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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η δηµιουργία µιας µονάδας παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και 

αποκατάστασης, αποτελεί µια σύνθετη διεργασία συνδυασµού, τόσο επιστηµονικών – 

ιατρικών γνώσεων, όσο και οικονοµικών, τεχνοκρατικών και κοινωνικοπολιτικών 

αναλύσεων. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια περιγραφής και ανάλυσης  του 

νοµοθετικού πλαισίου, που διέπει και ορίζει τα όρια, εντός των οποίων οφείλει να 

κινηθεί κανείς, καθώς και των προαπαιτούµενων  συνθηκών και διαδικασιών, που 

οφείλεται να ακολουθήσει κανείς, ούτως ώστε το εγχείρηµα να καταστεί λειτουργικό 

και βιώσιµο. 

Στη µελέτη µας, µετά από µία σύντοµη εισαγωγή, όπου περιγράφονται τα 

ελληνικά δεδοµένα αναφορικά µε τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, ακολουθεί, στο 

δεύτερο µέρος της εργασίας, το αναλυτικό πλαίσιο λειτουργίας που πρέπει να διέπει 

ένα φυσικοθεραπευτήριο (νοµοθεσία, πάγιος εξοπλισµός, προσφερόµενες υπηρεσίες, 

διοίκηση και λειτουργία) καθώς και οι ιδιαιτερότητες που αφορούν στην ελληνική 

πραγµατικότητα, ενώ στο τρίτο µέρος, γίνεται µια περιγραφή της περιοχής, όπου θα 

εγκατασταθεί η επιχείρησή µας. 

Στο τέταρτο µέρος, γίνεται η ανάλυση και η µελέτη της συγκεκριµένης 

αγοράς του ∆ήµου Σικυωνίων και παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας, 

απαντώντας σε ερωτήµατα, όπως η σχέση του κόσµου µε τη φυσικοθεραπεία, οι 

συχνότητες των περιστατικών, οι συσχετισµοί ηλικίας, τόπου διαµονής και 

µορφωτικού επιπέδου µε την αποδοχή της φυσικοθεραπείας κ.ά. Τα στοιχεία αυτά, τα 

χρησιµοποιούµε για να καταρτίσουµε το λειτουργικό σχέδιο της επιχείρησής µας. 

Στο τελευταίο µέρος της εργασίας, βασιζόµενοι στα δεδοµένα των 

προηγούµενων κεφαλαίων και στα αποτελέσµατα της έρευνας, αναλύουµε το 

λειτουργικό µας σχέδιο και χρησιµοποιώντας πραγµατικά οικονοµικά στοιχεία, 

κρίνουµε την αποδοχή ή την απόρριψη του συγκεκριµένου εγχειρήµατος. 

 

Λέξεις - κλειδιά : εργαστήριο φυσικοθεραπείας, αποκατάσταση, ∆ήµος Σικυωνίων 

(Κιάτο), νοµοθετικό πλαίσιο, οµόρρυθµη εταιρεία, επενδύσεις σε πάγια, ανάλυση 

επενδύσεων, καθαρή παρούσα αξία επένδυσης, χρηµατορροές, αποδοτικότητα. 
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ABSTRACT 

 

Creating a private unit of physical therapy and rehabilitation services   

constitutes a complex activity of combination of scientific - medical knowledge, and 

economic, technocratic and socio-political analyses.  

In the present work becomes an effort of description and analysis of legislative 

frame that conditions and fixes the limits, inside which somebody has to move, as 

well as the necessary conditions and processes, which should be followed, so that the 

undertaking is rendered functional and viable.  

In our study, after a short import, where they are described the Greek data in 

regard to the centres of physiotherapy, follows, in the second part of work, the 

analytic frame of operation that should condition a centre of physiotherapy 

(legislation, constant equipment, offered services, administration and operation) as 

well as the particularities that concern in the Greek reality. After that, in the third part, 

becomes a description of region, where will install itself our enterprise.  

In the fourth part, we continue with the analysis and the study of the particular 

market of municipality of Sikyon, and we present the results of research, answering in 

questions about the relations of people with the physiotherapy, the frequencies of 

incidents, the correlations of age, the place of residence, and educative level with the 

acceptance of physiotherapy e.t.c. These elements, we use in order to prepare the 

functional drawing of our enterprise.  

In the last part of this study, based on the data of previous chapters and on the 

results of research, we analyze our functional drawing by using actual economic 

factors ( real estate, costs and wages) and  make a complete cost - benefit analysis to 

conclude if we shall accept or reject the concrete investment plan. 

 

 

Keywords: physiotherapy, physical therapy, rehabilitation, Municipality of Sikyon 

(Kiato), legislative frame, investments analysis, net present value, cash flows, break 

even analysis, efficiency, assets, management, marketing. 
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  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 
Η φυσικοθεραπεία στον 21ο αιώνα εξελίσσεται και αναβαθµίζεται συνεχώς. Οι 

τεχνικές και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται ανοίγουν νέους δρόµους θεραπείας και 

αποκατάστασης παθήσεων που έχει προκαλέσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής (ατυχήµατα, 

υπερεργασία, καθιστική ζωή, στρες και άλλα). Στον Ελλαδικό χώρο τη τελευταία 

δεκαετία, διαµορφώνεται ένα τοπίο µε κύριους άξονες τη δηµιουργία µονάδων ως εξής : 

 

1. Φυσικοθεραπείες κατ’ οίκον: Παρέχονται κατά κύριο λόγο  σε ασθενείς που δεν 

έχουν τη δυνατότητα να µετακινηθούν. Παρέχουν µικρό εύρος υπηρεσιών 

(χειροµαλάξεις, υπέρηχους, θεραπεία µε ηλεκτρόδια µε µικρές µεταφερόµενες 

συσκευές). Αποτελεί αρκετά συχνά συµπληρωµατική υπηρεσία ολοκληρωµένων 

κέντρων φυσικοθεραπείας. 

2.  Φυσικοθεραπευτήρια µικρού βεληνεκούς : Παρέχουν µεγαλύτερο αριθµό 

υπηρεσιών σε σχέση µε την προηγούµενη κατηγορία, λόγω της παρουσίας 

συσκευών που δεν µεταφέρονται (πχ. δινόλουτρο). Βασίζονται σε υπηρεσίες οι 

οποίες δεν προϋποθέτουν την αγορά ακριβού εξοπλισµού. 

3.  Φυσικοθεραπευτήρια µεγάλου βεληνεκούς : Σε σχέση µε την προηγούµενη 

κατηγορία προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές 

µορφές φυσικοθεραπείας οι οποίες απαιτούν µεγαλύτερες επενδύσεις, όπως η 

δηµιουργία γυµναστηρίου, πισίνας, αποδυτηρίων. 

4. Μονάδες σε Νοσοκοµεία : Υπάρχουν νοσοκοµεία (π.χ. το ΥΓΕΙΑ), τα οποία έχουν 

µονάδες αποθεραπείας, συνήθως για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε αυτά. 

5. Εξειδικευµένα Κέντρα Αποκατάστασης: Πρόκειται για νοσοκοµειακές µονάδες, οι 

οποίες αντιµετωπίζουν χρόνια περιστατικά βαρύνουσας κατάστασης, τα οποία 

χρήζουν µακροχρόνιας και καθηµερινής θεραπείας όπως, τα διάφορα Κ.Α.Φ.Κ.Α., 

(Κέντρα Αποκατάστασης & Φροντίδας Κινητικά Αναπήρων),  η «Ανάπλαση», ο 

«Φιλοκτήτης», κτλ.  

Η τάση της παρούσας χρονικής στιγµής στον Ελλαδικό χώρο είναι αυξητική όσον 

αφορά την δηµιουργία µικρών φυσικοθεραπευτηρίων. Το γεγονός αυτό σαφώς απορρέει 

από την προσπάθεια, κυρίως, νεοεισερχόµενων επιστηµόνων στο επάγγελµα και µετά την 

πιθανή βραχυχρόνια ενασχόλησή τους  σε χώρους φυσικοθεραπείας, να γίνουν 

ανεξάρτητοι επαγγελµατίες – επιχειρηµατίες. Εκτιµάται, πάντως, ότι λίαν συντόµως, θα 
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παρουσιαστεί το φαινόµενο συγχώνευσης  δύο ή και περισσοτέρων µικρών µονάδων σε 

ένα κέντρο µεγάλου µεγέθους, ώστε να δηµιουργηθεί µία υπολογίσιµη, ανταγωνιστική 

και φυσικά κερδοφόρα επιχείρηση. 

 Η έναρξη δηµιουργίας ενός κέντρου φυσικοθεραπείας οφείλει να εναρµονίζεται 

και να συντάσσεται µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, καθώς και µε τα διεθνή πρότυπα 

επιστηµονικής κατάρτισης. Ο  επιχειρών το τόλµηµα αυτό, εκτός από το επιστηµονικό 

υπόβαθρο  θα πρέπει να έχει και διοικητικές ικανότητες και δυνατότητες σχεδιασµού και 

υλοποίησης στόχων, δυνατότητες  εξεύρεσης χρηµατοδότησης, καθώς και ικανότητες 

ανάλυσης της αγοράς του κλάδου και ανακάλυψης των ευκαιριών ή των κινδύνων  που 

ελλοχεύουν, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βιωσιµότητα της επιχείρησης. 

Στην Ανατολική Πελοπόννησο παρατηρείται µία έντονη οικιστική 

δραστηριότητα, τα τελευταία χρόνια, αφού όλο και περισσότερα άτοµα, µετακοµίζουν 

µόνιµα στην περιοχή αυτή, ενώ ο τόπος εργασίας τους παραµένει εντός του 

Λεκανοπεδίου. 

Εξαιτίας και των σύγχρονων έργων (Αττική οδός, προαστιακός κ.α.), ειδικά, ο 

νοµός Κορινθίας, σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., αυξάνει σε ετήσια βάση τον 

πληθυσµό του, κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 5% και µε ρυθµό ανοδικό, γεγονός που 

δίνει την εντύπωση, ότι στο εγγύς µέλλον, θα αποτελεί τα «∆υτικά Προάστια» της  

πρωτεύουσας.  

Για το λόγο αυτό, και σε συνδυασµό µε τα περί ευκαιριών (opportunities), θα 

µελετηθεί η δυνατότητα  και οι συνθήκες για τη δηµιουργία µιας σύγχρονης Μονάδας 

Παροχής Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης, εντός των ορίων του ∆ήµου 

Σικυωνίων ( Κιάτο )  Κορινθίας.  
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
Η νοµική  µορφή της εταιρίας συχνά επιβάλλεται τόσο από  τη φύση της όσον 

αφορά τους ιδρυτές, όσο και από  την αναµενόµενη οικονοµική  και κεφαλαιουχική 

διάρθρωσή της. Το προσωπικό πρέπει σε γενικές γραµµές να αποτελείται από 

φυσικοθεραπευτές, βοηθούς φυσικοθεραπευτές, και άτοµα γραµµατειακής υποστήριξης 

και επικουρικών καθηκόντων. Τις λογιστικές εργασίες  µπορεί να διεκπεραιώνει ένας 

εξωτερικός συνεργάτης, ο οποίος σε µεγάλα µεγέθη εταιριών να αποτελεί µόνιµο µέλος 

του υπαλληλικού προσωπικού, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί συνεργείο καθαριότητας, 

που να µην ανήκει στο προσωπικό της εταιρίας (outsourcing). 

 Η εταιρία θα πρέπει να αναζητήσει τόπο ίδρυσης σε µια περιοχή που αφενός ο 

αριθµός των φυσικοθεραπευτηρίων και αφετέρου δε ο τοπικός πληθυσµός, να  επαρκεί 

τόσο για τη βιωσιµότητα της εταιρίας, όσο και για την απόσβεση και την  µελλοντική 

κερδοφορία της επένδυσης. Σηµαντικός παράγοντας επιλογής του τόπου αυτού, η ύπαρξη 

αθλητικών συλλόγων, µονάδων που χρήζουν φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών, όσο και 

του γερασµένου πληθυσµού που αποτελεί ενθαρρυντικό παράγοντα για τη δηµιουργία 

της εταιρίας. Συνεπεία όλων αυτών, η περιοχή του ∆ήµου Σικυωνίων ενδείκνυται για το 

εγχείρηµα αυτό. 

Τα κτίρια της εταιρίας  σε αντιπαραβολή µε τη νοµοθεσία που απαιτεί αρκετά 

λιγότερα τ.µ., προτιθέµεθα να στεγαστούν σε ιδιόκτητο χώρο 230τ.µ.  στην περιοχή 

Τραγάνα έξω από το κέντρο της πόλης. Ο χώρος αυτός είναι ισόγειος, διαµπερής και 

παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας parking. Η εύκολη πρόσβαση µέσω συγκοινωνίας 

είναι κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήµατος. Σηµαντική τέλος   

παράµετρος η δυνατότητα κατασκευής ράµπας εισόδου και εξόδου ασθενών στις 

εγκαταστάσεις. 

Στόχος της εταιρίας θα είναι η συνεργασία µε αθλητικούς συλλόγους, δηµόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς ώστε να καταστεί κερδοφόρα η λειτουργία σε ένα χρονικό 

ορίζοντα δύο ετών. Ο αρχικός σχεδιασµός θα πρέπει να  περικλείει  τη  δηµιουργία  µίας 

µονάδας, που εκτός των κλασσικών υπηρεσιών, επιπλέον, θα παρέχει, άµεσα, υπηρεσίες 

ευεξίας και χαλάρωσης, ενώ στα µελλοντικά µας σχέδια, θα διαθέτει γυµναστήριο και 

πισίνα, “προϊόντα '' προστιθέµενης αξίας για τον κλάδο των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας. 

Στα πλαίσια της στρατηγικής σχεδίασης, δεν αποκλείεται η περίπτωση µελλοντικής 
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συγχώνευσης µικρών µονάδων της περιοχής ώστε να προκύψει ένα σχήµα δυναµικό, 

ευέλικτο, λειτουργικό και κερδοφόρο.   

 

2.1  Νοµοθετικό Πλαίσιο 

 

Η δηµιουργία ενός κέντρου φυσικοθεραπείας απαιτεί την υπακοή και τη 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγµατος του 1994 µε κύρια στοιχεία 

τα παρακάτω:  

«Ως εργαστήριο φυσικοθεραπείας, νοείται η επαγγελµατική στέγη των 

φυσικοθεραπευτών, µέσα στην οποία εφαρµόζονται οι φυσικοθεραπευτικές µέθοδοι και 

πράξεις που αναφέρονται στο υπ' αριθ. 411/72 Β. ∆/γµα, όπως επίσης, κάθε 

φυσικοθεραπευτική πράξη που ήθελε κατά νόµο ανατεθεί σε φυσικοθεραπευτές και 

εφόσον τηρηθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία του πιο πάνω διατάγµατος. Όσον 

αφορά, στην άδεια λειτουργίας, όποιος επιθυµεί να την αποκτήσει θα πρέπει να 

προσκοµίσει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά στη ∆/σης Υγείας που αντιστοιχεί στην 

περιοχή που επιθυµούν να λειτουργήσουν το φυσικοθεραπευτήριο. 

Για τις συµβάσεις µε τα δηµόσια ταµεία και την εκτέλεση παραπεµπτικών, η 

διαδικασία εξαρτάται από τον εκάστοτε φορέα. Για παράδειγµα, οι συµβάσεις του ΙΚΑ 

µε τους ιδιώτες φυσικοθεραπευτές προβλέπουν ανώτατο όριο (πλαφόν) εξυπηρετούµενων 

ασθενών, το οποίο µπορεί να είναι 10 ή 15 ή 20 ασθενείς ανά φυσικοθεραπευτή, ανάλογα 

µε τον ασφαλιστικό πληθυσµό καθώς και τον αριθµό  των ενδιαφεροµένων 

φυσικοθεραπευτών σε κάθε περιοχή. Επίσης µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα του 1994 

καθορίζεται πλήρως ποια είναι τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των επαγγελµατιών 

φυσικοθεραπευτών και ποιοι έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος φυσικοθεραπευτή. Οι 

προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ένα φυσικοθεραπευτήριο είναι οι παρακάτω: 

Α' Χώροι: Ο συνολικός χώρος εργαστηρίου φυσικοθεραπείας πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 70 τ.µ. και περιλαµβάνει: 

 α) δωµάτιο αναµονής ασθενών, β) χώρους  θεραπείας ασθενών και γ) τουαλέτα µε 

νιπτήρα. Οι χώροι θεραπείας ασθενών, πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθµισµένοι ώστε 

να περιλαµβάνουν ξεχωριστούς χώρους ηλεκτροθεραπείας, µηχανοθεραπείας και 

υδροθεραπείας. Σε περίπτωση συστέγασης Φυσικοθεραπευτών ο συνολικός χώρος του 

εργαστηρίου επαυξάνεται κατά 30% του αρχικά προβλεπόµενου για κάθε συστεγαζόµενο 

φυσικοθεραπευτή.  
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Β'Εξοπλισµός: Στον εξοπλισµό του εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας περιλαµβάνονται 

υποχρεωτικά:  

α) δύο τράπεζες θεραπείας, β) ένα Πολύζυγο, γ) ένας Τροχός ώµου, δ) ένα  ποδήλατο 

στατικό, ε) µία ηλεκτροκίνητη έλξη, αυχενική και οσφυϊκή µοίρα, σπονδυλική, στ) µία 

συσκευή ηλεκτροθεραπείας γαλβανικών, φαραδικών και διαδυναµικών ρευµάτων, ζ) µία 

συσκευή υπεριωδών και υπέρυθρων ακτινών, η)µία συσκευή διαθερµίας, θ) µία συσκευή 

υπέρηχων, ι) ένα δινόλουτρο, κ)ένα παραφινόλουτρο, λ) µία συσκευή ηλεκτροµαλάξεων, 

µ) ένα µηχάνηµα πρηνισµού - υπτιασµού άκρας χειρός και περιστροφής καρπού και ν) 

θερµά, ψυχρά επιθέµατα.  

 

 

2.2 Θέµατα οικονοµικής φύσεως 

 

Οι ανωτέρω αναφερόµενες προϋποθέσεις που αφορούν την υλικοτεχνολογική 

υποδοµή, υποδεικνύουν και επιβάλουν την άνοδο του κόστους του εγχειρήµατος σε ποσά 

από 15.000 € έως και 30.000 €. Για χάριν παραδείγµατος ας αναφερθεί ότι το κόστος µιας 

συσκευής υπερήχων ανέρχεται στο ύψος των 900 έως και 1.500 €. Αξίζει να αναφερθεί 

πως µηχανήµατα “ιδιαίτερης” τεχνολογίας ανεβάζουν πάρα πολύ το κόστος. Η επιθυµία 

του επιχειρηµατία να προσφέρει υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας καθιστά την ενδεχόµενη 

δαπάνη εξαιρετικά υψηλότερη αυτής που υποδεικνύεται από το Προεδρικό διάταγµα. 

Ως παραδείγµατα αναφέρονται κόστη ως εξής : 

● Πελµατογράφος από 8000€ έως και 23000€ 

● Radial Shockwave Therapy  - Θεραπεία κρουστικού υπερήχου 15000€ 

● Cybex Ισοκινητική Γυµναστική  55.000€ 

● ∆ιάδροµος γυµναστηρίου 3500€ 

Ο παραπάνω εξοπλισµός έχει ήδη αρχίσει να εµφανίζεται σε πολλά σύγχρονα 

φυσικοθεραπευτήρια. Σηµαντικό ρόλο στον ανταγωνισµό θα παίξουν και νέες τεχνικές 

και µηχανήµατα τα οποία δεν έχουν ακόµα εισαχθεί ευρέως στην ελληνική αγορά όπως: 
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• Συσκευή Biofeedback µε δυνατότητα ηλεκτροδιέγερσης. 

• Το MediMouse – SpinalMouse, µια νέα επιστηµονική συσκευή που 

χρησιµοποιείται για µέτρηση, διερεύνηση, αξιολόγηση, σύγκριση, καταγραφή και 

απεικόνιση της µορφολογίας και την κινητικότητας της Σπονδυλικής Στήλης στο 

οβελιαίο και παράπλευρο επίπεδο. 

• Μοντέλα ηλεκτρονικών δίσκων ιδιοδεκτικότητας. 

 

 

2.3 Παρεχόµενες Υπηρεσίες – Προϊόντα   

 

Συνοπτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από ένα 

φυσικοθεραπευτήριο: 

   2.3.1 Ενδεικτικές αντιµετωπιζόµενες παθήσεις 

 

• ∆ισκοπάθεια 

• Οσφυαλγία 

• Ισχιαλγία 

• Αυχενικό Σύνδροµο 

• Σπονδυλοαρθρίτιδα 

• Κύφωση 

• Οστεοαρθρίτιδα 

• Σκολίωση 

• Μηνίσκοι 

• Κατάγµατα Σπονδυλικής Στήλης 

• ∆ιαστρέµµατα 

• Τενοντίτιδες 

• Θλάσεις 

• Κακώσεις Συνδέσµων 

• Μετεγχειρητικές ∆υσκαµψίες 

• Οστεοπόρωση 

• Κατάγµατα οστών 

• Αρθρίτιδες 
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• Παρέσεις 

• Παραλύσεις 

• Νευραλγίες 

• Ρευµατολογικές παθήσεις 

• Αντιµετώπιση νευρολογικών ασθενών ( Α.Ε.Ε,πάρκινσον,Σ.Κ.Π. κ.α) 

• Αντιµετώπιση αναπνευστ. ασθενών ( Χ.Α.Π, Ca πνεύµονα, κ.α) 

• Α.Μ.Ε.Α.(εγκεφαλική παράλυση,µαιευτική παράλυση, πολυνευροπάθειες κ.ά.)  

• Καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση µετά από εγχειρήσεις by-pass  

 

 

2.3.2. Υπηρεσίες – Μέθοδοι - Τεχνικές 

 

 Ανάλογα  µε την πάθηση του κάθε ασθενούς  µπορούν να εφαρµοστούν, κατά 

περίπτωση, τα ακόλουθα θεραπευτικά µέσα : 

• Θερµά – ψυχρά επιθέµατα 

• Κρυοθεραπεία 

• ∆ινόλουτρο – υδροθεραπεία – υδροµασάζ 

• Παραφινόλουτρο 

• ∆ιαθερµία βραχέων κυµάτων 

• Υπέρηχοι – LASER 

• Γαλβανικά – φαραδικά – διαδυναµικά ρεύµατα 

• TENS 

• CPM ( παθητική κινητοποίηση άνω – κάτω άκρου) 

• Ιοντοφόρεση 

• Έλξη 

• Biofeedback , 

 

ή να εφαρµοστεί κάποια από τις ακόλουθες µεθόδους - τεχνικές αποκατάστασης :       
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•  Μάλαξη (χειροµάλαξη, κινησιοµάλαξη, µάλαξη συνδετικού ιστού, µάλαξη 

λεµφικού συστήµατος) 

• Κινησιοθεραπεία                                     

• Trigger Point & Myofascial Therapy                                           

• Manual Therapy                                      

• Electro-accupuncture  

• Mobilization                                             

• Mc Kenzie 

• Manipulation                                            

• CranioSacral Therapy   

• Ηλεκτροθεραπεία                    

• Μέθοδος Bobath και εφαρµογή σε A.M.E.A  

• ∆ιορθωτική Γυµναστική                                                                        

• Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία      

• P.N.F.                                                        

• Μέθοδος Vojta 

• Maitland                                                    

• Myofascial Pain Release       

 

 

 
2.4 Χρονικός ορίζοντας απόσβεσης της αρχικής επένδυσης 

 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, που µας δόθηκαν από κέντρα φυσικοθεραπείας, η 

αρχική επένδυση χρειάζεται περίπου 4 – 5 χρόνια για να αποσβεσθεί. Η εξέλιξη της 

τεχνολογίας βέβαια, ενδεχοµένως ν’ απαιτήσει στο µέλλον επιπλέον επενδύσεις, τόσο σε 

µηχανολογικό εξοπλισµό, όσο και σε ανθρώπινο δυναµικό (είτε µε την επάνδρωση της 

εταιρείας µε προσωπικό «ειδικών» γνώσεων, είτε µε εκπαίδευση  του υπάρχοντος 

προσωπικού µε σκοπό την οµαλή εισαγωγή στην εταιρεία νέων τεχνολογιών. 
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2.5 Στοιχεία αγοράς  

 

Η αγορά των κέντρων φυσικοθεραπείας έχει τάση προς την δηµιουργία ιδιωτικών 

αποκεντρωµένων χώρων µε διάθεση διαφοροποίησης απ’ τη λογική του νοσοκοµείου, 

γεγονός που επιβάλλει η ανάγκη ψυχολογικής τόνωσης των ασθενών. Είναι σαφής από 

την άλλη πλευρά η επιθυµία µεγάλων εταιρειών να ενσωµατώσουν τις υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας σ’ ένα «πακέτο» συνολικής λύσης, όπου ο ασθενής θα ολοκληρώσει 

ένα κύκλο εξετάσεων, θεραπειών, γυµναστικής και ψυχολογικής υποστήριξης σ’ έναν 

οµοιόµορφο, ενιαίο χώρο. Αυτή προφανώς θα είναι η µελλοντική εικόνα των κέντρων 

φυσικοθεραπείας, µε αποτέλεσµα πολλές  µικρές και µικροµεσαίες εταιρίες του χώρου να 

εισχωρήσουν κάτω από την «οµπρέλα» µεγάλων εταιριών ή κάποιες εξ΄ αυτών  να 

συνενωθούν ώστε να προκύψει µια µεγαλύτερη και πληρέστερη όσον αφορά τις 

δυνατότητες παροχής υπηρεσιών. 

 

2.5.1 ∆ιεθνή στοιχεία 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε διεθνές επίπεδο η ύπαρξη της WCPT (World 

Confederation for Physical Therapy ) προσδίδει µια σηµαντική οντότητα στο επάγγελµα 

του Φυσικοθεραπευτή. Η WCPT  ιδρύθηκε το 1951 για να εκπροσωπεί τους 

φυσικοθεραπευτές σε διεθνές επίπεδο και πρεσβεύει ότι κάθε άτοµο δικαιούται το 

υψηλότερο επίπεδο ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µέσα σε ένα περιβάλλον 

εµπιστοσύνης και σεβασµού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, περίθαλψη η οποία πάντοτε 

τεκµηριώνεται µε επιστηµονικές αποδείξεις και κλινικές αιτιάσεις. Όντας, ένας µη 

κερδοσκοπικός οργανισµός, η WCPT συνίσταται από 101 µέλη – οργανισµούς, οι οποίοι 

συνολικά εκπροσωπούν πάνω από 250.000 φυσικοθεραπευτές σε όλο τον πλανήτη και 

που προωθεί και προασπίζει επιστηµονικά και άλλα ζητήµατα των φυσικοθεραπευτών. 

 

2.5.2.Στοιχεία ελληνικής αγοράς                                                                                                                    

Στοιχεία  δηµοσιευµένα στην επίσηµη ιστοσελίδα της WCPT - της οποίας µέλος 

είναι και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών - αναφέρει ως εγγεγραµµένα µέλη 
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στην Ελλάδα 777 κέντρα (στοιχεία του 2005). Στοιχεία που συνελέχθησαν  κυρίως µε 

χρήση του χρυσού οδηγού παρατίθενται αµέσως:    

∆ΗΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ∆ΗΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Αγίας Βαρβάρας 6 Νέας Ερυθραίας 1 
Αγίας Παρασκευής 5 Νέας Ιωνίας 8 
Αγίου ∆ηµητρίου 5 Νέας Πεντέλης 2 
Αγίων Αναργύρων 4 Νέας Σµύρνης 9 

Αθηναίων 80 Νέας Φιλαδέλφειας 3 

Αιγάλεω 10 Νέας Χαλκηδόνος 1 
Αλίµου 6 Νέου Ψυχικού 4 

Αµαρουσίου 4 Παλαιού Φαλήρου 10 
Αργυρουπόλεως 3 Παπάγου 3 
Βριλησσίων 1 Πεντέλης 1 
Βύρωνος 3 Περιστερίου 9 
Γαλατσίου 7 Πετρουπόλεως 6 
Γλυφάδας 17 Πεύκης 4 
∆άφνης 2 Ταύρου 3 
Εκάλης 2 Υµηττού 3 

Ελληνικού 3 Φιλοθέης 3 
Ζωγράφου 3 Χαϊδαρίου 7 
Ηλιουπόλεως 7 Χαλανδρίου 9 
Ηρακλείου 3 Χολαργού 3 

Ιλίου 4 Ψυχικού 4 

Καισαριανής 2 Υπόλοιπα Ανατολικής 
Αττικής 21 

Καλλιθέας 11 Υπόλοιπα ∆υτικής Αττικής 11 

Καµατερού 1 Πειραιώς 80 
Κηφισιάς 6   

Λυκοβρύσεως 1 
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 409 

Μελισσίων 2    
Μεταµορφώσεως 3     

Μοσχάτου 3     
 

Πίνακας 1 : Κατανοµή εργαστηρίων φυς/πείας Νοµού Αττικής 
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ΝΟΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΝΟΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
Αιτωλοακαρνανίας 8 Μεσσηνίας 9 

Αργολίδος 1 Ξάνθης 3 
Αρκαδίας 7 Πέλλης 1 
Άρτης 2 Πιερίας 4 
Αχαϊας 20 Πρεβέζης 1 
Βοιωτίας 5 Ρεθύµνης 5 
Γρεβενών 5 Ροδόπης 5 
∆ράµας 9 Σερρών 7 

∆ωδεκανήσου 2 Τρικάλων 9 
Έβρου 4 Φθιώτιδος 5 
Ευβοίας 5 Φλωρίνης 4 
Ζακύνθου 2 Φωκίδος 6 
Ηλείας 3 Χανίων 21 
Ηµαθίας 2   
Ηρακλείου 10   
Θεσπρωτίας 1   

Θεσσαλονίκης 49 ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΑΡΧΙΑΣ : 339 

Υπόλοιπο 
Θεσσαλονίκης 10   

Ιωαννίνων 10   
Καβάλας 12   
Καρδίτσης 3   

Καστοριάς 6 ΚΕΝΤΡΑ ΦΥΣ/ΠΕΙΑΣ  

Κερκύρας 10 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 748 
Κεφαλληνίας 2     

Κιλκίς 2     
Κοζάνης 14     
Κορινθίας 9     
Κυκλάδων 4     
Λακωνίας 4     
Λαρίσης 14     
Λασιθίου 6     
Λευκάδος 3     
Μαγνησίας 9     

 

Πίνακας 2 : Κατανοµή εργαστηρίων φυς/πείας της χώρας ( εκτός Ν.Αττικής) 
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2.6  Ανταγωνισµός 

Αντιλαµβάνεται εύκολα κανείς, ότι κέντρα φυσικοθεραπείας υπάρχουν αρκετά σε 

κάθε νοµό και πόλη. Αν αναλογιστούµε ότι στα προαναφερόµενα στοιχεία δεν 

εµπεριέχονται τµήµατα νοσοκοµειακών µονάδων, ο αριθµός των χώρων που προσφέρουν 

υπηρεσίες φυσικοθεραπείας αυξάνεται πάρα πολύ. Η πορεία των εργασιών των 

επιχειρήσεων αυτών δεν είναι γνωστή, λόγω της φύσης τους (είτε µικρές µονάδες που δεν 

γνωστοποιούν τα αποτελέσµατά τους, είτε τµήµατα  µεγάλων νοσοκοµειακών µονάδων 

που δεν ξεχωρίζουν τ’ αποτελέσµατα της «εκµετάλλευσης» του τοµέα φυσικοθεραπεία). 

Τα δυνατά σηµεία κάθε επιχειρηµατικού σχήµατος, έχουν να κάνουν για µεν τα 

µεγάλα κέντρα µε την αντιλαµβανόµενη συνέχεια των υπηρεσιών, την τεχνογνωσία µέσα 

στα πλαίσια µεγάλων οργανισµών, τη δυνατότητα επενδύσεων σε προσωπικό και 

τεχνολογικό εξοπλισµό, την ικανότητα εξυπηρέτησης πολύ σοβαρών περιστατικών, ενώ 

για τις µικρές επιχειρήσεις σηµαντικά στοιχεία αποτελούν, το «προσωπικό» των 

σχέσεων, η δυνατότητα επίσκεψης στο σπίτι του ασθενούς όταν αυτός δεν δύναται να 

µετακινηθεί καθώς και το ότι δε χρήζει νοσηλείας. Όσον αφορά στα αδύνατά τους 

σηµεία, τα µεν, µεγάλα κέντρα, χαρακτηρίζονται απ’ τον απρόσωπο χαρακτήρα και την 

παροχή υπηρεσιών εντός των «τειχών» τους, τα δε, µικρά κέντρα, απ’ την αδυναµία να 

εξυπηρετήσουν πολλά περιστατικά και να ανταπεξέλθουν σε εξαιρετικά σοβαρά 

περιστατικά. 

 

2.7 Τιµολόγηση και πωλήσεις 

 

Η πλέον σηµαντική, αντικειµενική δυσκολία έγκειται στην κοστολόγηση των 

υπηρεσιών, ώστε και µε την ανάλυση των τιµών των άµεσων και έµµεσων ανταγωνιστών 

να τοποθετηθούν οι τιµές πώλησης σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε η επιχείρηση να είναι 

βιώσιµη και µετά από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα κερδοφόρα. 

Οι παράγοντες που κοστολογούνται, ώστε να προσδιοριστεί το κόστος των 

παρεχόµενων υπηρεσιών είναι οι εξής : 

α) To κόστος των χρησιµοποιηµένων υλικών (ιατροφαρµακευτικά – αναλώσιµα υλικά), 

β) Τα εργατικά κόστη ( η µισθοδοσία του προσωπικού),  

γ) Τα ίδια τα  συστατικά µέρη των υπηρεσιών (ανάλυση κάθε υπηρεσίας στα επιµέρους 

στάδια και κοστολόγηση αυτών για τον προσδιορισµό του κόστους του συνόλου της 

υπηρεσίας). 
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Ο προσδιορισµός της τιµής πώλησης ανά υπηρεσία στο συγκεκριµένο 

επιχειρηµατικό σχέδιο, προέκυψε µε τη λογική κοστολόγηση των υπηρεσιών και 

τοποθέτηση των τιµών στο ίδιο επίπεδο, µ’ αυτό των κύριων ανταγωνιστών. Η 

προσέγγιση των πελατών δεν µπορεί να συνδυαστεί µε µειοδοσία τιµής, διότι το κύριο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως όχηµα δράσης και 

επικοινωνίας είναι η χρήση των πιο σύγχρονων µηχανηµάτων και θεραπειών – αφού η 

εταιρία αποτελεί την πιο πρόσφατη είσοδο στην αγορά της φυσικοθεραπείας – και η 

παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. 

Ανταγωνιστικό, επίσης, πλεονέκτηµα θ’ αποτελέσει ο σχεδιασµός «πακέτων» 

υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης, καθώς και η χρήση γυµναστηρίου 

και πισίνας µελλοντικά, όπου η κάθε υπηρεσία θα είναι ελκυστικότερη όσον αφορά τη 

τιµή πώλησης, η χρήση όµως όλων των τµηµάτων του φυσικοθεραπευτηρίου και οι 

συµπληρωµατικές πωλήσεις ανά ασθενή, θα προσφέρει πωλήσεις πέραν αυτών του 

«νεκρού σηµείου» (break even point). 

 Η στρατηγική των πωλήσεων καθορίζεται µέσω των παρακάτω βηµάτων  - 

φάσεων :  

• H προσέλκυση των πελατών – µε τις διαφηµιστικές µεθόδους που αναφέρονται 

στη συνέχεια – θα οδηγήσουν σε προσέλευση ασθενών. Το πρώτιστο µέληµά µας 

είναι η συζήτηση µε τον ασθενή για την διερεύνηση των αναγκών του και την 

κατανόηση από µέρους του, των προσφεροµένων υπηρεσιών 

• Προσδιορισµός των προσδοκιών των πελατών και των παραγόντων που 

επηρεάζουν κι επηρεάζονται από αυτές   

• Πρόταση ενός σχεδίου δράσης (Action Plan), συµφωνώντας οριστικά και 

προσδιορίζοντας  την υπηρεσία που θα υιοθετηθεί 

• Απόσπαση της συναίνεσης του πελάτη για την έναρξη των βηµάτων – υπηρεσιών 

του Σχεδίου ∆ράσης. 

 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης µε τον ασθενή θα πρέπει να γίνει «ορατό» σ’ 

εκείνον – εφόσον πρόκειται για υπηρεσία -  το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και το 

προσδοκόµενο   αποτέλεσµα  των προτάσεων µας για να είναι βέβαιος για την υπηρεσία 
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που «αγοράζει», αλλά και για να µπορεί να καθοριστεί µε σαφήνεια στο τέλος της 

παροχής των υπηρεσιών, εάν το project ήταν επιτυχηµένο, τόσο εκ του αποτελέσµατος 

και του χρόνου, όσο κι απ’ την αντιλαµβανόµενη ικανοποίηση του ιδίου. Κοντολογίς εάν 

ισχύει το value for money. 

 Η πληρωµή των υπηρεσιών γίνεται από πελάτες – ιδιώτες, είτε µε την καταβολή 

µετρητών (ανά συνεδρία ή στο τέλος του συνόλου των συνεδριών της θεραπείας ), είτε µε 

τη χρήση πιστωτικών καρτών. 

Τα ασφαλιστικά ταµεία εξοφλούν σε συµφωνηµένες ηµεροµηνίας κάθε µήνα, το 

σύνολο των συνεδριών των ασθενών που κάνουν χρήση των βιβλιαρίων υγείας. 

 

2.8 ∆ιαφήµιση, κοινωνικές σχέσεις, κοινωνικό µάρκετινγκ 

 

Στο χώρο της υγείας συχνά -  πυκνά οι επιχειρηµατίες πιστεύουν ότι το «προϊόν»  

- υπηρεσία – «µιλάει» από µόνο του και προτιµούν να αποφύγουν το κόστος της 

διαφήµισης και γνωστοποίησης των επιχειρήσεών τους, είτε κρατώντας τα χρήµατα 

χωρίς να τα επενδύουν στη διαφήµιση, είτε διοχετεύοντας τα σε άλλα κόστη της εταιρίας 

. 

Η πρακτική αυτή δεν µας βρίσκει  σύµφωνους και σχεδιάζουµε διαφηµιστικό 

πρόγραµµα µε στοιχεία  ως εξής:     

• Έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες που θα  

τοποθετηθεί σε χώρους που επισκέπτονται άτοµα – πιθανοί πελάτες (σε 

ορθοπεδικά ιατρεία, νοσοκοµεία,  φαρµακεία, αθλητικά κέντρα, Κ.Α.Π.Η.)  

• ∆ηµιουργία ιστοσελίδας και  αποστολή στοχευµένων emails  για την δηµιουργία 

πελατολογίου 

• Καταχώριση στον οδηγό καταστηµάτων της πόλης, έντυπο το οποίο συχνά πυκνά 

µοιράζεται σε πολυσύχναστα σηµεία της πόλης 

• Συµµετοχή σε εκδηλώσεις φορέων  (αθλητικών , Κ.Α.Π.Η.), ως σπόνσορας για 

την δηµιουργία κοινωνικού κύκλου και εµφάνιση ως ενεργού µέλους της τοπικής 

κοινωνίας 
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• Εµφανής και σαφής σήµανση (πινακίδα εταιρίας) για τον άµεσο εντοπισµό του 

χώρου και των υπηρεσιών που παρέχει.  

•  Τελευταίος αλλά εξίσου σηµαντικός παράγοντας γνωστοποίησης της εταιρίας και 

ανάπτυξης των εργασιών της στην τοπική κοινότητα,θα είναι η «από στόµα σε 

στόµα» πληροφόρηση,καθώς και το όνοµα του ιδιοκτήτη, λαµβάνοντας υπ’ όψιν 

την εντοπιότητα του εγχειρήµατος.  

  

2.9 Θέµατα Υγείας 

 

Είναι πολύ σηµαντικό να έχει κανείς στο µυαλό του την ιδιαιτερότητα των 

υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία, εφόσον σχετίζεται µε θέµατα υγείας. Είναι σαφές 

πόσο αυστηρό είναι το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσίες υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος. Πρέπει ο επιχειρηµατίας, αλλά και το προσωπικό να είναι εξαιρετικά 

προσεκτικό, τόσο στα θέµατα καθαριότητας όσο και στα θέµατα ασφάλειας, υγιεινής και 

σωστής χρήσης των µηχανηµάτων, των φαρµάκων κι εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών 

αποκατάστασης. 

Όπως πολύ εύκολα µπορεί να αντιληφθεί κανείς, η εµφάνιση προβλήµατος που 

σχετίζεται, µε αστοχία στα προαναφερόµενα σηµεία, µπορεί να επιφέρει άµεση παύση 

των εργασιών. Αλλά ακόµα και αν αποφευχθεί αυτό, γίνεται εύκολα αντιληπτό το 

γεγονός της αναστάτωσης που µπορεί να προκληθεί – ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία –

µια φήµη ή µια γνωστοποίηση για πρόκληση βλαβών ή κακή περίθαλψη σε ασθενείς. 

Η προσοχή µε την οποία πρέπει να προσεγγίσει κανείς θέµατα υγιεινής και 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, οδηγεί σε ιδιαίτερα υψηλά κόστη λειτουργίας, αλλά 

από την άλλη πλευρά, η σταθερότητα σ’ αυτές τις κρίσιµες αξίες, θα καθορίσει µετά 

βεβαιότητας, την βιωσιµότητα της εταιρείας, αλλά και τη ίδια την ύπαρξή της. Βεβαίως, 

τυχόν αµέλεια ή βλάβη από πρόθεση σε ασθενή, µπορεί να επισύρει σοβαρότατες ποινές 

στον επιχειρηµατία και στο προσωπικό, η ανάλυση των οποίων δεν αποτελεί αντικείµενο 

του παρόντος. 
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2.10 Προβλήµατα του κλάδου 

 

Η δηµιουργία µεγάλων κέντρων φυσικοθεραπείας, καθώς και το µεγάλο κόστος 

επένδυσης και µελλοντικής επανεπένδυσης σε µηχανολογικό εξοπλισµό και εκπαίδευση, 

οδηγούν µε µαθηµατική ακρίβεια στο µαρασµό των µικρών - µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων και στον εξαναγκασµό των επιχειρηµατιών σε συγχωνεύσεις µε σκοπό τη 

διατήρηση της επιχειρηµατικής οντότητας. 

Η καθυστέρηση των πληρωµών των ασφαλιστικών ταµείων, δηµιουργεί την 

ανάγκη χρηµατοδότησης των εργασιών, γεγονός  που επιβαρύνει πάντοτε τον 

προϋπολογισµό των εταιριών. 

