  

2. Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης 

πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

α. Αντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ή βεβαίωσης άσκησης του 

ιατρικού επαγγέλµατος, αντίγραφο τίτλου ειδικότητας των επιστηµονικά υπευθύνων 

και βεβαίωση εγγραφής σε Ιατρικό Σύλλογο, στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο 

επιστηµονικά υπεύθυνος δεν είναι µέλος του Συλλόγου στην Περιφέρεια του οποίου 

αιτείται τη βεβαίωση λειτουργίας.  

β. Βεβαίωση από την Πολεοδοµία ή από διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό ή 

αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές 

διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριµένης χρήσης στον προβλεπόµενο χώρο.  

γ. Κανονισµό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου 

προκύπτει ότι δεν απαγο− ρεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του 

φορέα.  

δ. Συµβόλαιο αγοράς, ή συµφωνητικό µίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης µε, ή χωρίς 

αντάλλαγµα, του ακινήτου, όπου θα στεγάζεται ο εν λόγω φορέας.  

ε. Άδεια οικοδοµική ή βεβαίωση από την αρµόδια αρχή για το νοµίµως υφιστάµενο 

κτίριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 4067/2012 (Ν.Ο.Κ.)  

στ. Διάγραµµα κάτοψης του διατεθειµένου χώρου κλίµακας 1/50, σε δύο αντίγραφα µε 

τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισµού τους, θεωρηµένο από 

διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι 

χρησιµοποιούµενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι 

τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο παράρτηµα Α ́ του Π.Δ. 84/2001 

(ΧΚΧ, ή ΧΚΧ*) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά µέσα στο ίδιο 

κτίριο ή σε συνεχόµενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.  

ζ. Βεβαίωση από διπλωµατούχο ηλεκτρολόγο-µηχανολόγο ή διπλωµατούχο 

ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση 

είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριµένου εξοπλισµού.  

η. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.  
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θ. Κατάλογο όλων των µηχανηµάτων που περιλαµβάνονται στον επιστηµονικό 

εξοπλισµό του εργαστηρίου, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος 

Β ́ του Π.Δ. 84/2001.  

ι. Υποβολή επίσηµων αντιγράφων των νόµιµων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, 

ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστηµονικού 

εξοπλισµού.  

κ. Πιστοποιητικό σήµανσης CE για τον χρησιµοποιούµενο ιατρικό εξοπλισµό κατά την 

εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. κα. Το προβλεπόµενο από τις διατάξεις της παρ. 6 της 

υποπαρ. ΙΒ.3. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.Α ́) παράβολο ύψους 

τετρακοσίων (400) ευρώ. κβ. Απόσπασµα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του 

επιστηµονικά υπευθύνου. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή αστικού ιατρικού 

συνεταιρισµού, απόσπασµα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόµιµου 

εκπροσώπου ή των µελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύµου εταιρείας) και του 

επιστηµονικά υπευθύνου. 

κγ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστηµονικά υπευθύνου 

ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού 

επαγγέλµατος. 

3. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικής ιατρικής 

και αποκατάστασης που λειτουργεί µε τη µορφή νοµικού προσώπου ή αστικού 

συνεταιρισµού, εκτός των δικαιολογητικών των περιπτώσεων (α) έως και (κβ) της 

ανωτέρω παραγράφου, απαιτείται επιπλέον:  

α. Καταστατικό του νοµικού προσώπου ή του αστικού συνεταιρισµού, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 84/01 και βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου περί 

εγκρίσεως αυτού και εγγραφής της εταιρίας στα Μητρώα του, κατά τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ανωτέρω Π.Δ/τος. Εάν ο Ιατρικός Σύλλογος δεν 

απαντήσει µέσα στην προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών, που ορίζεται στην παραπάνω 

διάταξη, αρκεί η προσκόµιση αντιγράφου της αίτησης µαζί µε την απόδειξη της 

ηµεροµηνίας κατάθεσής της.  

