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Αποστολή - όραµα:
Η ΟΙΚΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΕ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον τοµέα
της υγείας. Η εταιρεία µας προσπαθεί να ενσωµατώσει στο κοινό της και άτοµα που
ανήκουν στις λεγόµενες ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού. Γίνεται λοιπόν εύκολα
αντιληπτό ότι η ΟΙΚΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ δεν ιδρύεται µε µοναδικό στόχο την κερδοφορία,
αλλά παράλληλα αποσκοπεί και στην προσφορά κοινωνικού έργου.
Ανάγκες που ικανοποιεί:
Αυτό που διαφοροποιεί την εταιρεία μας από τις υπόλοιπες του κλάδου, είναι ο
κοινωνικός χαρακτήρας που επιθυμούμε να της προσδώσουμε, επικεντρώνοντας
το ενδιαφέρον μας σε μια μερίδα του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που
θα προσφέρονται περιλαμβάνουν διάφορους τύπους αιματολογικών και
ουρολογικών εξετάσεων, που θα απευθύνονται πέρα από το ευρύ κοινό, σε
ανθρώπους που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Η
κοινωνική διάσταση της εταιρείας εντοπίζεται λοιπόν στην εξυπηρέτηση ατόμων με
ειδικές ανάγκες, γηραιών ατόμων, εγκύων και γενικά ανθρώπων που
αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης εκτός του προσωπικού τους χώρου.
Βιωσιµότητα της ιδέας:
Η τάση των ανθρώπων να δρουν προληπτικά σε σχέση µε διάφορες παθήσεις και
ζητήµατα της υγείας τους, εµφανίζει µια διαρκή αύξηση στη σηµερινή εποχή. Για την
προσπάθεια αυτή, καταβάλλονται σηµαντικά ετήσια ποσά καθιστώντας τον κλάδο των
διαγνωστικών εργαστηρίων, στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η ΟΙΚΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ως
έναν από τους πλέον δελεαστικούς χώρους επενδύσεων.
Καινοτόµο στοιχείο της ιδέας:
Η επιχείρηση μας ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών στο τομέα των
διαγνωστικών εξετάσεων του κλάδου της υγείας. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες μας
παρέχονται «κατ’ οίκον» , με τη βοήθεια μιας κινητής μονάδας δειγματοληψίας
εξετάσεων αποτελεί το καινοτόμο στοιχείο της επιχείρησης και κάτι πρωτόγνωρο
για τα ελληνικά δεδομένα.