Η ανάγκη δηµιουργίας διαφοροποιηµένων υπηρεσιών, όπως γυµναστήρια, 

πισίνες, παροχή υπηρεσιών ευεξίας και µυοχαλάρωσης κ.ά. µπορεί να ευνοεί στην 

περίπτωση συµπληρωµατικής πώλησης  κι επιλογής της επιχείρησης απ’ τους ασθενείς, 

επιβαρύνει, ωστόσο, εξαιρετικά σε κόστος την επιχείρηση, τόσο σε µηχανολογικό 

εξοπλισµό, όσο και σε εξειδικευµένο προσωπικό.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
3.1 Γενικά στοιχεία περιοχής ευθύνης - διευκολύνσεις 
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Γεωγραφικά, το Κιάτο βρίσκεται στο Βόρειο-Ανατολικό τµήµα της 

Πελοποννήσου. Είναι ένα σηµαντικό παραθαλάσσιο παραθεριστικό κέντρο και το 

γεγονός ότι είναι δίπλα στον οδικό άξονα Αθηνών – Πατρών, καθιστά εύκολη και 

γρήγορη την πρόσβαση σε αυτό. Η οικονοµία της περιοχής στηρίζεται κατά πολύ µεγάλο 

ποσοστό στη γεωργία και αυτό τονίζει την συµβολή της πόλης του Κιάτου στην 

οικονοµική ανάπτυξη του νοµού. 

 Αξίζει σε αυτό το σηµείο να γίνει αναφορά στις διοικητικές µεταβολές του 

Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κιάτου, από το 1912 µέχρι και σήµερα. Οι 

παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Η πόλη µε τη σηµερινή ονοµασία ‘Κιάτο’, έδρα του ∆ήµου 

Σικυωνίων του Νοµού Κορινθίας, που υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, ξεκίνησε το 1912 ως Κοινότητα του Νοµού Αργολίδος και Κορινθίας. 

Μέσα στα 95 χρόνια που πέρασαν οι αλλαγές ήσαν πολλές, τόσο στην ονοµασία (Κιάτο – 

Σικυών – Σικυωνία), όσο και στις προσαρτήσεις άλλων οικισµών στην Κοινότητα ή στο 

∆ήµο του. Το Κιάτο, µετά την εφαρµογή του σχεδίου ‘Καποδίστριας’ και µε τη 

συνένωση 16 πρώην κοινοτήτων, αποτελεί την έδρα του ∆ήµου Σικυωνίων. Η πόλη 

αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό κόµβο για να φθάσει ο επισκέπτης σε περιοχές ιστορικού 

ή οικολογικού ενδιαφέροντος του νοµού. Η γεωγραφική θέση του Κιάτου το καθιστά µία 

από τις πιο σηµαντικές Κορινθιακές πόλεις. Οι κυριότεροι λόγοι είναι ότι βρίσκεται επί 

του οδικού άξονα Αθηνών-Πατρών, έχει σιδηροδροµικό σταθµό και τον τελευταίο χρόνο 

αποτελεί τερµατικό σταθµό της γραµµής του προαστιακού σιδηρόδροµου, διαθέτει 

εµπορικό λιµάνι, πλαισιώνεται από περιοχές µεγάλου αρχαιολογικού και ιστορικού 

ενδιαφέροντος, π.χ. Αρχαία Σικυώνα και τέλος λόγω του ότι οι καθαρές παραλίες και 

θάλασσές του που ενισχύουν το τουριστικό ενδιαφέρον.  

Όσον αφορά τη συγκοινωνιακή υποδοµή και κατά συνέπεια τις διευκολύνσεις 

πρόσβασης στην περιοχή µελέτης, η Κορινθία διαθέτει ένα πολύ πυκνό οδικό δίκτυο. Η 

Εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου τη συνδέει µε την πρωτεύουσα, η εθνική οδός Κορίνθου 

- Πατρών µε την Πάτρα και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ η εθνική οδός Αθηνών - 

Τριπόλεως µε την Τρίπολη και τη νότια Πελοπόννησο. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί 

οδικοί άξονες του νοµού, γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται ένα ευρύτατο οδικό 

δίκτυο, που κάνει εύκολη την πρόσβαση και στο τελευταίο χωριό του. 

Οι συγκοινωνιακές ανάγκες του νοµού γενικά αλλά και της πόλης του Κιάτου 

καλύπτονται τόσο από το ΚΤΕΛ όσο και από το δίκτυο του Ο.Σ.Ε.. Το σιδηροδροµικό 
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δίκτυο στο νοµό έχει µήκος 96 χιλιοµέτρων, ενώ το οδικό δίκτυο, µόλις το 1990 έφθανε 

τα 1356 χιλιόµετρα εκ των οποίων τα 976 ήταν ασφαλτοστρωµένα. Σύµφωνα µε στοιχεία 

για το 2001 προέκυψε ότι για τους κατοίκους του νοµού Κορινθίας αναλογούν 16 

αυτοκίνητα ανά 100 κατοίκους (µέσος όρος χώρας 31) και ότι ο νοµός έχει την 6η 

υψηλότερη αναλογία τροχαίων ατυχηµάτων ανά 1000 κατοίκους (2,1 έναντι µέσου όρου 

χώρας 1,8). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η περιοχή της Κορινθίας, από πλευράς 

συγκοινωνιακής υποδοµής, παρουσιάζει ελλείψεις. Το δίκτυο δε διασχίζει απλά το νοµό, 

όπως π.χ. στην Αχαΐα ή την Αρκαδία, αλλά αποτελείται από δύο κλάδους: Κορίνθου – 

Πατρών – Καλαµάτας και Κορίνθου – Τριπόλεως – Καλαµάτας, ενώ ταυτόχρονα 

περιλαµβάνει και τη διακλάδωση του Λουτρακίου, και για την Αργολίδα του Ναυπλίου. 

Η Κόρινθος µε απλά λόγια αποτελεί ένα σηµαντικό συγκοινωνιακό κόµβο της 

Πελοποννήσου και ο σιδηρόδροµος έχει τη δυνατότητα να τον αναπτύξει περισσότερο. 

Από την πόλη του Κιάτου διερχόταν η παλαιά σιδηροδροµική γραµµή Κορίνθου – 

Πατρών – Καλαµάτας, ενώ τον τελευταίο χρόνο έχει δηµιουργηθεί η νέα γραµµή του 

προαστιακού σιδηρόδροµου Κιάτο - Αθήνα - Αεροδρόµιο.  

 

3.2 ∆ηµογραφικά µεγέθη περιοχής ευθύνης 

 

Ο νοµός Κορινθίας, στον οποίο υπάγεται η πόλη του Κιάτου αποτελεί το 2ο σε 

πληθυσµό µεγαλύτερο νοµό στο σύνολο των 5 νοµών που ανήκουν στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου. Το 2001 ο πληθυσµός του έφθασε τους 154.624 κατοίκους, αριθµός που 

δείχνει ότι ένα ποσοστό κοντά στο 25%, δηλαδή περίπου 1 στους 4 κατοίκους της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου κατοικεί στο νοµό Κορινθίας. Ο πληθυσµός παρουσιάζει 

αύξηση από το 1991 έως το 2001, σε ποσοστό που φθάνει το 8,6%. Το 1991, η 

πληθυσµιακή πυκνότητα έφθανε τους 62 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο ενώ το 

2001 είχε φθάσει τους 68 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. 

Παλαιότερα, ο νοµός Κορινθίας ήταν ενωµένος µε την Αργολίδα, αλλά από το 

1949 αυτονοµείται. Πριν την εφαρµογή του Νόµου ‘Καποδίστρια’ αποτελείτο από 6 

δήµους και 117 κοινότητες. Από την 1/1/1999, σύµφωνα µε το νόµο 2539/1997, περί 

συνένωσης των δήµων και κοινοτήτων της Ελλάδας, αποτελείται από 15 δήµους. Οι δύο 

µεγαλύτεροι δήµοι της Κορινθίας είναι ο δήµος Κορινθίων (µε έδρα την Κόρινθο) και ο 

δήµος Σικυωνίων (µε έδρα το Κιάτο). Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. 
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από το σύνολο του πληθυσµού ο αστικός ήταν 18,4%, ο ηµιαστικός 30,6% και ο 

αγροτικός 51%. Ως προς τη γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού ο πεδινός φθάνει το 

57,61%, ενώ ο ηµιορεινός και ο ορεινός το 20,84% και το 21,55% αντίστοιχα.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 12,6% των 

κατοίκων του νοµού Κορινθίας είναι δηµότες του ∆ήµου Σικυωνίων και φθάνουν τις 

20.000. Στο σύνολο των 15 Κορινθιακών ∆ήµων, ο ∆ήµος Σικυωνίων είναι 7ος σε έκταση 

(171.268 στρέµµατα) και 4ος σε πληθυσµιακή πυκνότητα (114 κάτοικοι ανά τετραγωνικό 

χιλιόµετρο). 

Το 2001 ο πληθυσµός του Κιάτου έφθασε τους 9.743 κατοίκους στο σύνολο των 19.455 

κατοίκων όλου του ∆ήµου Σικυωνίων. Το 1920 η αντίστοιχη αναλογία ήταν µόλις 1 

στους 5. Με την πάροδο του χρόνου, καθώς διαφοροποιήθηκε η κοινωνική και 

οικονοµική ζωή του τόπου, η πόλη του Κιάτου εξελίχθηκε σε µία από τις µεγαλύτερες 

Κορινθιακές πόλεις. Η πορεία του πληθυσµού των 16 πρώην κοινοτήτων και της πόλης 

του Κιάτου, που σήµερα αποτελούν ∆ήµο, ποικίλει (σε ορισµένα δηµοτικά διαµερίσµατα 

είναι ανοδική, ενώ αντίθετα σε άλλα καθοδική), από το 1920 µέχρι τις τελευταίες Γενικές 

Απογραφές του 2001. 

Ο αριθµός των αρρένων δηµοτών της πόλης είναι ελάχιστα µικρότερος από τον 

αντίστοιχο των θηλέων (49,4% έναντι 50,6%). Αντίθετα, στο σύνολο του νοµού η σειρά 

είναι αντίστροφη: 50,3% έναντι 49,7%. Όσον αφορά την κατανοµή των ηλικιών, ένα 

ποσοστό µεγαλύτερο του 55% του πληθυσµού του Κιάτου είναι µικρότεροι των 40 ετών 

(από τους οποίους οι κάτω των 20 ετών φθάνουν το 26,3% στο σύνολο του πληθυσµού). 

Αντίθετα, οι µεγάλες ηλικίες, άνω των 65 ετών συµµετέχουν µε ένα ποσοστό 14% (1.284 

στους 9.167). Με βάση το µορφωτικό επίπεδο, στο Κιάτο το µεγαλύτερο µέρος του 

πληθυσµού, ηλικίας 10 ετών και άνω, είναι απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης 

(43,5%). Ακολουθούν οι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης µε ποσοστό 20,2%, ενώ οι 

πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και ανώτερων σχολών φθάνουν το 8,3%. 

Το ποσοστό αναλφάβητων φθάνει το 4,6% στο σύνολο του πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό 

είναι µικρότερο στους άνδρες (µόλις 2,3%), σε αντίθεση µε τις γυναίκες που πλησίαζε το 

7%.  

Σε γενικές γραµµές, ο πληθυσµός του Κιάτου χαρακτηρίζεται από µία λογική 

κατανοµή των ηλικιών. ∆ηλαδή, µικρό ποσοστό ηλικιωµένων ανθρώπων και σχετικά 

µεγάλος αριθµός νέων. Σε σύγκριση µε παλαιότερα δηµογραφικά στοιχεία, από το 1920 

και ύστερα, το σύνολο των κατοίκων της πόλης συνεχώς αυξάνεται, µε σχετικά 
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µικρότερο αριθµό αύξησης, στα πλαίσια της γενικότερης υπογεννητικότητας που 

αντιµετωπίζει η χώρα. Η αναλογία αρρένων – θηλέων είναι σχεδόν ίδια (περίπου 50%-

50%) και τα ποσοστά έγγαµων και άγαµων είναι σε λογικά πλαίσια. Τέλος, λόγω της 

αναπτυγµένης γεωργίας στην περιοχή, το µεγαλύτερο κοµµάτι του πληθυσµού το 

χαρακτηρίζει απλά η στοιχειώδη εκπαίδευση, λόγω του ότι η ενασχόληση µε την 

αγροτική ζωή δεν αφήνει περιθώρια για περαιτέρω εκπαίδευση. 

 

3.3 Οικονοµικά µεγέθη περιοχής ευθύνης 

 

Το µεγαλύτερο µέρους του Α.Ε.Π. της Περιφέρειας παράγεται στο νοµό 

Κορινθίας (31,7% το 1994). Ο νοµός Κορινθίας έχει µεγάλη οικονοµική άνθηση µε 

χαρακτηριστικό τη σύµµετρη ανάπτυξη όλων των τοµέων της οικονοµίας. Ο βασικός 

κλάδος της οικονοµίας της Κορινθίας είναι η γεωργία. Το πεδινό τµήµα του νοµού 

αποτελεί ένα από τα παραγωγικότερα τµήµατα της χώρας. Η αγροτική παραγωγή έχει 

κύρια στοιχεία τη σταφιδοπαραγωγή, τα εσπεριδοειδή, τα οπωρικά και τα κηπευτικά. 

Σχετικά αναπτυγµένη είναι και η κτηνοτροφία, κυρίως των µικρών ζώων. Σηµαντικός 

οικονοµικός παράγοντας του νοµού είναι και η βιοµηχανία επεξεργασίας και 

συσκευασίας αγροτικών προϊόντων. Ο αγροτικός τοµέας είναι πολύ αναπτυγµένος ιδίως 

στα εσπεριδοειδή. Η βιοµηχανία παρουσιάζει µεγάλη ανάπτυξη µετά το 1960 και είναι 

συγκεντρωµένη κατά µήκος κυρίως του βορείου οδικού άξονα Αγίων Θεοδώρων – 

Κορίνθου. Επίσης, ο νοµός διαθέτει αξιόλογες µεταποιητικές µονάδες. Στο εµπόριο η 

Κορινθία, ακολουθώντας την αρχαία παράδοση παίζει σηµαντικό ρόλο στην Ελληνική 

οικονοµία. Αρκετές επιχειρήσεις του νοµού βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της χώρας. 

Παράλληλα δραστηριοποιούνται και άλλες µονάδες που καλύπτουν ευρύ φάσµα του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα. Από άποψη διάρθρωσης απασχόλησης πληθυσµού 

σε τοµείς έχουµε : 46% στον πρωτογενή τοµέα , 24% στον δευτερογενή και 30% στον 

τριτογενή . 

Οι κάτοικοι του Νοµού ασχολούνται, κυρίως, µε τη γεωργία, όµως στα αστικά 

κέντρα της βόρειας κυρίως Κορινθίας, υπάρχουν πολλά εµπορικά καταστήµατα, 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης κλπ., ενώ στην περιοχή του Ισθµού 

λειτουργούν πολλές βιοµηχανίες (διυλιστήρια της Motor Oil, Fulgor, Αλάτι Πέρλα κ.α..). 

Γενικότερα, η ζώνη που συνδέει τους Αγίους Θεοδώρους και την Κόρινθο 
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χαρακτηρίζεται ως βιοµηχανική, αφού τόσο τα διυλιστήρια, όσο και άλλες βιοµηχανικές 

δραστηριότητες υπάρχουν στην περιοχή αυτή.  

Η κτηνοτροφία, όπου κυριαρχεί η παραδοσιακής µορφής µικρή οικογενειακή 

εκµετάλλευση, αναπτύσσεται κυρίως στη νότια Κορινθία, στους ορεινούς δήµους του 

Φενεού, της Στυµφαλίας και της Ευρωστίνης. Από τους τοµείς της αγροτικής οικονοµίας 

που ασκείται στο νοµό, αποδοτική είναι και µελισσοκοµία, ενώ µεγάλο δυναµισµό 

παρουσιάζει η ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών. Αντιθέτως, η παράκτια αλιεία δεν είναι 

ιδιαίτερα αναπτυγµένη και µε δεδοµένο ότι ο νοµός είναι φτωχός σε επιφανειακά ύδατα, 

είναι φυσικό αλιεία εσωτερικών υδάτων στην ουσία να µην υπάρχει. Ο ∆ήµος Σικυώνος 

παράγει µέρος των προαναφερθέντων κυρίων αγροτικών προϊόντων του νοµού.  

Στην Κορινθία, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής 

απασχολείται το 93% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού ενώ το 7% είναι άνεργοι. Για 

το Κιάτο οι απασχολούµενοι φθάνουν τις 3.135, ενώ οι άνεργοι τους 390 (11,1%). Οι µη-

ενεργοί δηµότες του Κιάτου φθάνουν κοντά  στις 4.600. Οι ασκούντες επιστηµονικά και 

ελεύθερα επαγγέλµατα στο Κιάτο το 1991 έφθαναν τους 435, ενώ στο σύνολο του νοµού 

τις 5.108. Οι εργαζόµενοι ως διευθυντές ή ανώτερα διοικητικά στελέχη στο Κιάτο 

έφθαναν τους 45, ενώ σε ολόκληρη την Κορινθία ξεπερνούσαν τους 800. Οι εργαζόµενοι 

ως υπάλληλοι γραφείου αποτελούσαν ένα ποσοστό κοντά στο 10% του οικονοµικά 

ενεργού πληθυσµού, τόσο στο Κιάτο, όσο και στο σύνολο του νοµού. Οι έµποροι και 

πωλητές στο Κιάτο ήταν 577, ενώ στην Κορινθία ξεπερνούσαν τις 5.000. Ενώ το 

ποσοστό των γεωργών, κτηνοτρόφων, υλοτόµων και αλιέων στο σύνολο του νοµού 

πλησίαζε το 30% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, στο δήµο του Κιάτου δεν 

ξεπέρασε το 10%. Αντίθετα πολύ µεγάλος ήταν ο αριθµός των τεχνιτών, εργατών και 

χειριστών µεταφορικών µέσων και στο Κιάτο (1.061 στους 3.525) και στο νοµό (12.922 

στους 54.069). 

Στον τοµέα της γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας, αλιείας και δασοκοµίας, στο 

Κιάτο από τους 335 που εργάζονται σε αυτόν, οι 250 εργάζονται για δικό τους 

λογαριασµό, ενώ οι 18 είναι εργοδότες, οι 14 µισθωτοί και οι 53 µη αµειβόµενα µέλη. 

Ένα µεγάλο ποσοστό (23%) εργάζεται στον τοµέα του εµπορίου, των κατασκευών, των 

ξενοδοχείων και των εστιατορίων. Συνολικά, όσον αφορά τη θέση στο επάγγελµα στο 

νοµό Κορινθίας οι περισσότεροι είναι µισθωτοί (40%) και εργαζόµενοι για δικό τους 

λογαριασµό (37%). Στο Κιάτο, οι µισθωτοί φθάνουν το 44%, ενώ οι εργαζόµενοι για δικό 

τους λογαριασµό το 33% στο σύνολο του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. 
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Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός του νοµού 

Κορινθίας, και κατ’ επέκταση του Κιάτου δε στηρίζεται αποκλειστικά σε έναν κλάδο. 

Τόσο η γεωργία, όσο και ο τουρισµός, το εµπόριο, οι υπηρεσίες αλλά και η βιοµηχανία 

συµβάλουν στην οικονοµική άνθηση της πόλης και του νοµού γενικότερα. 

 

3.4 Κλάδος δραστηριοποίησης – Περιβάλλον Ανταγωνισµού 

 

Στον τοµέα της Υγείας η υποδοµή του Νοµού περιλαµβάνει τα εξής: Το 

Περιφερειακό Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Κορίνθου, το οποίο αποτελείται από 8 

επιµέρους τµήµατα (Χειρουργικό, Παθολογικό, Οφθαλµολογικό, Παιδιατρικό, 

Γυναικολογικό, ΩΡΛ, Ορθοπεδικό και Ουρολογικό), πέντε Κέντρα Υγείας που 

βρίσκονται στις περιοχές Νεµέας, Γκούρας, Ξυλοκάστρου, Κιάτου και Λουτρακίου και 

τέλος, δύο ιδιωτικά µαιευτήρια. Σύµφωνα µε στοιχεία του 2003, ο αριθµός των κλινών 

των θεραπευτηρίων και των ιδιωτικών κλινικών του νοµού φθάνει τις 240 και 68 

αντίστοιχα, έχοντας ποσοστό της τάξεως του 14% και του 36% αντίστοιχα στο σύνολο 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην Κορινθία, ο συνολικός αριθµός των ιατρών και 

οδοντιάτρων πλησιάζει τους 400, ενώ στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

ξεπερνά τους 1500.  

Στο ∆ήµο Σικυωνίων λειτουργούν 18 φαρµακεία, ενώ σε ολόκληρη την Κορινθία 

90. Επιπροσθέτως,  πέραν του Κέντρου Υγείας που διαθέτει η πόλη τα τελευταία χρόνια, 

στον τοµέα της ∆ηµόσιας Περίθαλψης αξίζει να αναφερθεί τόσο το Ιατρείο του Ι.Κ.Α. 

στο κέντρο της πόλης, καθώς και τα άλλα τρία Περιφερειακά Ιατρεία που υπάρχουν σε 

∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Σικυωνίων. 

 Στον τοµέα της Ιδιωτικής Περίθαλψης, το Κιάτο έχει σηµαντικό αριθµό 

ιδιωτικών ιατρείων που αγγίζει τα 50. Τέλος, ολοκληρώνοντας τον τοµέα της Πρόνοιας 

πρέπει να επισηµανθεί ότι η πόλη διαθέτει δύο παιδικούς σταθµούς και έχει µία αρκετά 

ικανοποιητική κοινωνική υποδοµή, και επιπλέον στεγάζει Κέντρο Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ). 