β. Ονοµαστική κατάσταση του επιστηµονικού προσωπικού και υπεύθυνη δήλωση ότι 

σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται το όνοµα του 

αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ηµερών.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των επιστηµονικά υπευθύνων και των ιατρών ή 

οδοντιάτρων εταίρων ή µετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του 

ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος.  
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δ. Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας, ονοµαστικός κατάλογος των µετόχων.  

 

Άρθρο 6 Τεχνικές Προδιαγραφές  

Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσης ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στα παραρτήµατα Α ́ και Β ́ του Π.Δ. 84/01, όπως ισχύει. Ο εξοπλισµός 

που αποκτήθηκε πριν την ισχύ του Π.Δ. 84/01 εξαιρείται της υποχρέωσης να φέρει 

πιστοποιητικό σήµανσης CE.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  

Άρθρο 7 Έναρξη Ισχύος  

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις της.  

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

(Εφηµερίς της Κυβερνήσεως, 2014). 
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Δικαιολογητικά για τη λειτουργία Διαγνωστικού Εργαστηρίου: 

  

1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου απαιτείται 

αναγγελία έναρξης λειτουργίας των δικαιούχων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 

παρούσης ή του νοµίµου εκπροσώπου σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή αστικού 

συνεταιρισµού.  Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής 

συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αναγγελία έναρξης λειτουργίας από κοινού 

καθώς και ιδιωτικό συµφωνητικό για τον έλεγχο των όρων συνεργασίας και την τήρηση 

των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλµατος και την ιατρική δεοντολογία. 

 

2. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης της αναγγελίας έναρξης πρέπει να υποβληθεί 

φάκελος µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Βεβαίωση του ιατρικού συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης της ειδικότητας για 

τον δικαιούχο ιατρό ή τους επιστηµονικά υπευθύνους ιατρούς του Νοµικού Προσώπου 

ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή οι επιστηµονικά υπεύθυνοι δεν είναι µέλη 

του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτούνται τη βεβαίωση λειτουργίας. 

β. Συµβόλαιο αγοράς, ή συµφωνητικό µίσθωσης, ή παραχώρησης χρήσης µε, ή χωρίς 

αντάλλαγµα, του ακινήτου, όπου θα στεγάζεται ο εν λόγω φορέας. 

γ. Κανονισµό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, από όπου 

προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του φορέα. 

Εκτός εάν από επίσηµο έγγραφο αποδείξει ότι το ιατρείο λειτουργούσε πριν την ισχύ 

του ΠΔ 84/2001. 

δ. Βεβαίωση από την Πολεοδοµία ή από διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό ή 

αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές 

διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριµένης χρήσης στον προβλεπόµενο χώρο 

(Βεβαίωση χρήσης Γής). 

ε. Διάγραµµα κάτοψης του διατιθεµένου χώρου κλίµακας 1/50, σε δύο αντίγραφα µε τις 

διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισµού τους, θεωρηµένο από 

διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι 

χρησιµοποιούµενοι χώροι είναι κύριας χρήσης, πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 

όπως αυτές ορίζονται στο παράρτηµα Α του Π.Δ. 84/2001 καθώς και του 

Κτιριοδοµικού Κανονισµού όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα (ΧΚΧ, 

ή ΧΚΧ*, ή XX**, όπως απαιτείται από το παράρτηµα Α) καθώς και ότι οι φορείς 

λειτουργούν υποχρεωτικά σε χώρους αποκλειστικής χρήσης. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι χώροι κύριας χρήσης πρέπει να διαθέτουν φυσικό φωτισµό και  

αερισµό. 

στ. Άδεια οικοδοµική ή βεβαίωση από την αρµόδια αρχή για το νοµίµως υφιστάµενο 

κτίριο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 4067/2012 (Ν.Ο.Κ.) 

ζ. Βεβαίωση από διπλωµατούχο ηλεκτρολόγο−µηχανολόγο ή διπλωµατούχο 

ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση 

είναι κατάλληλη και επαρκής για τη χρήση του συγκεκριµένου εξοπλισµού. 

η. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (από Πυροσβεστικό Σώµα). 