Ταυτόχρονα, στο Νοµό υπάρχουν Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) 

καθώς και Κέντρο ∆ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.) για Α.Μ.Ε.Α., 

που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Γενικά,θα έλεγε κανείς, πως στο ∆ήµο Σικυωνίων υπάρχουν ικανοποιητικός 

αριθµός µονάδων πρωτοβάθµιας φροντίδας Υγείας, ικανός να καλύψει τις ανάγκες του 

πληθυσµού, µε µόνη επισήµανση, που θα µπορούσε να τεθεί υπό µελέτη, το γεγονός ότι 
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δεν είναι διασκορπισµένες σε όλη την έκταση της πόλης, αλλά αντίθετα παρατηρείται 

ένας συγκεντρωτισµός στο κέντρο της πόλης.  

Στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας, σύµφωνα µε στοιχεία του 

Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, αυτή τη χρονική στιγµή, στο Νοµό 

Κορινθίας δραστηριοποιούνται εννέα (9) Εργαστήρια, µε την πλειονότητά τους ( 5 ), να 

εντοπίζεται στην πόλη της Κορίνθου. 

Στην πόλη του Κιάτου αυτή τη χρονική περίοδο δραστηριοποιούνται τρία κέντρα 

φυσικοθεραπείας, τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της πόλης του Κιάτου, σε µικρές 

σχετικά αποστάσεις (µικρότερες του ενός χιλιοµέτρου).Συγκεκριµένα, το 

φυσικοθεραπευτήριο υπό τη διεύθυνση του κου Βλάχου Ηλία,στην οδό Ελ. Βενιζέλου 12, 

το φυσικοθεραπευτήριο υπό τη διεύθυνση του κου Στάθη Ιωάννη, στην οδό Κλεισθένους 

55, καθώς και αυτό της κας Αναγνωστοπούλου Γεωργίας, στην οδό 25ης Μαρτίου 17.  

Στα πλαίσια του ανταγωνισµού θα σηµείωνε κανείς πως για κάθε επιχείρηση του 

κλάδου, θεωρητικά, αναλογούν περί τους 7000 κάτοικους. Με τη δηµιουργία ενός ακόµη 

κέντρου η αναλογία φθάνει σε χαµηλότερη αλλά ικανοποιητική αναλογία, 1 στους 5000 

κατοίκους. Λόγω των µικρών αποστάσεων των 16 δηµοτικών διαµερισµάτων από την 

έδρα του ∆ήµου δεν εξετάζουµε µόνο την περίπτωση της πόλης του Κιάτου, αλλά 

ολόκληρου του ∆ήµου. 

Σε αυτό το σηµείο, οφείλεται να αναφερθεί πως δεν υπάρχουν  στοιχεία για την 

οικονοµική κατάσταση των υφισταµένων επιχειρήσεων του κλάδου, λόγω του µικρού 

µεγέθους τους. Παρά ταύτα, αξίζει να επισηµανθεί το γεγονός ότι η µία επιχείρηση 

δραστηριοποιείται τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια ενώ οι άλλες δύο γύρω στα τριάντα 

(30). Σαφώς, στοιχεία όπως η αναγνωρισιµότητα και το «όνοµα», µετά από ένα τόσο 

µεγάλο διάστηµα λειτουργίας σε µία µικρή κοινωνία, καθώς και η σιγουριά του «παλαιού 

και δοκιµασµένου»  ενισχύει την δυσπιστία για καθετί νέο. Παρ’όλα αυτά, το γεγονός ότι 

οι δύο επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πολλά χρόνια, ίσως, µπορεί να γίνει στοιχείο που 

θα µας οδηγήσει σε µια πιο επιθετική στρατηγική, ώστε να εδραιώσουµε τη θέση µας 

αντικαθιστώντας µελλοντικά κάποια από αυτές τις µονάδες, προσλαµβάνοντας 

µεγαλύτερο µερίδιο από την αγορά υπηρεσιών υγείας ή/και  να προβούµε σε συνεργασίες 

µε τις υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου . 

3.5. Τοποθεσία ( positioning) της επιχείρησης 
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 Στην κυριότητά µας περιέχεται ένα ακίνητο 230 τ.µ. σε οικόπεδο 895 τ.µ. στην 

περιοχή Τραγάνα, έξω από το επιβαρυµένο κυκλοφοριακά κέντρο της πόλης. Το κτίριο 

χρειάζεται ορισµένες τροποποιήσεις, ενώ ο εξωτερικός χώρος άνετα µπορεί να 

διαµορφωθεί, ώστε να δηµιουργηθεί χώρος στάθµευσης  για, περίπου, είκοσι πέντε (25) 

αυτοκίνητα. 

 Επιπρόσθετα,  η χωροταξική τοποθέτηση του κτιρίου, βρίσκεται σε κοµβικό 

σηµείο, τόσο για τις διάφορες συνοικίες της πόλης, όσο και για τα επιµέρους ∆ηµοτικά 

∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου, παρέχοντας σχετικά εύκολη πρόσβαση και κυρίως, χωρίς να 

χρειάζεται να προσπελάσει κανείς, το κέντρο της πόλης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  

 
4.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
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Στο ∆ήµο Σικυωνίων, όπως προαναφέρθηκε, λειτουργούν ήδη τρία εργαστήρια 

παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών. Η  

παρούσα µελέτη στοχεύει : 

α) να αναδείξει κατά πόσο, η συγκεκριµένη αγορά, κάνει χρήση υπηρεσιών 

φυσικοθεραπείας,  

β) να αναδείξει το βαθµό ικανοποίησης των πολιτών του ∆ήµου από τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες, 

γ) να δώσει µια εικόνα, για τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογούν οι πολίτες, µια σειρά 

πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων ενός φυσικοθεραπευτηρίου, 

δ) να συσχετίσει το ρόλο των ιατρών του ∆ήµου ( κατά πόσο, δηλαδή, προωθούν και 

συστήνουν τη φυσικοθεραπεία), 

ε) να αναδείξει τη σχέση των Ασφαλιστικών  Ταµείων, καθώς και το βαθµό συµµετοχής 

τους στο κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών, 

στ) να συσχετίσει δηµογραφικούς παράγοντες και µορφωτικό επίπεδο µε τη χρήση 

υπηρεσιών φυσικοθεραπείας και 

ζ) να  αναδείξει κατά πόσο, ο πληθυσµός αυτός θα εµπιστευόταν µία καινούρια 

επιχείρηση, καθώς και ποια στοιχεία θα τον επηρέαζαν, ώστε να την εµπιστευτεί. 

Σκοπός όλων αυτών, η συνεκτίµηση και η αξιολογική προσέγγιση, ούτως ώστε, 

να αποτελέσουν εργαλείο – γνώµονα, που θα χρησιµοιηθεί κατάλληλα, ώστε το 

επιχειρηµατικό µας εγχείρηµα να στεφθεί µε επιτυχία. Αυτό είναι εφικτό, λαµβάνοντας 

υπ’όψιν, το δείγµα του πληθυσµού, που ήταν τυχαίο και περιελάµβανε, τόσο πολίτες που 

είχαν ήδη κάνει στο παρελθόν χρήση υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, όσο και πολίτες που 

δεν είχαν κάνει, αλλά είχαν άποψη για το τί θα ήθελαν ή τί θα τους επηρέαζε ώστε να 

επιλέξουν το κατάλληλο για αυτούς φυσικοθεραπευτικό κέντρο. 

 

4.2 Περιγραφή ερευνητικού εργαλείου 

 

Για τη µελέτη µας, συντάχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο  είκοσι ερωτήσεων κλειστού 

τύπου, που εντάσσονται σε τέσσερις ενότητες : στην πρώτη ( ερωτήσεις 1 έως και 7 ), 

εµπεριέχονται ερωτήσεις δηµογραφικού ενδιαφέροντος και µορφωτικού επιπέδου, στη 

δεύτερη ( ερωτήσεις 8 έως και 11 ), υπάγονται ερωτήσεις φυσικοθεραπευτικού 

ενδιαφέροντος, που αφορούν σε άτοµα που έχουν ήδη, κάνει χρήση υπηρεσιών 

φυσικοθεραπείας στο παρελθόν, στην τρίτη ενότητα ( ερωτήσεις 12 έως και 16 ), 
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εντάσσονται ερωτήσεις αξιολόγησης, σχετικά µε κάποια πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα ενός φυσικοθεραπευτηρίου ( και του υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή), ενώ 

στην τελευταία ενότητα ( ερωτήσεις 17 έως και 20 ), απευθυνόµαστε πάλι, σε χρήστες 

υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, µε ερωτήσεις  πέντε διαβαθµίσεων, αναδεικνύοντας το 

βαθµό ικανοποίησής τους από την ποιότητα, το κόστος, τους χρόνους αναµονής και την 

προσβασιµότητα στα κέντρα φυσικοθεραπείας του ∆ήµου. 

 Για τη διανοµή και τη συλλογή των ερωτηµατολογίων, που έλαβε χώρα εντός των 

ορίων του ∆ήµου Σικυωνίων, κατά το χρονικό διάστηµα από 15 Οκτωβρίου – 23 

∆εκεµβρίου 2007, ακολουθήθηκε  το πρότυπο της διεξαγωγής απλής τυχαίας 

δειγµατοληψίας. 

 Μετά τη συλλογή των απαντηµένων ερωτηµατολογίων, ακολούθησε η 

κωδικοποίηση των απαντήσεων, η καταχώρησή τους σε λογιστικά φύλλα, καθώς και η 

ανάλυση των δεδοµένων µε τη χρήση του Microsoft Excel. 

 

 

4.3 Ανάλυση αποτελεσµάτων 

 

 4.3.1. ∆ηµογραφικά στοιχεία 

 

 Σε αυτή τη φάση, το δείγµα αποτέλεσαν 307 δηµότες του ∆ήµου Σικυωνίων από 

τους οποίους οι 149 ήταν γυναίκες (48,5%) και οι 158 ήταν άνδρες (51,5%)  (γράφηµα 

1). Ο συνολικός αριθµός των ερωτηθέντων για την παρούσα έρευνα φθάνει κοντά στο 

2% του συνολικού πληθυσµού του ∆ήµου. 

 Σε ότι αφορά στην ηλικιακή κατανοµή του δείγµατος, το 0,7% ήταν ηλικίας 

µικρότερης των 20 ετών, το 5,2% µεταξύ 20-35 ετών, το 45,9% µεταξύ 35-50 ετών, το 

34,2% µεταξύ 50-65 ετών και το 14,0% ήταν άνω των 65 ετών (γράφηµα 3).  

 Σε ότι αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων το 79% δήλωσαν 

έγγαµοι, ενώ τα ποσοστά αγάµων, διαζευγµένων και χήρων ήταν 16%, 1% και 5% 

αντίστοιχα (γράφηµα 2). Όσον αφορά, στο µορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων το 

µεγαλύτερο µέρος αυτών είναι απόφοιτοι ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων (49,8%), ενώ το 30% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Στοιχειώδη εκπαίδευση και χαµηλό µορφωτικό επίπεδο δήλωσε µόλις το 20% του 

δείγµατος (γράφηµα 4). 
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Τελειώνοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγµατος, το 44,6% µένει µόνιµα 

στην πόλη του Κιάτου, ενώ το 55,4% δήλωσε ως τόπο κατοικίας ένα από τα 16 στο 

σύνολο δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου (γράφηµα 5).  

 

 

ΑΝ∆ΡΕΣ
48,5%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
51,5%

 
Γράφηµα 1: Κατανοµή απαντήσεων ως προς το φύλο 
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Γράφηµα 2 : Κατανοµή απαντήσεων ως προς την οικογενειακή κατάσταση 
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Γράφηµα 3 : Ηλικιακή κατανοµή ερωτηθέντων 
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Γράφηµα 4 : Κατανοµή απαντήσεων ως προς το µορφωτικό επίπεδο 
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Γράφηµα 5 : Κατανοµή απαντήσεων ως προς τον τόπο διαµονής 

 
 

 Το 36,2% είναι ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. και ακολουθεί το 29,3% το οποίο είναι 

ασφαλισµένο στο ∆ηµόσιο. Ακολουθούν οι ασφαλισµένοι στο Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε. και 

στον Ο.Γ.Α. µε ποσοστά 16,3% και 13% αντίστοιχα. Το υπόλοιπο 5,2% δήλωσε 

ασφαλισµένο σε ταµεία όπως Τ.Σ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., Τραπεζοϋπαλλήλων, κτλ. (γράφηµα 

6).  

Η ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι αρκετά διαδεδοµένη στο ∆ήµο, µιας και 

µόλις το 7,2% διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση (γράφηµα 7). 
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 Γράφηµα 6 : Κατανοµή απαντήσεων ως προς τον Ασφαλιστικό Φορέα 
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Γράφηµα 7 : Ιδιωτική Ασφάλιση 

 

 

 4.3.2. Χρήση Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας 

 

 Στο ερώτηµα «εάν στο παρελθόν σας έχουν προσφερθεί υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας» καταφατικά απάντησε, σχεδόν, το 49%, ποσοστό αρκετά 

ικανοποιητικό για την ποιοτική ανάλυση που ακολουθεί παρακάτω. 

Από αυτό το υποσύνολο του δείγµατος, το 80%, σχεδόν, επισκέφτηκε 

φυσικοθεραπευτή µετά από ιατρική σύσταση, το 13%, περίπου, µετά από φιλική 

προτροπή, ενώ ένα χαµηλό ποσοστό της τάξης του 7% επισκέφτηκε ένα 

φυσικοθεραπευτήριο µε δική του πρωτοβουλία ( γράφηµα 8).  
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Γράφηµα 8 : Χρήση Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας και προέλευση συστάσεων 
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 Η κάλυψη των εξόδων στο µεγαλύτερο ποσοστό ήταν µε µερική κάλυψη από το 

ασφαλιστικό ταµείο (45,6%), ενώ µόλις για το 18,2% η κάλυψη από τον ασφαλιστικό 

φορέα ήταν πλήρης. Επίσης, για ένα αξιοσηµείωτο ποσοστό (36,2%) η οικονοµική 

κάλυψη των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας έγινε εξ’ ολοκλήρου, µε δικά του χρήµατα 

(γράφηµα 9).  

 Η πιο συχνά εµφανιζόµενη πάθηση για την οποία έγινε η επίσκεψη σε κέντρο 

φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης ήταν ορθοπεδικής φύσεως (39,6%). Ακολουθούν 

περιστατικά νευρολογικής φύσεως (29,3%), µυοσκελετικής φύσεως (9%), ενώ το 

υπόλοιπο 7% των ερωτηθέντων επισκέφτηκε ένα κέντρο φυσικοθεραπείας και 

αποκατάστασης για υπηρεσίες ευεξίας και µυοχαλάρωσης ή και για άλλους λόγους 

(γράφηµα 10).  

 Στο ερώτηµα αν θα εµπιστεύονταν ένα νεοσύστατο κέντρο φυσικοθεραπείας και 

αποκατάστασης το οποίο θα στεγαζόταν στο ∆ήµο Σικυωνίων, το µεγαλύτερο ποσοστό 

απάντησε καταφατικά, φθάνοντας το 83,1%. Μόλις το 4,6% απάντησε αρνητικά ενώ το 

12,4% διατήρησε µία ουδέτερη στάση απαντώντας «δεν ξέρω/δεν απαντώ» (γράφηµα 

11). Σε γενικές γραµµές, 9 στους 10 πολίτες που ρωτήθηκαν θεωρούν σηµαντική την 

παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, γεγονός που δηλώνει πως η αγορά είναι σχετικά 

πρόσφορη, αφού, µόλις το 1% εµµένει σε παρωχηµένες αντιλήψεις που θεωρούν τις 

υπηρεσίες φυσικοθεραπείας είδος πολυτελείας και αυτό συσχετίζεται τόσο µε το 

µορφωτικό επίπεδο, όσο και µε την ηλικία των απαντούντων (κυρίως, ηλικιωµένοι 

αγρότες). 

 

πλήρης κάλυψη
18,2%

µε δικά µου 
χρήµατα

36,2%

µερική κάλυψη
45,6%

 
Γράφηµα 9 : Συµµετοχή Ασφαλιστικών Ταµείων στο κόστος 
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40%
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27%

  
Γράφηµα 10 : Συχνότητα περιστατικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 11 : Πρόθεση εµπιστοσύνης σε ένα νεοσύστατο φ/θ. 

ΟΧΙ
4,6%

ΝΑΙ
83,1%
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 4.3.3. Αξιολόγηση πλεονεκτηµάτων – µειονεκτηµάτων 

 

 Στα ειδικά ερωτήµατα που αφορούσαν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ενός 

κέντρου φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, ανεξάρτητα από το αν οι ερωτηθέντες 

έχουν επισκεφτεί ή όχι φυσικοθεραπευτήριο, οι απαντήσεις ποικίλουν και παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από τα εφτά συνολικά προτεινόµενα πλεονεκτήµατα του 
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ερωτηµατολογίου, ως πιο σηµαντικά προέκυψαν η έκβαση µεθόδων θεραπείας και η 

ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.  

Στο γράφηµα 12 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα επτά πλεονεκτήµατα και τα 

ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε θέση σηµαντικότητας που δηλώθηκε από το δείγµα. 

Πιο αναλυτικά, όπως δείχνουν και τα αποτελέσµατα της έρευνας που παρουσιάζονται στο 

Παράρτηµα, το 85%  και το 88% των ερωτηθέντων τοποθετεί την ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και την έκβαση των µεθόδων θεραπείας στα τρία πιο σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα για να επισκεφτεί ένα νεοσύστατο κέντρο φυσικοθεραπείας. Επίσης 

σηµαντικό πλεονέκτηµα θεωρείται ο µηχανολογικός εξοπλισµός, καθώς 1 στους 2 

ερωτηθέντες τον κατατάσσει στα τρία πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Αντίθετα, µόλις το 

8% θεωρεί ως ένα από τα τρία πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα το περιβάλλον, τους 

άνετους χώρους και τη σύγχρονη κτιριακή υποδοµή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόλις το 

22% θεωρεί σηµαντικό πλεονέκτηµα τις τιµές των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ 3 στους 

4 ερωτηθέντες το κατατάσσουν στα τρία λιγότερο σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα της έρευνας τα πλεονεκτήµατα ενός νεοσύστατου 

φυσικοθεραπευτηρίου κατατάσσονται ως εξής: 

1ο ) Έκβαση µεθόδων θεραπείας (µε µέση τιµή=2.2, συχνότερη τιµή=1.0, 

διάµεσο=2.0 και γεωµετρικό µέσο=1.9) 

2ο ) Ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών (µε µέση τιµή=2.3, συχνότερη τιµή=2.0, 

διάµεσο=2.0 και γεωµετρικό µέσο=1.9) 

3ο ) Μηχανήµατα και εξοπλισµός (µε µέση τιµή=3.5, συχνότερη τιµή=4.0, 

διάµεσο=4.0 και γεωµετρικό µέσο=3.3) 

4ο ) Εξυπηρέτηση και χρόνοι αναµονής (µε µέση τιµή=4.1, συχνότερη τιµή=4.0, 

διάµεσο=4.0 και γεωµετρικό µέσο=3.8) 

5ο ) Τιµές παρεχόµενων υπηρεσιών (µε µέση τιµή=4.8, συχνότερη τιµή=5.0, 

διάµεσο=5.0 και γεωµετρικό µέσο=4.1) 

6ο ) Προσωπικό (µε µέση τιµή=5.3, συχνότερη τιµή=6.0, διάµεσο=6.0 και 

γεωµετρικό µέσο=4.9) 

7ο ) Άνετοι χώροι και σύγχρονη κτιριακή υποδοµή  (µε µέση τιµή=5.9, συχνότερη 

τιµή=6.0, διάµεσο=6.0 και γεωµετρικό µέσο=5.6) 
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Γράφηµα 12 : Αξιολόγηση  πλεονεκτηµάτων ενός φ/θ 

 
 
 

 Από τα έξι ενδεικτικά µειονεκτήµατα του ερωτηµατολογίου, ως πιο σηµαντικά 

προέκυψαν ο πεπαλαιωµένος και ελλιπής τεχνολογικός εξοπλισµός και η αργή 

εξυπηρέτηση σε συνδυασµό µε µεγάλους χρόνους αναµονής. Αντίθετα, η έλλειψη χώρου 

στάθµευσης για αυτοκίνητο δεν φαίνεται να απασχολεί τους ερωτηθέντες. Αυτό είναι 

λογικό για µια µικρή πόλη (και γενικά έναν µικρό ∆ήµο), όπως είναι η περιοχή µελέτης. 

Πράγµατι, στο ∆ήµο Σικυωνίων και στην πόλη του Κιάτου οι χιλιοµετρικές αποστάσεις 

είναι µικρές και οι χώροι στάθµευσης επαρκούν. Το µειονέκτηµα είναι η οδική υποδοµή, 

που είναι πεπαλαιωµένη, µε αποτέλεσµα τον έντονο κυκλοφοριακό φόρτο, ειδικά στο 

κέντρο της πόλης από όπου διέρχεται η παλαιά εθνική οδός Πατρών – Κορίνθου, και την 

οποία χρησιµοποιούν εκατοντάδες οχήµατα, καθηµερινά, γεγονός που µεγεθύνει χρονικά 

τις αποστάσεις.  

Στο γράφηµα 13, που παρατίθεται στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα 

µειονεκτήµατα  και τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε θέση σηµαντικότητας που 

δηλώθηκε από το δείγµα. Πιο αναλυτικά, όπως δείχνουν και τα αποτελέσµατα της 

έρευνας που παρουσιάζονται στο Παράρτηµα, το 93%  και το 84% των ερωτηθέντων 

τοποθετεί τον πεπαλαιωµένο και ελλιπή τεχνολογικό εξοπλισµό και την αργή 

εξυπηρέτηση µε µεγάλους χρόνους αναµονής στα τρία πιο σηµαντικά µειονεκτήµατα για 
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να µην επισκεφτεί κάποιος ένα νεοσύστατο κέντρο φυσικοθεραπείας. Αντίθετα, µόλις το 

15% θεωρεί ως ένα από τα τρία πιο σηµαντικά µειονεκτήµατα την έλλειψη χώρου 

πάρκινγκ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα 12% θεωρεί µειονέκτηµα τη χωροταξική θέση του 

φυσικοθεραπευτηρίου, ενώ, περίπου, 1 στους 5 ερωτηθέντες  κατατάσσει την αδυναµία 

πρόσβασης (έλλειψη µεταφορικού µέσου) στα τρία πιο σηµαντικά µειονεκτήµατα.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας τα µειονεκτήµατα ενός νεοσύστατου 

φυσικοθεραπευτηρίου κατατάσσονται ως εξής: 

1ο ) Πεπαλαιωµένος και ελλιπής τεχνολογικός εξοπλισµός (µε µέση τιµή=1.6, 

συχνότερη τιµή=1.0, διάµεσο=1.0 και γεωµετρικό µέσο=1.4) 

2ο ) Αργή εξυπηρέτηση και µεγάλοι χρόνοι αναµονής (µε µέση τιµή=2.6, 

συχνότερη τιµή=2.0, διάµεσο=2.0 και γεωµετρικό µέσο=2.4) 

3ο ) Τιµές παρεχόµενων υπηρεσιών (µε µέση τιµή=3.2, συχνότερη τιµή=3.0, 

διάµεσο=3.0 και γεωµετρικό µέσο=2.9) 

4ο ) Αδυναµία πρόσβασης και έλλειψη µεταφορικού µέσου (µε µέση τιµή=3.9, 

συχνότερη τιµή=4.0, διάµεσο=4.0 και γεωµετρικό µέσο=3.7) 

5ο ) Περιβάλλον, παλιές κτιριακές υποδοµές και µικροί χώροι (µε µέση τιµή=4.6, 

συχνότερη τιµή=5.0, διάµεσο=5.0 και γεωµετρικό µέσο=4.4) 

6ο ) Έλλειψη χώρου parking (µε µέση τιµή=5.0, συχνότερη τιµή=6.0, διάµεσο=6.0 

και γεωµετρικό µέσο=4.5) 
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Γράφηµα 13 : Αξιολόγηση  µειονεκτηµάτων ενός φ/θ 
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 Ολοκληρώνοντας, για να επιλέξει κάποιος να του παρασχεθούν υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας σε ένα νεοσύστατο κέντρο φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης στο 

∆ήµο Σικυωνίων, το 45,3% θα επηρεαζόταν από την ηλικία και την εµπειρία του 

φυσικοθεραπευτή. Ακολουθούν µε 26,7% τα σεµινάρια και οι εξειδικεύσεις του 

φυσικοθεραπευτή, ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξεως του 25%, θα επηρεαζόταν 

από τη γνώµη του προσώπου που θα τον πρότεινε, π.χ. ο γιατρός, ή ένας φίλος ή κάποιος 

γνωστός. Τέλος, το δείγµα δείχνει να µην επηρεάζεται από την κατοχή κάποιου 

µεταπτυχιακού τίτλου, αφού µόλις το 3,3% θεωρεί αυτό το προσόν ικανό να το 

επηρεάσει ώστε να επισκεφτεί το νεοσύστατο φυσικοθεραπευτήριο (γράφηµα 14) .  

ΕΞΙ∆ΕΙΚΕΥΣΕΙΣ-
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

26,7%

ΗΛΙΚΙΑ-
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

45,3%

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
3,3%

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
24,7%

 
Γράφηµα 14 : Προσόντα ενός φυσικοθεραπευτή 

 

  

 

 

 4.3.4. Ικανοποίηση από παρεχόµενες υπηρεσίες 

 

Για το 49% του δείγµατος που του έχουν παρασχεθεί στο παρελθόν υπηρεσίες 

φυσικοθεραπείας συντάχθηκαν ερωτήσεις, µε σκοπό να αναδείξουν το βαθµό 

ικανοποίησης των ερωτηθέντων σε σχέση µε τέσσερις σηµαντικούς τοµείς: την ποιότητα 

των παρεχόµενων υπηρεσιών, τις τιµές των παρεχόµενων υπηρεσιών, τους χρόνους 

αναµονής και την τοποθεσία – προσβασιµότητα του φυσικοθεραπευτηρίου. 

 36



Ικανοποίηση από ποιότητα παρεχόµενων 
υπηρεσιών
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 Γράφηµα 15 : Ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών 

 

 

Όσον αφορά την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών η πλειοψηφία του 

δείγµατος δήλωσε αρκετά ικανοποιηµένο (54%) και ακολουθεί το 20% που δήλωσε λίγο 

ικανοποιηµένο. Πολύ ή πάρα πολύ ικανοποιηµένος δήλωσε µόλις 1 στους 4 ερωτηθέντες 

(γράφηµα 15). 

Σε αυτό το σηµείο, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι το ποσοστό 

ικανοποίησης αγγίζει το 53% ενώ αυτό της δυσαρέσκειας, πλησιάζει το 47%.Τα ποσοστά 

αυτά προκύπτουν διότι, η απάντηση «αρκετά», εµπεριέχει συγχρόνως, τόσο θετική όσο 

και αρνητική χροιά. Οπότε, ισοµοιράζουµε το σύνολο αυτών των απαντήσεων και το ένα 

υποσύνολο το προσµετράµε στις αρνητικές κρίσεις ( «καθόλου» και «λίγο») και το άλλο 

προσµετράται στις θετικές ( «πολύ» και «πάρα πολύ»). 

Το σχόλιο,που θα µπορούσε να κάνει κανείς εδώ, είναι πως ενώ βρισκόµαστε σε 

µια κλειστή και σχετικά, µικρή κοινωνία, όπου δύσκολα εκφράζεται κάποιος αρνητικά, 

εντούτοις, διαπιστώνεται πως, σχεδόν, ένας στους δύο, δεν είναι ευχαριστηµένος από την 

ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, γεγονός που ως νέα επιχείρηση, οφείλουµε να το 

λάβουµε υπ’όψιν και να  «επενδύσουµε» σε αυτό.    
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Ικανοποίηση από τιµές παρεχόµενων υπηρεσιών
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Γράφηµα 16 : Τιµολόγηση 

 

 

Από την στατιστική ανάλυση διαπιστώνεται ότι το δείγµα δεν έµεινε 

ικανοποιηµένο από τις τιµές των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς παρατηρείται τάση 

συγκέντρωσης των απαντήσεων προς τις απόψεις «καθόλου», «λίγο» και «αρκετά». Ένας 

στους 3 δηλώνει δυσαρεστηµένος και µόλις το 15% δήλωσε πολύ ή πάρα πολύ 

ικανοποιηµένο. Η συχνότερη απάντηση είναι το «αρκετά» µε ποσοστό 53% (γράφηµα 

16). 

Σε αυτό το σηµείο, πάλι µε τον ίδιο τρόπο,που προαναφέρθηκε για την ποιότητα, 

διαπιστώνεται πως οι αρνητικές κρίσεις εκφράζουν 3 στους 5 πολίτες (59%), ενώ θετικά 

εκφράζονται 2 στους 5 ( 41%). 

Μεγάλη διασπορά υπάρχει στις απαντήσεις των ερωτώµενων για την ικανοποίηση 

από τους χρόνους αναµονής και την τοποθεσία – προσβασιµότητα του 

φυσικοθεραπευτηρίου. 

Συγκεκριµένα, για την τοποθεσία – προσβασιµότητα του φυσικοθεραπευτηρίου 

το 3% δήλωσε καθόλου ικανοποιηµένο, το 28% λίγο ικανοποιηµένο, το 22% αρκετά 

ικανοποιηµένο, το 23% πολύ ικανοποιηµένο και το 24% πάρα πολύ ικανοποιηµένο 

(γράφηµα 18). 

Γενικά, ένας στους δύο δήλωσε πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιηµένος, αφού οι 

θετικές κρίσεις προσεγγίζουν το 58% και το υπόλοιπο 42% είναι αρνητικές κρίσεις. 

Το σχόλιο σε αυτό το σηµείο, είναι πως είναι λογικό, όντας σε µια µικρή πόλη, η 

προσβασιµότητα να είναι σχετικά εύκολη, παραταύτα, υπάρχει ένα ποσοστό υψηλό, που 
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έχει αντίθετη άποψη και το οποίο, προέρχεται από τους κατοίκους των ∆ηµοτικών 

∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί και να 

αξιολογηθεί στα πλαίσια του σχεδιασµού δράσης για την επιχείρησή µας. 

Οι χρόνοι αναµονής, όπως προκύπτει δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερο 

«πρόβληµα» για το δείγµα µας. Πιο αναλυτικά, λίγο ικανοποιηµένο από τους χρόνους 

αναµονής δήλωσε το 21% ενώ αρκετά, πολύ και πάρα πού ικανοποιηµένο δήλωσε το 

40%, 11% και 28% αντίστοιχα ( γράφηµα 17). 

 

Ικανοποίηση από χρόνους αναµονής

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

  
Γράφηµα 17 : Χρόνοι αναµονής 

 

 

 

Ικανοποίηση από τοποθεσία-προσβασιµότητα

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

 
Γράφηµα 18 : Τοποθεσία - Προσβασιµότητα 
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4.4 Αξιοποίηση  των αποτελεσµάτων της έρευνας 

 

 Συσχετίζοντας και οµαδοποιώντας τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτουν τα 

εξής αποτελέσµατα για το «προφίλ» των ερωτηθέντων που τους έχουν προσφερθεί στο 

παρελθόν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας. Γενικά, το 52% αυτών είναι άνδρες ενώ το 48% 

γυναίκες.  

Η κατανοµή των ηλικιών είναι η εξής (Πίνακας 3):  

• Ηλικία µικρότερη των 35 ετών:       8% 

• Ηλικία µεταξύ 35 και 50 ετών:      41% 

• Ηλικία µεταξύ 50 και 65 ετών:      36% 

• Ηλικία µεγαλύτερη των 65 ετών:  15% 

 

Συνεπώς, όπως ήταν αναµενόµενο, το ηλικιακό target group για την επιχείρηση 

είναι οι ηλικίες 35 – 65, διαπίστωση που µας οδηγεί στο να επικεντρωθούµε στα 

ορθοπεδικά, κυρίως, προβλήµατα που αφορούν σε αυτούς τους ασθενείς – πελάτες. 

Είναι πάντως, άξιο λόγου, το γεγονός ότι στα άτοµα κάτω των 35 ετών που 

ερωτήθηκαν, 2 στους 3 έχουν επισκεφτεί κατά το παρελθόν, ένα φυσικοθεραπευτήριο, 

ποσοστό που αγγίζει το 66%. Το αντίστοιχο ποσοστό για ηλικίες µεταξύ 35 και 65 ετών 

είναι 47% ενώ στις ηλικίες άνω των 65 ετών φθάνει το 51%, δηλαδή 1 στους 2 περίπου, 

ερωτηθέντες, γεγονός, που θα µας οδηγήσει να συµπεριλάβουµε αυτές τις ηλικίες στο 

target group της επιχείρησης. 

 

 

<35 35-50 50-65 >65 σύνολο

ΝΑΙ 12 61 54 22 149

ΟΧΙ 6 80 51 21 158

σύνολο 18 141 105 43 307Σα
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        Πίνακας 3 : Συσχέτιση ηλικίας και απαντήσεων  
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Όσον αφορά στον τόπο διαµονής 3 στους 5 διαµένουν στην πόλη του Κιάτου ενώ 

2 στους 5 σε ένα από τα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου. Από τους ερωτηθέντες που 

διαµένουν µόνιµα στο Κιάτο στο 66%  έχουν προσφερθεί υπηρεσίες φυσικοθεραπείας 

ενώ στους διαµένοντες σε ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα το ποσοστό είναι 35% (Πίνακας 4). 

Το γεγονός αυτό, µας υποδεικνύει, ότι πιθανώς, η εξασφάλιση από µέρους της 

επιχείρησης τρόπου µεταφοράς προς το χώρο µας, θα προσελκύσει περισσότερους 

ασθενείς – πελάτες από τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα.  

 

ΚΙΑΤΟ ∆.∆. σύνολο

ΝΑΙ 90 59 149

ΟΧΙ 47 111 158

σύνολο 137 170 307
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 Πίνακας 4 : Συσχέτιση τόπου διαµονής  και απαντήσεων 
 

 
 

Στα υπόλοιπα ερωτήµατα που ετέθησαν στην αρχή της παρούσας έρευνας, οι 

απαντήσεις που θα µπορούσαµε να δώσουµε είναι οι ακόλουθες : 

Κατ’αρχήν, στη συγκεκριµένη αγορά γίνεται χρήση υπηρεσιών φυσικοθεραπείας 

και  οι πολίτες είναι εξοικειωµένοι µε την ιδέα του φυσικοθεραπευτηρίου, γεγονός που 

θα µας φανεί χρήσιµο, αφού δε εισάγουµε τίποτα καινούριο ή πρωτόγνωρο για τα 

δεδοµένα του ∆ήµου. Επακόλουθο αυτού, είναι το ότι οι πολίτες µπόρεσαν και 

κατέδειξαν τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογούν  ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών 

φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, όπου  στοιχεία, όπως η ποιότητα των παρεχοµένων 

υπηρεσιών, η εµπειρία ενός φυσικοθεραπευτή – και κατά συνέπεια – η θετική έκβαση 

του προβλήµατός τους, η προσβασιµότητα στο χώρο (έλλειψη µεταφορικού µέσου), η 

χρησιµοποίηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού και η λογική τιµολόγηση είναι 

σηµαντικά και τους επηρεάζουν στη λήψη της σωστής απόφασης για να επισκεφτούν ένα 

φυσικοθεραπευτήριο. 
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Από την άλλη πλευρά, ο ιατρικός κόσµος του ∆ήµου βλέπει θετικά τη 

φυσικοθεραπεία, αφού κατά 80% συστήνει όπου επιβάλλεται, στους πολίτες να 

επισκεφτούν ένα φυσικοθεραπευτήριο. 

Τα Ασφαλιστικά Ταµεία καλύπτουν, ως επί το πλείστον, µέρος του κόστους, 

συνεπώς πρέπει να το λάβουµε υπ’όψιν, αν και ένα ποσοστό της τάξης του 36% , 

επιφορτίζεται το κόστος των συνεδριών, χωρίς συµµετοχή του Ταµείου του. ∆εν θα 

πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός, ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι διαδεδοµένη, 

άρα δε µας συµφέρει να επεκταθούµε σε συµβάσεις, τουλάχιστον, σε αυτή την αρχική 

φάση, αφήνοντάς το, ως µια πιθανή µελλοντική κίνηση. 

Τέλος, διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει επιφύλαξη από τους πολίτες στην επιλογή 

µιας νέας επιχείρησης στον κλάδο, εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις που τους 

ικανοποιούν,αφού σε ποσοστό 83% θα εµπιστεύονταν ένα νέο φυσικοθεραπευτήριο. 

Το γεγονός αυτό, κάλλιστα, µπορεί να συνδυαστεί µε την εντοπιότητά µας και να 

αποτελέσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχειρηµατικής µας κίνησης και σε 

συνδυασµό µε το τί προσδοκούν οι χρήστες υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, να αποτελέσει 

γνώµονα για τον αποτελεσµατικότερο σχεδιασµό του λειτουργικού µας σχεδίου  που 

παρατίθεται στη συνέχεια.  
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5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

5.1 Όραµα - Αποστολή – Αξίες - Στόχοι 

   

Το όραµα της εταιρίας µας συνοψίζεται στη θέλησή µας να ανοίξουµε το δρόµο προς 

έναν υγιέστερο κόσµο, ενώ η αποστολή µας είναι να προσφέρουµε υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης. Με τον τρόπο αυτό συµβάλλουµε τόσο 

στη διασφάλιση της Υγείας όσο και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων 

της περιοχής όπου θα δραστηριοποιηθούµε. 

Οι αξίες που µας χαρακτηρίζουν είναι: 

• Ποιότητα  
• Ακεραιότητα  
• Σεβασµός στον άνθρωπο  

Στόχοι µας είναι: 

• η προσφορά των υψηλότερων ποιοτικών υπηρεσιών. 

• η παροχή της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών. 

• η κυριαρχία της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής (περιοχή ∆ήµου 

Σικυωνίων). 

• η κατοχή του καλύτερου προϊόντος για να ικανοποιήσουµε τις ανάγκες 

συγκεκριµένων οµάδων-στόχων (π.χ. ηλικιωµένοι, αθλητές οµίλων της περιοχής 

κλπ.) των κατοίκων της περιοχής. 

• η εγγύηση του υψηλότερου βαθµού απόδοσης και αξιοπιστίας. 

• τέλος, η προσφορά της περισσότερης αξίας για τα χρήµατα. 

 

 

5.2 Προφίλ της εταιρίας 

 

 Η εταιρία µε την επωνυµία “PhysioFreePain Ο.Ε..”, θα δραστηριοποιείται στον 

τοµέα της παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας. Η νοµική της µορφή επιβάλλεται τόσο 
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απ’  τη φύση της όσον αφορά στους ιδρυτές, όσο κι απ’  την αναµενόµενη οικονοµική  και 

κεφαλαιουχική διάρθρωσή της. 

 Στην παρούσα αρχική φάση, και αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο για 

µελλοντικές προσλήψεις, το προσωπικό θα αποτελείται από 5 άτοµα :  

●  ∆ύο ( 2 ) φυσικοθεραπευτές. 

● Ένα ( 1 ) βοηθό φυσικοθεραπευτή.  

● 'Ένα ( 1 ) άτοµο µε καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης. 

● Ένα ( 1 ) άτοµο – οδηγό για τη µεταφορά ασθενών που δεν έχουν τη δυνατότητα 

πρόσβασης στο χώρο µας ( έλλειψη µεταφορικού µέσου). 

 Τις λογιστικές εργασίες θα διεκπεραιώνει εξωτερικός συνεργάτης , ενώ την 

καθαριότητα των χώρων θα αναλάβει εξωτερικό συνεργείο καθαριότητας (outsourcing). 

Η εταιρία θα έχει ως έδρα το Κιάτο (Σικυώνα), περιοχή µε πληθυσµό 19.455 ατόµων 

(Ε.Σ.Υ.Ε. - απογραφή  2001) ή 21.741 ατόµων (επίκαιρα στοιχεία από το Υπουργείο 

Εσωτερικών ), µε σαφή δηλαδή ένδειξη πληθυσµιακής ανάπτυξης, ο οποίος επαρκεί τόσο 

για τη βιωσιµότητα της εταιρίας, όσο και για µελλοντική αύξηση της κερδοφορίας και 

βέβαια για την απόσβεση της επένδυσης. 

 

5.3 Προϊόντα και Τεχνολογία 

  

Η εταιρία “PhysioFreePain Ο.Ε.” µε δεδοµένη την πεποίθησή της ότι µόνο µε την 

ενσωµάτωση στις υπηρεσίες της διαφοροποιηµένων προϊόντων –εκτός των βασικών – θα 

µπορέσει να είναι ανταγωνιστική και να προσελκύσει το µέγιστο των πελατών µε σκοπό 

ένα βιώσιµο και κερδοφόρο µέλλον, αποφάσισε να παρέχει υπηρεσίες ευεξίας και 

µυοχαλάρωσης, καθώς και τη δυνατότητα θεραπείας κατ’ οίκον. 

Η ιδιαιτερότητα των εργασιών και η ανάπτυξη τεχνολογίας προϋποθέτει, αλλά και 

αναγκάζει – οδηγεί προς την κατεύθυνση αγοράς συγχρόνων µηχανηµάτων, γεγονός που 

επισηµάνθηκε και από το δείγµα του πληθυσµού, που ερωτήθηκε κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνάς µας. Μια ευνοϊκή  παράµετρος εδώ, είναι η δυνατότητα  αγοράς 

µεταχειρισµένων µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας, συνήθως εισαγωγές εξωτερικού 

από χώρες, που είναι τεχνολογικά προοδευµένες, αλλά και προϊόντα απόρροιας 

αποτυχηµένων επιχειρηµατικών κινήσεων που δεν µπόρεσαν να έχουν την κατάληξη που 

επιθυµούσε ο επιχειρηµατίας.  
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Η επιλογή που θα κάνουµε τελικά, θα µας δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

να διαθέτουµε τεχνολογικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας και να υπερτερούµε σε 

αυτό τον τοµέα έναντι των ανταγωνιστών µας. 

 

5.4  Φυσικοθεραπευτικός Εξοπλισµός 

  

Όπως, προαναφέρθηκε, το νοµικό πλαίσιο  εντός του οποίου δραστηριοποιείται 

ένα φυσικοθεραπευτήριο, προβλέπει ένα ελάχιστο και συγκεκριµένο αριθµό οργάνων και  

µηχανηµάτων (Πίνακας 5), δίχως την παρουσία των οποίων δε χορηγείται άδεια 

λειτουργίας από τη ∆ιεύθυνση Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής της αντίστοιχης 

Νοµαρχίας, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθεί µια καινούρια επιχείρηση. 