θ. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισµού από την Ελληνική 

Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

ι.  Κατάλογο όλων των µηχανηµάτων που περιλαµβάνονται στον επιστηµονικό 

εξοπλισµό του εργαστηρίου, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος 

Β του Π.Δ. 84/2001. 

ια. Υποβολή επίσηµων αντιγράφων (θεωρηµένων από δικηγόρο) των νόµιµων 

παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή 

αποκλειστικής χρήσης του επιστηµονικού εξοπλισµού. 

ιβ. Πιστοποιητικό σήµανσης CE για τον χρησιµοποιούµενο ιατρικό ή οδοντιατρικό 

εξοπλισµό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νοµοθεσία. Εκτός εάν από επίσηµο 

έγγραφο αποδείξει ότι το ιατρείο λειτουργούσε πριν την ισχύ του ΠΔ 84/2001. 

ιγ. Προσκόµιση ειδικής άδειας λειτουργίας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 

κανονισµούς ακτινοπροστασίας, εφόσον θα χρησιµοποιούνται τεχνικές ή 

µηχανήµατα ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η παραπάνω άδεια εκδίδεται είτε στο 

όνοµα της εταιρείας είτε στο όνοµα του εταίρου, που εισφέρει τον εξοπλισµό κατά 

χρήση. 

κ. Απόδειξη Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια στην οποία αιτείται τη βεβαίωση 

λειτουργίας για την καταβολή του ποσού των τετρακοσίων (400) ευρώ.  

λ. Απόσπασµα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστηµονικά υπευθύνου. Σε 

περίπτωση Νοµικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισµού, απόσπασµα 

ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου ή των µελών του Δ.Σ. 

(σε περίπτωση ανωνύµου εταιρείας) και του επιστηµονικά υπευθύνου.  

µ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστηµονικά υπευθύνου 

στην οποία θα δηλώνονται ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού 

επαγγέλµατος και δεν κατέχουν πάνω από δύο επιστηµονικές υπευθυνότητες σε ΠΦΥ, 

µε θεωρηµένο από αρµόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής. 
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ν. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας και Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

του δικαιούχου και του επιστηµονικά υπευθύνου. 

 

3. Για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου που 

λειτουργεί µε τη µορφή νοµικού προσώπου ή αστικού συνεταιρισµού, εκτός των 

δικαιολογητικών των περιπτώσεων (α) έως και (κε) της ανωτέρω παραγράφου, 

απαιτείται επιπλέον:  

α. Καταστατικό του νοµικού προσώπου ή του αστικού συνεταιρισµού, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ.84/01 και βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου περί 

εγκρίσεως αυτού και εγγραφής της εταιρείας στα Μητρώα του, κατά τα οριζόµενα στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 11 του ανωτέρω Π.Δ/τος. Εάν ο Ιατρικός Σύλλογος δεν 

απαντήσει µέσα στην προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών, που ορίζεται στην παραπάνω 

διάταξη, αρκεί η προσκόµιση αντιγράφου της αίτησης µαζί µε την απόδειξη της 

ηµεροµηνίας κατάθεσής της. 

β. Ονοµαστική κατάσταση του επιστηµονικού προσωπικού στην οποία θα ορίζεται 

αντικαταστάτης σε περίπτωση απουσίας του επιστηµονικά υπευθύνου ιατρού της ίδιας 

ειδικότητας και υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, 

θα γνωστοποιείται το όνοµα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ηµερών. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των επιστηµονικά υπευθύνων και των ιατρών ή 

οδοντιάτρων εταίρων ή µετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του 

ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος. 

δ. Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας, ονοµαστικός κατάλογος των µετόχων. 

Διευκρινίζεται ότι: 

Εάν ο φάκελος δεν είναι πλήρης δεν θα χορηγείται βεβαίωση αναγγελίας ιατρείου. 

Η θεώρηση των νοµίµων παραστατικών κτήσης του επιστηµονικού εξοπλισµού θα 

πρέπει να γίνεται από δικηγόρο. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, περί της 

γνησιότητας των φωτοαντιγράφων δεν γίνεται αποδεκτή (Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 

2016). 
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