Από εκεί και πέρα εναπόκειται στην κρίση του εκάστοτε επιστήµονα – 

επιχειρηµατία, για το τί εξοπλισµό και µε τί κόστος θα επενδύσει και θα διαθέσει για να 

στελεχώσει και να υποστηρίξει το εγχείρηµά του. 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
Τράπεζες θεραπείας(τουλάχιστον 2) 1500€ 
Πολύζυγο ( 1) 300€ 
Τροχός ώµου (1) 300€ 
Στατικό ποδήλατο (1) 300€ 
Συσκευή διαθερµίας (1) 2000€ 
Συσκευή υπερήχων (1) 1500€ 
Συσκευή δινόλουτρου (1) 800€ 
Συσκευή παραφινόλουτρου (1) 250€ 
Συσκευή ηλεκτροµάλαξης (1) 500€ 
Ηλεκτροκινητική έλξη Σ.Σ. (1) 1000€ 
Μηχάνηµα πρηνισµού-υπτιασµού άκρας χείρας 700€ 
Θερµά – ψυχρά επιθέµατα 300€ 
Συσκευή ηλεκτροθεραπείας ( διαδυναµικά, 
TENS, 
Φαραδικά,γαλβανικά ρεύµατα, καθώς και 
ρεύµατα  
Ηλεκτροαναλγησίας) 

 
 

4000€ 

 
Πίνακας 5 : Υποχρεωτικός εξοπλισµός ενός φ/θ 

 
 
 
Σηµείωση : οι τιµές προέκυψαν από έρευνα αγοράς, που διενεργήθηκε για την παρούσα εργασία και είναι 
ενδεικτικές. 
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5.5 Σχεδιασµός Χώρων 

 

Όπως προαναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, η συνολική επιφάνεια του ακινήτου 

µας, είναι 230 τ.µ. και περιλαµβάνει:  

α) αίθουσα υποδοχής και αναµονής ασθενών 40 τ.µ. 

β) τουαλέτες  µε νιπτήρα δύο ( 2 ) συνολικά 5 τ.µ.  

γ) χώροι θεραπείας ασθενών 30 τ.µ. 

δ) χώρος υδροθεραπείας ( δινόλουτρα ) 15 τ.µ. 

ε) χώρος γυµναστηρίου 50 τ.µ.   

στ) γραφεία προσωπικού και διοίκησης 20 τ.µ. 

ζ) υπόλοιποι βοηθητικοί χώροι 70 τ.µ.   
 
 Εδώ, οφείλεται να σηµειωθεί, πως οι βοηθητικοί χώροι αρχικά θα 

χρησιµοποιηθούν, για χώρος όπου θα τοποθετηθεί ένα ψυγείο και µια κουζίνα, για το 

προσωπικό, καθώς και για αποθηκευτική χρήση. Μελλοντικά, πάντως, υπάρχει η 

δυνατότητα να τους εκµεταλλευτούµε για τη δηµιουργία πισίνας ή περαιτέρω επέκτασης 

των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.  

 

5.6 Τιµολογιακή Πολιτική 

 

Η εταιρεία “ PhysioFreePain Ο.Ε.” θα τιµολογεί τις υπηρεσίες µε γνώµονα τη 

σχέση ποιότητας  - τιµής. ∆εν είναι πρόθεση της εταιρίας να είναι η φθηνότερη της 

αγοράς, προσπαθώντας έτσι να προστατεύσει την υπηρεσία από τον χαρακτηρισµό φθηνό 

και όχι ποιοτικό. Οι τιµές βέβαια δεν µπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από τον 

ανταγωνισµό προς τα πάνω. Η τιµή ανά θεραπευτικό κύκλο ( κατά µέσο όρο 10 

συνεδρίες )  για την τρέχουσα περίοδο καθορίζεται στα 170€. Η είσπραξη αυτών θα 

γίνεται είτε µετρητοίς είτε µε άµµεση χρέωση πιστωτικών καρτών (visa, mastercard, 

diners κτλ.) 

 

5.7 Σχεδιασµός marketing και στρατηγικής 

 

 Ως προς το σχέδιο marketing που θα ακολουθήσει η εταιρία, συνοπτικά θα 

διενεργηθούν τα παρακάτω : 
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 ∆ιακίνηση πληροφοριακού δελτίου  και κάρτες επωνυµίας. 

 ∆ιαφηµίσεις  σε τοπικές εφηµερίδες καθώς και στον οδηγό της πόλης.  

 Ενέργειες ∆ηµοσίων Σχέσεων (φυλλάδια φυσικοθεραπευτηρίου στα φαρµακεία 

και ενηµέρωση των ιατρών της πόλης). 

 Συµµετοχή  σε συνέδρια και επιδίωξη για τη διοργάνωση ηµερίδων 

φυσικοθεραπείας στην πόλη του Κιάτου, µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 

 Συνέχιση της διανοµής του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε και 

εµπλουτισµός των ερωτηµάτων, για την διαρκή κατανόηση των αναγκών του 

πληθυσµού). 

 

Η µεσοπρόθεσµη στρατηγική της εταιρίας συνοψίζεται στα παρακάτω : 

 

 Ετήσια αύξηση των τιµών έως 3,9% (κάλυψη πληθωρισµού). 

 Μείωση των λειτουργικών εξόδων µε καλύτερη διαχείριση υλικών, αλλά και 

χρόνου εργασίας. 

 Υιοθέτηση νέας τεχνολογίας και χρήση σύγχρονων µηχανηµάτων. 

 Απόκτηση µεριδίου αγοράς της τάξεως του 50% και διατήρηση  αυτού. 

 Σχεδιασµός έναρξης συζητήσεων µε τις υφιστάµενες επιχειρήσεις του κλάδου και 

διερευνητικές προσεγγίσεις για την πιθανότητα µελλοντικών εξαγορών – 

συνεργασιών και συγχωνεύσεων. 

 Ανάλυση S.W.O.T., στα πλαίσια της οποίας, καταγράφονται συνοπτικά τα δυνατά 

και αδύνατα σηµεία της επιχείρησης, γεγονός που προσδίδει τη δυνατότητα 

εντοπισµού και προβολής των πλεονεκτηµάτων, µε ταυτόχρονη προσπάθεια 

βελτίωσης, σταδιακά, των αδυναµιών µας µε το πέρασµα των ετών και τη συνεχή 

ενδυνάµωση της επιχείρησής µας. 

Οι δυνάµεις (strengths) και οι αδυναµίες (weaknesses) αναφέρονται στο ΠΑΡΟΝ 

της επιχείρησης, ενώ οι ευκαιρίες (opportunities) και οι απειλές (threats) αναφέρονται 

στο ΜΕΛΛΟΝ αυτής (Πίνακας 6). 
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∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

(STRENGTHS) 

Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 (WEAKNESSES) 
 Τοποθεσία – εύκολη πρόσβαση 
χωρίς προσπέλαση του 
επιβαρυµένου κέντρου της πόλης 

 Εύκολη πρόσβαση στο χώρο µας 
και από άτοµα µε κινητικά 
προβλήµατα λόγω της ύπαρξης 
ειδικά διαµορφωµένης αναπηρικής 
µπάρας και βοηθητικού εξοπλισµού 

 Τεχνογνωσία 
 Γρήγορη εξυπηρέτηση των 
πελατών (µείωση των χρόνων 
αναµονής) 

 Ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών 
 Παροχή δωρεάν µετακίνησης από 
και προς το χώρο του 
φυσικοθεραπευτηρίου 

 ∆εν αντιµετωπίζονται προβλήµατα 
χρηµατοδότησης 

 Καλή επικοινωνία  
 

 
 «Νέα» και άπειρη επιχείρηση 

 
 Αµφίβολος µακροχρόνιος 

στρατηγικός σχεδιασµός 

 
 Ύπαρξη δύο ανταγωνιστών µε 

µεγάλη προϋπηρεσία στο χώρο 

 Πιθανά προβλήµατα ροής ασθενών 

και διαδικασιών, ειδικά για τις πρώτες 

µέρες λειτουργίας του φ/θ 

 
 Επιχειρηµατικό ρίσκο 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

(OPPORTUNITIES) 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

(THREATS) 

 
 Αύξηση του πληθυσµού 

 Εντοπιότητα  

 Μεγάλη πιθανότητα απόσυρσης από 

την αγορά δύο ανταγωνιστών 

 Ανάπτυξη και διάθεση νέων 

υπηρεσιών και χρήση σύγχρονης 

τεχνολογίας 

 ∆υνατότητα πρόσθετων κτιριακών 

υποδοµών (προσθήκη πισίνας) 

 Πιθανές µελλοντικές εξαγορές – 

συγχωνεύσεις 

 Μελλοντική πιστοποίηση (των 

παρεχοµένων υπηρεσιών) µε ISO 

 
 

 

 

 Πιθανά χρηµατοδοτικά προβλήµατα 

 Αλλαγές στη νοµοθεσία 

 Πιθανή αύξηση των 

φυσικοθεραπευτηρίων της υπό 

µελέτη περιοχής στο µέλλον 

 

 

 
Πίνακας 6 : Ανάλυση  S.W.O.T.  
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5.8 Αξιολόγηση κόστους επένδυσης 

Για να αξιολογηθεί σωστά η επένδυση θα πρέπει να περιγράψουµε  τη διαδικασία 

λειτουργίας και ν’ αποµονωθούν τυχόν κέντρα κόστους, ώστε αθροιστικά να προκύψει το 

εκτιµώµενο κόστος, ώστε και να δικαιολογηθεί η µέση τιµή πώλησης της ανά 

θεραπευτικό κύκλο (όπως προαναφέρθηκε  170 € ). 

 

∆ιάρκεια προπαρασκευαστικής περιόδου : 1 χρόνος. Στην περίοδο αυτή 

συµπεριλαµβάνονται περίοδοι κατασκευών, απόκτησης ειδικών αδειών, ελέγχων από 

αρµόδιους φορείς και γενικότερης προετοιµασίας. 

 

Ωφέλιµος χρόνος επένδυσης : 10 χρόνια 

 

Κτίρια – Εγκαταστάσεις :  ένας ιδιόκτητος επαγγελµατικός χώρος 230 τ.µ. µε δυνατότητα 

κατασκευής ράµπας, σε κοµβικό σηµείο τόσο για την πόλη, όσο και για τα λοιπά 

∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, στην περιοχή της Τραγάνας Κιάτου, αποµακρυσµένος από το 

επιβαρυµένο κέντρο της πόλης και ταυτόχρονα εντός των ορίων της πόλης. 

 

Φυσικοθεραπευτικός  και λοιπός εξοπλισµός  :   η αγορά του βασικού εξοπλισµού και 

των λοιπών εργασιών περιγράφεται στη συνέχεια: 
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5.8.1 Επιλογή κατάλληλου φυσικοθεραπευτικού εξοπλισµού. 
 
 

 
ΕΙ∆ΟΣ 

 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

Τράπεζες θεραπείας 4 1500€ 6000€ 
Πολύζυγο  1 300€ 300€ 
Τροχός ώµου  1 300€ 300€ 
Στατικό ποδήλατο 2 500€ 1000€ 
Συσκευή διαθερµίας  1 2000€ 2000€ 
Συσκευή υπερήχων  1 1500€ 1500€ 
Συσκευή δινόλουτρου 1 1000€ 1000€ 
Συσκευή παραφινόλουτρου  1 300€ 300€ 
Συσκευή ηλεκτροµάλαξης  2 400€ 800€ 
Ηλεκτροκινητική έλξη Σ.Σ.  1 1000€ 1000€ 
Μηχάνηµα πρηνισµού-υπτιασµού 
άκρας χείρας 1 700€ 700€ 

Θερµά – ψυχρά επιθέµατα 1 400€ 400€ 
Συσκευή ηλεκτροθεραπείας                 
( διαδυναµικά, TENS, γαλβανικά, 
φαραδικά, διασταυρούµενα ρεύµατα, 
καθώς και ρεύµατα 
ηλεκτροαναλγησίας). 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

4000€ 

 
 
 
 

4000€ 
Μαγνητικά πεδία 1 2500€ 2500€ 
Μηχάνηµα παθητικής κινητοποίησης 
( CPM) ( ώµου) 1 4200€ 4200€ 

Μηχάνηµα παθητικής κινητοποίησης 
( CPM) ( κάτω άκρου) 

 
1 

 
2000€ 

 
2000€ 

Biofeedback (ηλεκτροµυογραφική 
βιολογική  
Επανατροφοδότηση ) 

 
 
1 

 
 

8000€ 

 
 

8000€ 
Μηχάνηµα   ισορροπίας και 
ιδιοδεκτικότητας 

 
1 

 
5000€ 

 
5000€ 

Πελµατογράφος 1 9000€ 9000€ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ  

1 
 

2000€ 
 

2000€ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
∆ΙΑΦΗΜ.ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ 

 
1 

 
2000€ 

 
2000€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 54000€ 

 
 Πίνακας 7 : Κόστος φυσικοθεραπευτικού εξοπλισµού  
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 5.8.2  Λοιπός Εξοπλισµός Φυσικοθεραπευτηρίου και Λοιπές Εργασίες 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΟΣΤΟΣ 
Γραφείο 2 1500€ 3000€ 
Καρέκλες 10 50€ 500€ 
Πάγκοι 4 100€ 400€ 

Σαλόνι αναµονής 1 2500€ 2500€ 
Ράφια 6 50€ 300€ 
Βιτρίνες 1 100€ 100€ 
Τραπέζι 2 150€ 300€ 

Ηλ. υπολογιστής 2 1500€ 3000€ 
Αναλώσιµα - - 1000€ 
Φωτ.πολυµηχ. 1 900€ 900€ 
Βελτιωτικές 
εργασίες 

υφισταµένων 
χώρων 

- 6000€ 6000€ 

Αυτοκίνητο 
µεταφοράς 1 10000€ 10000€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 28000€ 
 

Πίνακας 8 : Κόστος  λοιπού εξοπλισµού  και εργασιών 
 

 

5.8.3  Κόστος µισθοδοσίας 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το προσωπικό της εταιρίας θα αποτελείται από πέντε 

άτοµα αρχικά : δύο φυσικοθεραπευτές, αποκλειστικά υπεύθυνους για την Αξιολόγηση 

του εκάστοτε ασθενούς – πελάτη και το σχεδιασµό του προγράµµατος Αποκατάστασης, 

ένα βοηθό φυσικοθεραπευτηρίου µε αρµοδιότητες επικουρικές ως προς τον υπεύθυνο 

φυσικοθεραπευτή, ένα άτοµο µε καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης καθώς και 

υποδοχής των ασθενών – πελατών. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας που διενεργήθη, η εταιρία µας αποφάσισε να 

προσλάβει ένα άτοµο µε καθήκοντα οδηγού, για τη µεταφορά ασθενών από και προς το 

χώρο µας, γεγονός που ευελπιστούµε να ικανοποιήσει τις ανάγκες εκείνου του τµήµατος 

του δείγµατος που άγγιξε το 42% και το οποίο εξέφρασε αρνητικά σχόλια, σχετικά µε το 

βαθµό ικανοποίησής του, από τη µεταφορά – προσβασιµότητα στο χώρο παροχής 

υπηρεσιών φυσικοθεραπείας. 
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Το ετήσιο κόστος συνυπολογίζοντας δώρα και επιδόµατα,ανέρχεται στις 72800€ 

και ακολουθεί η ανάλυση αυτού του κόστους ανά ειδικότητα (Πίνακας 9). 

 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

 
ΑΤΟΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (*14 
ΜΙΣΘΟΙ)

Φυσικοθεραπευτής 2 2800 39200 
Βοηθός 
φυσικοθεραπευτηρίου 1 850 11900 
Γραµµατειακή 
υποστήριξη 1 850 11900 

Οδηγός αυτοκινήτου 
 
1 

 
700 

 
9800 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 

 
5 

 
5200 

 
72800 

 
Πίνακας 9 : Κόστος  µισθοδοσίας 

 

 

 

 

 

 

5.8.4  Χρονοδιάγραµµα  υλοποίησης της επένδυσης 

 

 

Όπως, προαναφέρθηκε, ένα διάστηµα ενός έτους, περίπου, θα απαιτηθεί για να 

υλοποιηθεί το ξεκίνηµα της επιχείρησης. 

Στην περίοδο αυτή συµπεριλαµβάνονται περίοδοι κατασκευών, επιδιορθώσεων, 

απόκτησης ειδικών αδειών, ελέγχων από αρµόδιους φορείς και γενικότερης 

προετοιµασίας. Το χρονοδιάγραµµα αυτών των διεργασιών, γνωστό ως ∆ιάγραµµα 

Gantt), παρουσιάζεται στην επόµενη σελίδα ( Πίνακας 10 ). 
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∆ιάγραµµα (Gantt) υλοποίησης της επένδυσης 
Για το έτος 2008 Χρονική διάρκεια: 12 µήνες 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
               
Βελτιωτικά έργα κτιρίων                     
( ελαιωχρωµατισµοί, δάπεδα, 
φωτισµοί κτλ)                         
               
Μηχανήµατα & λοιπός εξοπλισµός 

                        
               
Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 

                        
               
Μεταφορικά µέσα 

                        
               
∆ιαµόρφωση εξωτερικών χώρων  

                        
 

Πίνακας 10 : ∆ιάγραµµα Gantt 
 

  

 

5.9  Ύψος Επένδυσης και Χρηµατοδότηση 

 

5.9.1 Αρχική  επένδυση 

 

Κόστος µηχανηµάτων φυς/πείας 54000€ 

Λοιπές εργασίες και εξοπλισµός 28000€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 82000€ 

 

Εποµένως το ύψος της παραγωγικής επένδυσης είναι 82000€ και το οποίο θα 

καλυφθεί µε ιδία κεφάλαια, ενώ θα ανατρέξουµε και στο δικαίωµα επιδότησης, είτε µέσω 
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των προγραµµάτων του Ο.Α.Ε.∆. ( Οργανισµός Ανάπτυξης Εργατικού ∆υναµικού ), είτε 

µέσω των επιδοτούµενων σχεδίων του Υπουργείου Ανάπτυξης και τα οποία καλύπτουν 

υπό προϋποθέσεις, έως και το 40% της επένδυσης. 

Η κατανοµή της αρχικής δαπάνης έχει υπολογιστεί να καλυφθεί 50%  µε την 

έναρξη της κατασκευαστικής περιόδου και  κατά 50 % το πρώτο χρόνο λειτουργίας. 

 

5.9.2 Ανάλυση Χρηµατοδότησης 

 

Το σενάριο χρηµατοδότησης που θα µελετηθεί, αφορά στη χορήγηση επιδότησης, 

σε ποσοστό ίσο µε το 35% του συνολικού κόστους. Η επιχείρηση θα χρησιµοποιήσει ιδία 

κεφάλαια ύψους 46150€. 

 

Συγκεντρωτικά : 

Παραγωγική επένδυση : 82000 € 

Επιδότηση :    82000 € * 35%  = 28700 €  

Ιδία κεφάλαια :   53300€ 

 

5.10 Χρηµατικές Ροές 

 

5.10.1  Έσοδα Πωλήσεων Υπηρεσιών 

 

Για να υπολογίσουµε τα ακαθάριστα έσοδα πωλήσεων θα πρέπει να 

πολλαπλασιάσουµε τον αριθµό των πελατών της επιχείρησης, µε την τιµή πώλησης για 

κάθε έτος (Πίνακας 11). Εδώ ας σηµειωθεί ότι για κάθε πελάτη, πωλούµενη υπηρεσία 

θεωρείται το σύνολο των συνεδριών  ενός θεραπευτικού κύκλου. Αυτός, κατά µέσο όρο, 

αποτελείται από 10 συνεδρίες και όπως έχει προαναφερθεί η τιµή κάθε θεραπευτικού 

κύκλου θα είναι 170€, ενώ θα πρέπει να επισηµανθεί πως άτοµα µε προβλήµατα χρόνια, 

ενδεχοµένως, να επισκεφθούν το φυσικοθεραπευτήριο  και δύο και τρεις φορές το χρόνο. 

Τα άτοµα αυτά αθροίζονται και υπολογίζονται «διπλά» ή «τριπλά», στον συνολικό 

ετήσιο αριθµό πελατών. 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι η τιµή πώλησης ανά έτος αυξάνεται κι αυτό γίνεται 

διότι υπολογίζεται µια αύξηση της τιµής κάθε θεραπευτικού κύκλου 10 (δέκα) συνεδριών 
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κατά 6€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό, σχεδόν, 3,5% ( κατά τι, λιγότερο από τον 

εκτιµώµενο πληθωρισµό – 3,9% σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Ιανουάριο 

του 2008 - , αύξηση βασιζόµενη σε πολύ λογικό επιχείρηµα ). Με ανάλογη λογική 

υπολογίζονται και οι ετήσιοι αριθµοί  πελατών. Η επιχείρηση θα λειτουργεί από ∆ευτέρα 

έως Παρασκευή 10:00 π.µ. µε 18:00 µ.µ. εκτός αργιών. Οι εργάσιµες αυτές ηµέρες είναι 

περίπου 250 άρα τον πρώτο χρόνο µε 3 (τρεις ) πελάτες την ηµέρα (στόχος ιδιαίτερα 

εφικτός) έχουµε 750 άτοµα ( θεραπευτικοί κύκλοι) ανά έτος. Για τα επόµενα τρία χρόνια 

που η επιχείρηση θα είναι σε ανάπτυξη περιµένουµε για κάθε χρονιά µια αύξηση της 

τάξης του 20% στον αριθµό των πελατών. Για τα επόµενα 2 (δύο) δηλαδή τα έτη 5 και 6 

αύξηση 15% µιας και εισέρχεται η εταιρία σε µία φάση σταθεροποίησης. Για την 

τελευταία τετραετία, τα ποσοστά αύξησης µειώνονται σε 10%  ( για τα έτη 7 και 8 ) και 

8% για τα έτη 9 και 10. Στο 10ο έτος το σύνολο των πελατών θα είναι 2419 άτοµα, 

γεγονός που µεταφράζεται σε, περίπου, 9 πελάτες την ηµέρα ( 2419 άτοµα διά 250 

εργάσιµες ηµέρες). Ο φόρτος αυτός εργασίας µπορεί να υποστηριχθεί από το σύστηµα 

και τη δοµή της εταιρίας. 

 

Έτος 
Τιµή Πώλησης     

θεραπ.κύκλου(µ.ο 

10 συνεδριών ) 

Ετήσιος αριθµός 

πελατών 
Έσοδα 

πωλήσεων  

0 - - - 

1 170 750 127500 

2 176 900 158400 

3 182 1080 196560 

4 188 1296 243648 

5 194 1490 289060 

6 200 1714 342800 

7 206 1885 388310 

8 212 2074 439688 

9 218 2240 488320 

10 225 2419 544275 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 

  
3218561 €

  
Πίνακας 11 : Ακαθάριστα έσοδα 
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5.10.2  Κεφάλαιο Κίνησης 

 
Το Κεφάλαιο Κίνησης βρίσκεται αν πολαπλασιάσουµε τα ακαθάριστα έσοδα 

πωλήσεων µε το επιτόκιο. Το επιτόκιο που χρησιµοποιείται είναι το EURIBOR µε 

περιθώριο 2%, επιτόκιο που φαίνεται πολύ λογικό, λόγω της εγκυρότητάς του και της 

χρησιµότητας του EURIBOR τόσο στις συναλλαγές, όσο και στις οικονοµικές 

εκτιµήσεις. Το EURIBOR βρέθηκε την παρούσα χρονική στιγµή 4,38% (Εφηµερίδα 

«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» και εφηµερίδα «ΚΕΡ∆ΟΣ», 15/01/2008 ).  

      

 

Έτος Έσοδα Πωλήσεων Επιτόκιο αγοράς % Κεφάλαιο 

Κίνησης 

0 - - - 

1 127500 6,38 8135 

2 158400 6,38 10106 

3 196560 6,38 12541 

4 243648 6,38 15545 

5 289060 6,38 18442 

6 342800 6,38 21871 

7 388310 6,38 24774 

8 439688 6,38 28052 

9 488320 6,38 31155 

10 544275 6,38 34725 

  
Πίνακας 12 : Κεφάλαιο Κίνησης 

 

 

Και πάλι ο υπολογισµός του κεφαλαίου κίνησης είναι σαφές ότι είναι το γινόµενο 

των εσόδων πωλήσεων επί του επιτοκίου της αγοράς. 

Το επιτόκιο αγοράς θεωρείται ότι είναι σταθερό, για τη  διευκόλυνση των 

υπολογισµών. 
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5.10.3  Κόστος Λειτουργίας 
   

Στον υπολογισµό του κόστους λειτουργίας συνυπολογίστηκαν τα εξής : 

1. Τα λειτουργικά έξοδα : ∆ΕΗ 500€ * 12 µήνες =6000€, ΟΤΕ  500€ * 12 µήνες = 

6000€, ΕΥ∆ΑΠ  300€ *12 µήνες = 3600€ ). Συνολικά: 15600€ το χρόνο και µε 

µια αύξηση, ετησίως, στα πλαίσια του πληθωρισµού (3,9%). 

2. Το κόστος των χρησιµοποιούµενων υλικών ότι είναι µεταβλητό επί των 

πωλήσεων µε µία λογική του 25% επί αυτών. 

3.  Η µισθοδοσία, η οποία αναλύθηκε πιο πάνω, να ακολουθεί κι αυτή µια αύξηση, 

ετησίως, στα πλαίσια του πληθωρισµού (3,9%). 

4. Τα λοιπά έξοδα, που αφορούν σε αµοιβή part time λογιστή, αναλώσιµα, 

συντήρηση οχήµατος κ.ά. να θεωρηθούν σταθερά στα πλαίσια µιας καλύτερης 

διαχείρισης. 

Το συνολικό κόστος λειτουργίας είναι το άθροισµα:     

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α + ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ + 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ + ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 

Τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 13. 

 

Έτος Λειτουργικά 

 Έξοδα 

Κόστος  

Χρησιµοποιηµένων

 Υλικών 

Μισθοδοσία Λοιπά Έξοδα Σύνολο

0 - - - - -

1 15600 31875 72800 3000 123275
2 16208 39600 75639 3000 134447
3 16840 49140 78589 3000 147569
4 17497 60912 81654 3000 163063
5 18179 72265 84838 3000 178282
6 18888 85700 88147 3000 195735
7 19625 97078 91585 3000 211288
8 20390 109922 95157 3000 228469
9 21186 122080 98868 3000 245134
10 22012 136069 102724 3000 263805

 
Πίνακας 13 : Κόστος Λειτουργίας 
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5.10.4 Καθαρή Χρηµατική Ροή 

 

Η καθαρή χρηµατική ροή της επένδυσης για τα 10 έτη (συν το 

προπαρασκευαστικό έτος 0), υπολογίζεται ως εξής : 

Καθαρή  χρηµατική ροή = Έσοδα πωλήσεων – (κόστος κατασκευής + κόστος 

λειτουργίας). Εφαρµόζοντας τον παραπάνω τύπο θα έχουµε για κάθε έτος : 

 

 

Έτος Κόστος 
κατασκευής 

Έσοδα  
πωλήσεων 

Κόστος 
 Λειτουργίας

Καθαρή 
 χρηµατική  
Ροή 

0 - 41000 - - - 41000 
1 - 41000 127500 123275 - 36775 
2  158400 134447 23953 
3  196560 147569 48991 
4  243648 163063 80585 
5  289060 178282 110778 
6  342800 195735 147065 
7  388310 211288 177022 
8  439688 228469 211219 
9  488320 245134 243186 
10  544275 263805 280470 

 
Πίνακας 14 : Καθαρές Χρηµατικές Ροές 

 

Η ανάλυση του ανωτέρω πίνακα πρέπει να σταθεί στα εξής:  

• Tο κόστος επένδυσης ισοµοιράζεται στα έτη  0 και 1, όπου η επιχείρηση είναι στο 

στάδιο προετοιµασίας και στην πρώτη χρονιά λειτουργίας όπως προαναφέρθηκε 

(82000€ * 50% κάθε χρονιά). 

• ∆ιακρίνουµε ότι οι καθαρές χρηµατικές ροές είναι ικανοποιητικές από τη 

δεύτερη, κιόλας, λειτουργική χρήση. 

• Είναι επίσης σαφές, ότι οι προσδοκώµενες ικανοποιητικές πωλήσεις, οδηγούν σε  

εξίσου ικανοποιητικές χρηµατικές ροές.  
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5.10.5 Καθαρή Παρούσα Αξία (Κ.Π.Α.) και Προεξοφληµένη Περίοδος Είσπραξης 

Κεφαλαίου (Π.Π.Ε.Κ.)  

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και µε ποσοστό αναγωγής 10% µπορούµε να 

υπολογίσουµε την Καθαρή Παρούσα Αξία : 

 

Κ.Π.Α. = Ρ0 + Ρ1 / (1+i)1+ Ρ2 / (1+i)2 +. . . . .+Ρ10 / (1+i)10 

 

όπου :  Ρ0, Ρ1, Ρ2, .  .  ., Ρ10 = οι καθαρές χρηµατικές ροές  και 

            i = το ποσοστό αναγωγής. 

 

Έτος 
Ρ = ( Καθαρή 

χρηµατορροή ) 
(1+i )n Κ.Π.Α. 

0 -41000 1 -41000 
1 -36775 0,909 -33428 
2 23953 0,826 19785 
3 48991 0,751 36792 
4 80585 0,683 55040 
5 110778 0,621 68793 
6 147065 0,564 82945 
7 177022 0,513 90812 
8 211219 0,467 98639 
9 243186 0,424 103111 
10 280470 0,386 108261 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΑΞΙΑ 

  

589750 

 
Πίνακας 15 : Καθαρή Παρούσα Αξία 

 

Συµπερασµατικά, µπορεί να τοποθετηθεί κανείς και να συµπεράνει ότι πρόκειται 

για µία πολύ καλή επένδυση, αφού η Κ.Π.Α. > 0 ( θετική). 
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Παράλληλα, στο συγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, αν  εφαρµοστεί η Μέθοδος 

Προεξοφληµένης Περιόδου Είσπραξης Κεφαλαίου (Π.Π.Ε.Κ), διαπιστώνεται ότι η 

περίοδος αυτή, όπου το άθροισµα των χρηµατορροών που προεξοφλούνται στο κόστος 

κεφαλαίου ισούται µε την παρούσα αξία της αρχικής δαπάνης, είναι περίπου στα µισά 

του 4ου έτους λειτουργίας, γεγονός που συνάδει µε τη γενικότερη εικόνα που συλλέξαµε 

από διάφορα κέντρα φυσικοθεραπείας, αναφορικά µε το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης 

και ο οποίος ήταν 4 – 5 έτη. 

Επιπλέον, αν συνυπολογιστεί η καταβολή της επιδότησης της εταιρίας από τον 

Ο.Α.Ε.∆., τότε ο χρόνος απόσβεσης µειώνεται ακόµα περισσότερο, γεγονός που ενισχύει 

ακόµα περισσότερο τον ισχυρισµό, ότι πρόκειται περί ενός αξιόλογου επενδυτικού 

σχεδίου. 

 

5.11  Φορολογία Κερδών 

 

Για να µπορέσουµε να κατασκευάσουµε τον πίνακα φορολογίας κερδών, θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω στοιχεία ( έχοντας µηδενικούς τόκους, αφού 

δεν έχει συναφθεί κάποιο δάνειο)  και λαµβάνοντας υπ’όψιν ότι για οµόρρυθµες 

εταιρείες ο φορολογικός συντελεστής είναι 20%  και τα φορολογητέα ποσά 

αντιστοιχούν στο 50% των συνολικών κερδών προ φόρων 

1. Χρόνος:   10 έτη 

2. Έσοδα πωλήσεων : τα στοιχεία δίδονται από τον πίνακα 11 

3. Συνολικό κόστος λειτουργίας : τα στοιχεία δίδονται από τον πίνακα 13 

4. Μικτά κέρδη =  Έσοδα πωλήσεων – Σύνολο κόστους λειτουργίας 

5. Αποσβέσεις ( όπου, πρώτα θα πρέπει να υπολογισθεί η ετήσια καθαρή 

αποσβεστέα αξία της επένδυσης, που εξάγεται από τον τύπο) : 

Ετήσια Καθ. Αποσβ. Αξία   = Συνολική ∆απάνη /ωφέλιµος χρόνος επένδυσης <=> 

Ετήσια  Απόσβεση                    =  82000 €             /   10έτη   <=> 

Ετήσια  Απόσβεση                    =     8200€ 

6. Κέρδη εταιρείας προ φόρων  =  Μικτά κέρδη  – Τόκοι – Αποσβέσεις 

7.  Κέρδη εταιρείας προ φόρων – Επιχειρηµατική Αµοιβή ( 50%)  

8. Φόροι : [(Κέρδη προ φόρων – Επιχειρ.Αµοιβή) * φορολογικό συντελεστή (20%)]  

9.   Καθαρά Κέρδη  =  Κέρδη εταιρείας προ φόρων  –  Φόροι 

 

 60



Έτη Έσοδα 
Πωλήσεων 

Σύνολο 
κόστους 

Μικτά 
Κέρδη 

Τόκοι Αποσβέσεις Κέρδη 
προ 

Φόρων 

Φόροι Καθαρά 
Κέρδη 

  α β γ=α-β δ ε ζ=γ-δ-ε η=20%* (ζ*50%) θ= ζ - η 

0 0 0 0 0   0 0 0 

1 127500 123275 4225 0 8200 -3975 -397,5 -3578 

2 158400 134447 23953 0 8200 15753 1575,3 14178 

3 196560 147569 48991 0 8200 40791 4079,1 36712 

4 243648 163063 80585 0 8200 72385 7238,5 65147 

5 289060 178282 110778 0 8200 102578 10257,8 92320 

6 342800 195735 147065 0 8200 138865 13886,5 124979 

7 388310 211288 177022 0 8200 168822 16882,2 151940 

8 439688 228469 211219 0 8200 203019 20301,9 182717 

9 488320 245134 243186 0 8200 234986 23498,6 211487 
10 544275 263805 280470 0 8200 272270 27227 245043 

 
Πίνακας 16 : Μικτά κέρδη – Φόροι – Αποσβέσεις – Καθαρά κέρδη 

 

 

5.12 Αποδοτικότητα  

 

 Με την έννοια αυτή, εννοείται η δυναµικότητα των κερδών της επιχείρησης 

καθώς και η ικανότητα της διοίκησής της, να παράγει κέρδη. Για τη µέτρησή της, 

χρησιµοποιείται το κριτήριο του κέρδους, το οποίο, όµως, οφείλεται να αποκτά 

ουσιαστική σηµασία, συσχετιζόµενο και µε άλλα µεγέθη που έχουν σχέση µε την 

επιχείρηση και όχι να είναι άσχετο µε τη λειτουργία της επιχείρησης. Εξ’άλλου, οι 

διαφοροποιήσεις και οι µεταβολές στα κέρδη πρέπει να εξετάζονται σε σχέση µε τα 

κεφάλαια που απασχολούνται για την επίτευξη τους, και όχι να υπολογίζονται ως 

µεµονωµένα µεγέθη. 

 

5.12.1 ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός ισούται µε το πηλίκο του καθαρού κέρδους µετά φόρων, 

προς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης και αποτυπώνεται στον Πίνακα 17. 

Όσο πιο υψηλός είναι αυτός ο δείκτης, τόσο αυτό αποτελεί ένδειξη ευηµερίας και 

ανάπτυξης της επιχείρησης, γεγονός που υποδεικνύει τη σωστή επιχειρησιακή 

διοίκηση,τη σωστή διαχείρηση των κεφαλαίων της. 
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5.12.2 ∆είκτης Αποδοτικότητας Κύκλου Εργασιών 

 

Ο αριθµοδείκτης αυτός  ισούται µε το πηλίκο του καθαρού κέρδους µετά φόρων 

µιας οικονοµικής χρήσης, προς το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις υπηρεσιών της 

ίδιας χρήσης και εκφράζει το καθαρό περιθώριο κέρδους της επιχείρησης, δίνοντας 

πληροφορίες για την κερδοφορία της.(Πίνακας 17)    

 

Έτη Ίδια 
Κεφάλαια

Καθαρά 
Κέρδη 

Έσοδα 
Πωλήσεων

δείκτης 
αποδ.ιδίων 
κεφαλαίων 

δείκτης 
αποδ.κύκλου 

εργασιών ή καθαρού 
περιθωρίου κέρδους 

  53300         

0   0 0 0 0 

1   -3578 127500 -0,06712946 -0,028062745 

2   14178 158400 0,266003752 0,089507576 

3   36712 196560 0,688780488 0,186772487 

4   65147 243648 1,222270169 0,267381633 

5   92320 289060 1,732082552 0,31938006 

6   124979 342800 2,344821764 0,364582847 

7   151940 388310 2,85065666 0,391285313 

8   182717 439688 3,428086304 0,415560579 

9   211487 488320 3,967861163 0,433091006 
10   245043 544275 4,597429644 0,450219099 

 
Πίνακας 17 : ∆είκτες αποδοτικότητας 

 

 

Μελετώντας τον πίνακα , διαπιστώνεται πως µε την πάροδο των ετών η επιχείρηση  

αυξάνει την ευηµερία της και καθίσταται διαρκώς και πιο κερδοφόρα, αφού οι 

συγκεκριµένοι αριθµοδείκτες αυξάνονται. 

 

 

 5.13 Υπολογισµός Νεκρού Σηµείου 

 

Ο υπολογισµός του νεκρού σηµείου µας δίνει την δυνατότητα να γνωρίζουµε το 

σηµείο εκείνο στο οποίο η επιχείρηση δεν πραγµατοποιεί ούτε ζηµιές ούτε κέρδη και 

συσχετίζει την παραγόµενη και πωλούµενη ποσότητα της επιχείρησης µε τα κέρδη της. 
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Συνεπώς, περιέχει δυο βασικούς άξονες : τα έσοδα από τις πωλήσεις των υπηρεσιών – 

προϊόντων, καθώς και το συνολικό κόστος παραγωγής του προϊόντος – υπηρεσίας. 

Το συνολικό κόστος περιλαµβάνει το σταθερό κόστος, το οποίο παραµένει 

αµετάβλητο σε σχέση µε την παραγόµενη ποσότητα  και το µεταβλητό κόστος, που 

µεταβάλλεται άµεσα, σε σχέση µε το ύψος της παραγωγής. Το νεκρό σηµείο, αντιστοιχεί 

σε εκείνο το ύψος των πωλήσεων, όπου τα έσοδα από τις πωλήσεις καλύπτουν ακριβώς, 

τα συνολικά έξοδα της επιχείρησης. Πέραν του νεκρού σηµείου, η επιχείρηση θα 

παρουσιάζει κέρδη, ενώ κάτω από αυτό θα εµφανίζει ζηµίες. 

Για την επιχείρησή µας, σε σχέση µε το πλάνο δεκαετίας, που παρουσιάζουµε, και 

λαµβάνοντας υπ’όψιν ότι τα «προϊόντα» ενός φυσικοθεραπευτηρίου είναι υπηρεσίες, που 

δεν είναι εύκολο να υπολογίσουµε το σταθερό και το µεταβλητό κόστος τους, θα 

θεωρήσουµε ότι το συνολικό κόστος παραγωγής κατανέµεται κατά ένα 25% ως σταθερό 

κόστος και το υπόλοιπο 75% ως µεταβλητό. Έτσι, από τον πίνακα 13, προκύπτει ότι το 

σταθερό κόστος είναι 472766,56 € και το µεταβλητό 1418299,7 €. 

Το νεκρό σηµείο (Ν.Σ) ορίζεται ως το πηλίκο του σταθερού κόστους προς την 

τιµή πώλησης ανά µονάδα µείον το µεταβλητό κόστος ανά µονάδα. ∆ηλαδή: 

 

Νεκρό σηµείο= Σταθερό κόστος / (Τιµή Πώλησης – Μέσο Μεταβλητό κόστος) 

 

Το Μέσο Μεταβλητό κόστος προκύπτει αν διαιρέσουµε τα µεταβλητά έξοδα (που 

εξαρτώνται από την µεταβολή της ποσότητας παραγωγής) µε την ποσότητα παραγωγής, 

δηλαδή το σύνολο των ασθενών – πελατών για τα έτη 1 – 10. ∆ηλαδή : 

 

Μέσο µεταβλητό κόστος = 1418299,7 / 15848 = 89,50. 

 

Από τον τύπο που αναφέραµε παραπάνω και χρησιµοποιώντας ως τιµή πώλησης 

τη µέση τιµή κάθε θεραπευτικού κύκλου για τα έτη 1 – 10, προκύπτει το νεκρό σηµείο : 

 

Ν.Σ. = 472766,56 / (197,1 – 89,50) = 4394 ασθενείς - πελάτες. 

 

Το παραγωγικό ή ενεργό νεκρό σηµείο βρίσκεται αν πολλαπλασιαστεί  η ποσότητα του 

Νεκρού σηµείου µε τη µέση τιµή πώλησης κάθε θεραπευτικού κύκλου : 

 

Ενεργό Ν.Σ= 4394* 197,1 = 866057 €. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

• Ο σχεδιασµός και η λειτουργία µιας Ιδιωτικής Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών 

Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης, είναι µια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία,  

ώστε να στεφθεί µε επιτυχία, ενώ, παράλληλα, αποτελεί τη συνισταµένη δυο 

συνιστωσών: αφ’ενός αποτελεί µια µονάδα ιατρικού και υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

όπου οφείλεται να εναρµονίζεται µε τα διεθνή επιστηµονικά και κανονιστικά θεσµικά 

πρότυπα, τόσο στον τοµέα της Φυσικοθεραπείας, όσο  και στον τοµέα της Υγείας, εν 

γένει. Αφ’ ετέρου, είναι µια αυτόνοµη, επιχειρηµατική µονάδα, η οποία πρέπει να 

διοικείται σωστά, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εύρρυθµη λειτουργία της, που 

συνεπάγεται την κερδοφορία της και, συνεπώς, τη βιωσιµότητά της. Για να 

λειτουργήσει και να πετύχει το εγχείρηµα πρέπει και οι δυο συνιστώσες να 

ικανοποιούν τα standards που έχουν οριστεί.  

• Επιπρόσθετα, απαιτείται σωστός σχεδιασµός, στρατηγική σκέψη, εκτιµητικές  

ικανότητες και τεχνοκρατικές αντιλήψεις, καθώς και ένας διαρκής επανέλεγχος και 

αξιολόγηση, που να ανατροφοδοτούν τη διοίκηση και να τις δίνουν εκείνες τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία της 

επιχείρησης και η σταθερή και βιώσιµη πορεία της προς το µέλλον.  

• Η µελέτη της αγοράς υπηρεσιών φυσικοθεραπείας  στο ∆ήµο Σικυωνίων κατέδειξε 

πως στη συγκεκριµένη αγορά γίνεται χρήση υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, αφού 1 

στους 2, σχεδόν, έχει επισκεφθεί φυσικοθεραπευτήριο και  οι πολίτες είναι 

εξοικειωµένοι µε την ιδέα, γεγονός που θα µας φανεί χρήσιµο, αφού δε εισάγουµε 

τίποτα καινούριο ή πρωτόγνωρο για τα δεδοµένα του ∆ήµου. 

• Η αίσθηση των πολιτών, είναι ότι σε ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών 

φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, στοιχεία, όπως η ποιότητα των παρεχοµένων 

υπηρεσιών, η εµπειρία ενός φυσικοθεραπευτή – και κατά συνέπεια – η θετική έκβαση 

του προβλήµατός τους, η προσβασιµότητα στο χώρο (έλλειψη µεταφορικού µέσου), η 

χρησιµοποίηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού και η λογική τιµολόγηση είναι 

σηµαντικά και τους επηρεάζουν στη λήψη της σωστής απόφασης για να επισκεφτούν 

ένα φυσικοθεραπευτήριο, αφού στα αντίστοιχα ερωτήµατα τα ποσοστά ξεπερνούσαν 

κατά πολύ το 60%. 
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• Για το λόγο αυτό, ένα ισχυρό πλεονέκτηµα της εταιρίας µας θα είναι η επένδυση σε 

σύγχρονο εξοπλισµό καθώς και η καινοτοµία της µεταφοράς των πελατών – ασθενών, 

από και προς το χώρο µας µε όχηµα της επιχείρησης.  

• Από την άλλη πλευρά, η γνωστοποίηση της εταιρίας µας στον ιατρικό κόσµο του 

∆ήµου (και κατ’επέκτασιν και του Νοµού), κρίνεται χρήσιµη, µιας και κατά 80% οι 

ιατροί συστήνουν, όπου επιβάλλεται, στους πολίτες να επισκεφτούν ένα 

φυσικοθεραπευτήριο, συνεπώς, βλέπουν θετικά τη φυσικοθεραπεία. 

• Τα Ασφαλιστικά Ταµεία καλύπτουν, ως επί το πλείστον, µέρος του κόστους, συνεπώς 

πρέπει να το λάβουµε υπ’όψιν, αν και ένα ποσοστό της τάξης του 36% , επιφορτίζεται 

το κόστος των συνεδριών, χωρίς συµµετοχή του Ταµείου του. ∆εν θα πρέπει να 

παραβλέψουµε το γεγονός, ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση δεν είναι διαδεδοµένη, άρα δε 

µας συµφέρει να επεκταθούµε σε συµβάσεις, τουλάχιστον, σε αυτή την αρχική φάση, 

αφήνοντάς το, ως µια πιθανή µελλοντική κίνηση. 

• Το γεγονός ότι δεν υπάρχει επιφύλαξη από τους πολίτες στην επιλογή µιας νέας 

επιχείρησης στον κλάδο, εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις που τους ικανοποιούν, αφού 

σε ποσοστό 83% θα εµπιστεύονταν ένα νέο φυσικοθεραπευτήριο, σε συνδυασµό µε 

την εντοπιότητά µας, θα αποτελέσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της 

επιχειρηµατικής µας κίνησης. 

• Το 85% των ερωτηθέντων κατέταξε στα τρία πιο ισχυρά πλεονεκτήµατα ενός 

φυσικοθεραπευτηρίου, την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, γεγονός που µας 

ωθεί στην εισαγωγή υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών και διαρκή έλεγχο και 

επαναπροσδιορισµό δράσεων και λειτουργιών. 

• Για το λόγο αυτό, το προσωπικό της εταιρίας θα πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευµένο, 

αλλά και να έχει τη διάθεσή για συνεχή εκπαίδευση. Η φυσικοθεραπεία ως επιστήµη, 

δείχνει µια ιδιαίτερη δυναµική και µια τέτοια τεχνολογική ανάπτυξη, που 

καταρτισµένος θεωρείται ο υπάλληλος που ενηµερώνεται σε συνεχή βάση. 

• Η παρακολούθηση των ανταγωνιστών µας, θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό την 

επικοινωνιακή και τιµολογιακή πολιτική µας, καθώς και τη µελλοντική θέση της 

επιχείρησής µας, αφού όπως αναφέρθηκε, ενδεχοµένως, να αποσυρθούν κάποιοι από 

την αγορά. Αυτό µπορούµε να το αξιολογήσουµε και, πιθανώς, να το επισπεύσουµε 

µε µια πιο επιθετική πολιτική, ώστε να καταλάβουµε µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά 

και να εδραιώσουµε τη θέση µας. 
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• Το λειτουργικό σχέδιο της εταιρείας, λαµβάνοντας υπ’όψιν και τα αποτελέσµατα της 

έρευνας, αποτελεί ένα σαφέστατο πλεονέκτηµα ενός ικανού επιχειρηµατία, ενώ 

ταυτοχρόνως, καθίσταται γνώµονας µιας εύρρυθµης λειτουργίας, µιας και 

προλαµβάνει, αποτρέπει ή προτρέπει. Εργαλεία όπως η χρηµατοοικονοµική ανάλυση, 

η ανάλυση αγοράς, οι προϋπολογισµοί  και η σύνταξη µιας σωστής στρατηγικής 

δράσεων, αποτελούν προαπαίτηση  και ανάγκη για µια επιτυχηµένη επιχειρηµατική 

επένδυση. 

• Ο καθορισµός στόχων που να είναι συγκεκριµένοι, µετρήσιµοι, εφικτοί και σχετικοί  

(SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant) και κυρίως, ο διαρκής 

έλεγχος σε όλα τα επίπεδα και τις δραστηριότητες της επιχείρησης (έλεγχος προσωπικού, 

διαχείρισης πόρων και διασφάλισης ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών), οφείλεται να 

ασκείται, ούτως ώστε να διαπιστώνονται  τα αποτελέσµατα των παρεχοµένων υπηρεσιών και 

να προβαίνουµε στην επιβολή διορθωτικών πράξεων όταν και όπου είναι αναγκαίες. Η 

διαδικασία του ελέγχου και της ανατροφοδότησης (feedback), αποτελεί το «κλειδί» για την 

αύξηση της αποδοτικότητας και, συνεπώς, της κερδοφορίας και βιωσιµότητας της 

επιχείρησης. 

• Τέλος η βαθιά πίστη  στο όραµα της εταιρείας, (το οποίο συνοψίζεται στη θέλησή µας 

να ανοίξουµε το δρόµο προς έναν υγιέστερο κόσµο, προσφέροντας υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό, 

τόσο στη διασφάλιση της Υγείας όσο και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 

κατοίκων της περιοχής) και η λειτουργία βάσει αυτού του οράµατος, αποτελεί την 

«πυξίδα»  µιας εύρρυθµης λειτουργίας, µιας αειφόρου ανάπτυξης και, συνεπώς, µιας 

επιχειρηµατικής επιτυχίας.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η ανάλυση της εταιρείας “PhysioFreePain Ο.Ε.”, τόσο σε επίπεδο 

χρηµατοοικονοµικό, αγοράς, νοµοθετικό, θεµάτων υγείας, µας δίνει την πεποίθηση ότι 

αποτελεί µια πολύ καλή ευκαιρία επένδυσης, ειδικά, λαµβάνοντας υπ’όψιν την εκτίµηση 

ότι η αγορά την επόµενη δεκαετία θα συρρικνωθεί - συγχωνευτεί, δηµιουργώντας µεγάλα 

κέντρα φυσικοθεραπείας. Η δυνατότητα για προσπάθεια µιας προσεκτικής αλλά και 

γρήγορης ανάπτυξης, ώστε στο µέλλον η επιχείρηση να βρεθεί σε πλεονεκτική σχέση 

έναντι του ανταγωνισµού, είναι κάτι παραπάνω από εφικτή, στη συγκεκριµένη αγορά . 

Ολοκληρώνοντας, ο εκάστοτε επιχειρηµατίας, που ως στόχο θα έχει την παροχή 

υψηλής ποιότητας Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης, αλλά και γενικά, 

Υπηρεσιών Υγείας, όπως επίσης, και ο κάθε εργαζόµενος στο χώρο της Υγείας, οφείλει 

να γνωρίζει και να προσµετρά τους εξής καθοριστικούς παράγοντες της ποιότητας αυτών 

των υπηρεσιών: α) αξιοπιστία (reliability) = σταθερότητα, εκτέλεση και διάρκεια στην 

παροχή των υπηρεσιών, β) ανταπόκριση (responsiveness) = προθυµία και ετοιµότητα των 

εργαζοµένων να εξυπηρετήσουν το χρήστη, γ) ικανότητα (competence) = απαραίτητη 

κατάρτιση – δεξιότητες των εργαζοµένων, για να παράσχουν την υπηρεσία, δ) πρόσβαση 

(access) = να µπορεί εύκολα ο χρήστης  να έρθει σε επαφή µε τις υπηρεσίες, ε) ευγένεια 

(courtesy) = φιλικότητα και προσανατολισµός του προσωπικού στην εξυπηρέτηση του 

χρήστη, στ) επικοινωνία (communication) = τρόποι πληροφόρησης του ασθενούς µε 

κατανοητούς όρους, ζ) επαγγελµατική πίστη (credibility) = εµπιστοσύνη, ειλικρίνεια και 

καλή φήµη του προσωπικού, η) κατανόηση (understanding) = κάλυψη αναγκών του 

χρήστη των υπηρεσιών και επίδειξη κατανόησης στην πράξη και τέλος, θ) φυσικά 

χαρακτηριστικά (physical tangibles) = εµφάνιση των εργαζοµένων και το ευχάριστο 

περιβάλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  
 
 
 
 

 
Α.Α. 

 
 
 

 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη «∆ιοίκηση της Υγείας» 

MSc in Health Management 
 
Μελέτη για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης 
Επιβλέπων Καθηγητής: κος Χρήστος  Αλεξάκης 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής: κος Παύλος  Κουτσιάδης 
email: pkoutsiadis@yahoo.gr 
 

Αγαπητέ κύριε ή κυρία, 
Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «∆ιοίκηση της Υγείας» του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς και του Τ.Ε.Ι. Πειραιώς σας ενηµερώνουµε ότι θα εκπονηθεί 

µεταπτυχιακή εργασία µε θέµα ««Ανάλυση Αγοράς Και Οικονοµοτεχνικών ∆εδοµένων Για Τη 
∆ηµιουργία Ιδιωτικής Μονάδος Παροχής Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας Και Αποκατάστασης Στο 
∆ήµο Σικυωνίων Νοµού Κορινθίας». Η προσωπική σας συµµετοχή στην παραπάνω ερευνητική 

εργασία θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντική προκειµένου να συλλεχθούν πληροφορίες. 
Σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώνουµε ότι θα τηρηθεί το ανώνυµο για κάθε συµµετέχοντα και 
πως τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι ενδεικτικά και αποκλειστικά για την παραπάνω εργασία. 

Με τιµή 

Παύλος Χρ. Κουτσιάδης, PT, d.EAc.,C.S.T. 

Φυσικοθεραπευτής 

 
 
 
1.Φύλο:  

□ Άνδρας     
□ Γυναίκα 

 
 

2.Οικογενειακή κατάσταση:  
□ Άγαµος-η     
□ Έγγαµος-η 
□ ∆ιαζευγµένος-η 
□ Χήρος-α 
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3.Ηλικία                                                  4. Εκπαίδευση: 
□ Κάτω των 20                                      ∆ευτεροβάθµια                                     
□ Μεταξύ 20-35                                     ΑΕΙ 
□ Μεταξύ 35-50                                     ΑΤΕΙ  
□ Μεταξύ 50-65                                     Άλλη 
□ Άνω των 65 

5.∆ιαµένετε στο Κιάτο ή σε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου; 
□ Στην πόλη του Κιάτου 
□ Σε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα 

 
6.Σε ποιο Ταµείο είστε ασφαλισµένοι ; 

□ ∆ηµοσίου 
□ ΙΚΑ 
□ ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ 
□ ΟΓΑ 
□ Άλλο 
 

7.Έχετε ιδιωτική ασφάλιση ;  
□ Ναι 
Εάν ναι, σε ποια Ασφαλιστική Εταιρεία ; ............................ 
□ Όχι 

 
8.Σας έχουν προσφερθεί, στο παρελθόν, υπηρεσίες φυσικοθεραπείας ; 

□ Ναι 
□ Όχι 
 

9. Ποιος σας σύστησε να επισκεφθείτε ένα φυσικοθεραπευτήριο; 
□ Ένας γιατρός 
□ Ένας φίλος – γνωστός 
□ Από µόνος σας 

 
10.Η κάλυψη των εξόδων έγινε: 

□ Με δικά σας χρήµατα 
□ Με πλήρη κάλυψη από τον ασφαλιστικό σας φορέα 
□ Με µερική κάλυψη από τον ασφαλιστικό σας φορέα 
□ Με κάλυψη από την ιδιωτική σας ασφάλιση 

 
11.Για ποιο λόγο – πάθηση επισκεφτήκατε ένα Φυσικοθεραπευτήριο; 

□ Υπηρεσίες για νευρολογικό περιστατικό 
□ Υπηρεσίες για ορθοπεδικό περιστατικό 
□ Υπηρεσίες για καρδιοαναπνευστικό περιστατικό 
□ Υπηρεσίες για µυοσκελετικό περιστατικό 
□ Υπηρεσίες ευεξίας και µυοχαλάρωσης 
□ Άλλος λόγος 
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12.Αξιολογήστε τα παρακάτω πλεονεκτήµατα ενός Κέντρου Φυσικοθεραπείας 
και αποκατάστασης από το πιο σηµαντικό (1) µέχρι το λιγότερο σηµαντικό (7)      
( είτε έχετε επισκεφθεί είτε όχι ) 
 

□ Ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών 
□ Έκβαση µεθόδων θεραπείας  
□ Εξυπηρέτηση – Χρόνοι αναµονής 
□ Μηχανήµατα - εξοπλισµός 
□ Προσωπικό  
□ Περιβάλλον ( άνετοι χώροι , σύγχρονη κτιριακή υποδοµή κτλ.) 
□ Τιµές παρεχοµένων υπηρεσιών 
 

13.Θα εµπιστευόσασταν ένα νεοσύστατο Κέντρο Φυσικοθεραπείας ; 
□ Ναι 
□ Όχι  
□ ∆εν ξέρω/δεν απαντώ 

 
14.Θεωρείτε τη Χρησιµότητα των Υπηρεσιών Φυσικοθεραπείας : 

□ Σηµαντική 
□ Μέτρια 
□ Είδος πολυτέλειας 

 
15.Τί θα σας επηρέαζε περισσότερο από τα προσόντα ενός φυσικοθεραπευτή, 
ώστε να επισκεφθείτε ένα νεοσύστατο φυσικοθεραπευτήριο; 

□ Η ηλικία – εµπειρία του φυσικοθεραπευτή 
□ Η κατοχή  µεταπτυχιακού τίτλου 
□ Τα σεµινάρια και οι εξιδεικεύσεις του 
□ Τίποτα απ’όλα αυτά, παρά µόνο η γνώµη του προσώπου που θα µου τον  

πρότεινε ( γιατρός, φίλος κτλ.) 
 
16.Αξιολογήστε τα παρακάτω µειονεκτήµατα ενός Κέντρου Φυσικοθεραπείας 
και αποκατάστασης από το πιο σηµαντικό (1) µέχρι το λιγότερο σηµαντικό (6), 
που θα σας επηρέαζαν, ώστε να µην το επισκεφθείτε; 

□ Έλλειψη χώρου parking  
□ Αδυναµία πρόσβασης σε αυτό ( έλλειψη µεταφορικού µέσου) 
□ Πεπαλαιωµένος και ελλιπής τεχνολογικός εξοπλισµός 
□ Αργή Εξυπηρέτηση – Μεγάλοι χρόνοι αναµονής 
□ Περιβάλλον ( παλιές κτιριακές υποδοµές, µικροί χώροι, κτλ.) 
□ Τιµές παρεχοµένων υπηρεσιών 

 
17. Πόσο ικανοποιηµένος/-η είστε από την ποιότητα των παρεχοµένων 
υπηρεσιών; ( στο φυσικοθεραπευτήριο που επισκεφτήκατε) 

□ Καθόλου 
□ Λίγο 
□ Αρκετά 
□ Πολύ 
□ Πάρα πολύ 

 
18. Πόσο ικανοποιηµένος/-η είστε από τις τιµές των παρεχοµένων υπηρεσιών; ( 
στο φυσικοθεραπευτήριο που επισκεφτήκατε) 
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□ Καθόλου 
□ Λίγο 
□ Αρκετά 
□ Πολύ 
□ Πάρα πολύ 
 

19. Πόσο ικανοποιηµένος/-η είστε από τους χρόνους αναµονής; ( στο 
φυσικοθεραπευτήριο που επισκεφτήκατε) 

□ Καθόλου 
□ Λίγο 
□ Αρκετά 
□ Πολύ 
□ Πάρα πολύ 
 

20. Πόσο ικανοποιηµένος/-η είστε από την τοποθεσία – προσβασιµότητα ; (του 
φυσικοθεραπευτηρίου που επισκεφτήκατε) 

□ Καθόλου 
□ Λίγο 
□ Αρκετά 
□ Πολύ 
□ Πάρα πολύ 

 
 
 
Ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας στην έρευνά µας. Εάν επιθυµείτε να λάβετε πληροφορίες για 
τα αποτελέσµατα της έρευνας στην οποία συµµετείχατε, παρακαλούµε να µας γνωστοποιήσετε το 
email σας στον παρακάτω χώρο:  
Email : 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄  
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
ΑΝ∆ΡΕΣ 149 49% 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 158 51% 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
ΗΛΙΚΙΑ <20 2 1% 
ΗΛΙΚΙΑ 20-35 16 5% 
ΗΛΙΚΙΑ 35-50 141 46% 
ΗΛΙΚΙΑ 50-65 105 34% 
ΗΛΙΚΙΑ >65 43 14% 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

ΑΓΑΜΟΙ 48 16% 
ΕΓΓΑΜΟΙ 242 79% 

∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ 3 1% 
ΧΗΡΟΙ 14 5% 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 92 30% 
ΑΕΙ 130 42% 
ΑΤΕΙ 23 7% 

ΑΛΛΟ (∆ΗΜΟΤΙΚΟ, Μ.Ε., ΚΤΛ) 62 20% 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 
ΚΙΑΤΟ 137 45% 
∆.∆. 170 55% 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

∆ΗΜΟΣΙΟ 90 29% 
ΙΚΑ 111 36% 

ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 50 16% 
ΟΓΑ 40 13% 
ΤΣΑ 1 0,3% 

ΤΣΜΕ∆Ε 2 0,7% 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 13 4% 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

NAI 22 7% 
OXI 285 93% 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

ΝΑΙ 149 49% 
ΟΧΙ 158 51% 

 

 72



ΕΡΩΤΗΣΗ 9 
 

ΓΙΑΤΡΟΣ 119 39% 80% 
ΦΙΛΟΣ-ΓΝΩΣΤΟΣ 19 6% 13% 
ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ 11 4% 7% 

∆ΕΝ ΕΧΩ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ 158 51%   
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 
  

ΜΕ ∆ΙΚΑ ΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ 54 18% 36% 
ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 68 22% 46% 
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ 27 9% 18% 
∆ΕΝ ΕΧΩ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ 158 51%   

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11 
  

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 40 13% 27% 
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ 59 19% 40% 

ΚΑΡ∆ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ 0 0% 0% 
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ 27 9% 18% 

ΕΥΕΞΙΑ-ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΣΗ-ΑΛΛΟΣ 
ΛΟΓΟΣ 23 7% 

15% 
∆ΕΝ ΕΧΩ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ 158 51%   

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 
ΕΚΒΑΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ 
ΑΝΑΜΟΝΗΣ 4 
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 
ΑΝΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 7 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 
ΝΑΙ 255 83% 
ΟΧΙ 14 5% 

∆ΕΝ ΞΕΡΩ/∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 38 12% 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 14 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 276 90% 

ΜΕΤΡΙΑ 28 9% 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 3 1,0% 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15 
  

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 139 45% 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ 82 27% 
ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΘΑ 
ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕ 76 25% 
ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 10 3,3% 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 16 
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΣ-ΕΛΛΙΠΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 
ΑΡΓΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 
ΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 2 
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 
Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 4 
ΠΑΛΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 5 
ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩΡΟΥ PARKING 6 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 17 

  
ΚΑΘΟΛΟΥ 0% 
ΛΙΓΟ 20% 
ΑΡΚΕΤΑ 54% 
ΠΟΛΥ 19% 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6% 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 18 

  
ΚΑΘΟΛΟΥ 3% 
ΛΙΓΟ 29% 
ΑΡΚΕΤΑ 53% 
ΠΟΛΥ 12% 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 3% 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 19 

ΚΑΘΟΛΟΥ 0% 
ΛΙΓΟ 21% 
ΑΡΚΕΤΑ 40% 
ΠΟΛΥ 11% 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 28% 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 20 

  
ΚΑΘΟΛΟΥ 3% 
ΛΙΓΟ 28% 
ΑΡΚΕΤΑ 22% 
ΠΟΛΥ 23% 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 24% 
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ΠΗΓΕΣ 
 

• Στοιχεία από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr  

20/12/2007) 

• Στοιχεία από την ιστοσελίδα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος  

(www.statistics.gr  20/12/2007) 

• Στοιχεία από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Σικυωνίων ( www.sikyon.gr 

20/12/2007)  

• Στοιχεία από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών (www.gsis.gr  

20/12/2007) 

• Στοιχεία από την ιστοσελίδα του περιοδικού «Φυσικοθεραπεία» 

www.physiotherapy. gr  (20 /12/2007) 

• Στοιχεία από την ιστοσελίδα του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών                    

( www.psf.org 20/12/2007) 

• Στοιχεία από την ιστοσελίδα του World Confederation for Physical Therapy 

(www.wcpt.org 11/01/2008) 

• Στοιχεία από την ιστοσελίδα της Εφηµερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»   

(www.naftemporiki.gr 15/01/2008) 

• Στοιχεία από την ιστοσελίδα της Εφηµερίδας «ΚΕΡ∆ΟΣ»   (www.kerdos.gr 

15/01/2008) 

• Στοιχεία από την ιστοσελίδα της Εφηµερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»   

(www.imerisia.gr 15/01/2008) 

• Στοιχεία από την ιστοσελίδα της εφηµερίδας «Ο κόσµος του επενδυτή» 

(www.ependytis.gr 30/01/2008) 
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