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Πεπίλητη (Executive Summary) 

 

Με εθαιηήξην ηα ακθηζεαηξηθά καζήκαηα πνπ παξαθνινπζήζακε ζηα πιαίζηα ηνπ δηαηκεκαηηθνχ 

επηιεγφκελνπ καζήκαηνο “Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία”, απνθαζίζακε λα ζρεκαηίζνπκε κία 

ζνβαξή θαη ξεαιηζηηθή πξφηαζε επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Αθνινχζεζαλ δηεμνδηθέο ζπδεηήζεηο κε 

ραξαθηήξα brainstorming ηδεψλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο νκάδαο καο, αιιά θαη 

ζπκβνπιεπηηθφο/θαζνδεγεηηθφο δηάινγνο κε ηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο. Η βαζηθή καο ζέζε ήηαλ λα 

ζπλδπάζνπκε δεκηνπξγηθά ηνλ επξχηεξν θιάδν ζπνπδψλ καο (ηαηξηθή) θαη ηα ελδηαθέξνληά καο 

(πιεξνθνξηθή, εζεινληηζκφο). Απηφ νδήγεζε ζηελ ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θαηλνηφκαο επηρείξεζεο, 

ηεο MDCare.  

Η MDCare είλαη κία Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Φξνληίδαο πνπ θέξλεη ηελ 

επαλάζηαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Τγείαο. Η επηρείξεζε αμηνπνηεί ηελ θξαηηθή ππνζηήξημε πνπ 

παξέρεηαη κέζσ ηεο επλντθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα λα θαηαζηήζεη πξνζηηή ηελ 

ηδησηηθή ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο. Ο ππιψλαο ηεο επηρείξεζεο είλαη κηα 

εχρξεζηε ηζηνζειίδα δηθηχσζεο ηαηξψλ - αζζελψλ κε ζθνπφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ επηζθέςεσλ. Μέζσ 

ηνπ ηζηφηνπνπ απηνχ, νη αζζελείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηνχλ επαγγεικαηίεο πγείαο κε βάζε 

δηάθνξα θξηηήξηα, λα θαλνλίδνπλ ηαηξηθέο επηζθέςεηο θαη λα αμηνινγνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

Δηδηθφηεξα, παξέρεηαη ζεκαληηθή δηεπθφιπλζε ζε θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζηεξνχληαη νπζηαζηηθήο 

πξφζβαζεο ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε: επηζθέςεηο κε πνιχ ρακειφ αληίηηκν. Παξάιιεια, νη επαγγεικαηίεο 

πγείαο επσθεινχληαη απφ ηε δηαθήκηζε θαη ηε ζεηηθή πξνβνιή, εηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή 

είλαη θξίζηκε γηα ηελ πνξεία ηνπο (λένη επαγγεικαηίεο). 

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο MDCare δηαηξνχληαη ζε δχν άμνλεο: αθελφο ζηε ζηαζεξή αχμεζε ηεο 

δηάρπζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, θπξίσο κεηαμχ ησλ λέσλ γηαηξψλ, θαη αθεηέξνπ ζηελ θαζηέξσζε 

ηεο ρξήζεο ηνπ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ ζε αλάγθε. χκθσλα κε ην ξεαιηζηηθφ κνληέιν 

πσιήζεσλ πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ, ε εηαηξία καο αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ζηαζεξή 

αλάπηπμε ηα πξψηα ηξία ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ζπλεπψο, ζεκαληηθή πηζαλφηεηα επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηεο. 

ηηο επφκελεο ζειίδεο παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο καο. πγθεθξηκέλα, 

αλαιχνπκε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνπκε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγακε ζρεηηθά κε ηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο ζπλζήθεο  πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο, ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Σειηθά, παξαζέηνπκε ηηο εθηηκήζεηο καο ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία (πσιήζεηο, έμνδα, θέξδνο 

θιπ.) ζε δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ, πνπ θαζνξίδνπλ νπζηαζηηθά ην θαηά πφζν ε ηδέα είλαη πξαγκαηηθά 

πινπνηήζηκε, απνδνηηθά θαη ηερληθά εθηθηή. 
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1. Δζυηεπική ανάλςζη 

1.1 Πεπιγπαθή ηηρ επισείπηζηρ (ζςνοπηική παποςζίαζη εγσειπήμαηορ) 

Σύπορ επισείπηζηρ 

Η επηρείξεζε απηή απνηειεί κηα Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κε ηελ 

επσλπκία MDCare. Σν θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηελ επηρείξεζε απηή βαζίδεηαη ζην λφκν γηα ηελ Κνηλσληθή 

Οηθνλνκία (1). χκθσλα κε ην λφκν απηφ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ σο θαηαζηαηηθφ 

ζθνπφ ηελ “επηδίσμε ηνπ ζπιινγηθνχ νθέινπο θαη ηελ εμππεξέηεζε γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζπκθεξφλησλ”. ηελ πεξίπησζε ηεο MDCare, ν ραξαθηεξηζκφο “Κνηλσληθήο Φξνληίδαο” αλαθέξεηαη 

ζηελ παξνρή θνηλσληθήο πξφλνηαο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

Όπσο θαζηεξψλεηαη απφ ην ζπκβφιαην πνπ ζπληάρηεθε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εγρεηξήκαηνο, ε επηρείξεζε 

έρεη ην ραξαθηήξα αζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ θαη αξρηθά ηεο κέιε είλαη ηα παξαθάησ θπζηθά πξφζσπα:  

1. Μφθθα Αγλή  

2. Καξακαλιήο Γεκνθξάηεο 

3. Νεζηνξίδεο Αζαλάζηνο 

4. Άγλσζηνο Υ 

5. Jane Doe 

6. Κάπνηνο Άιινο 

φπνπ ηα θπζηθά πξφζσπα 4, 5 θαη 6 είλαη ηα επηθνπξηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζήο καο. 

Δπισειπημαηική ιδέα 

Η αλαδήηεζε γηα ηελ ηδέα ηεο επηρείξεζήο καο έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ δηαηνκεαθνχ καζήκαηνο 

“Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία”. Με βάζε ηηο ζπζηάζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ καζήκαηνο θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ΓΑΣΑ ε επηρεηξεκαηηθή καο ηδέα έπξεπε λα είλαη ηαπηφρξνλα 

θαηλνηφκα θαη πινπνηήζηκε. Γηα λα ππνζηεξίμνπκε ην εγρείξεκα απηφ, έρνληαο σο δεδνκέλν πσο θαλέλα 

απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο δελ έρεη αζρνιεζεί κε ηηο επηρεηξήζεηο, έπξεπε ε ηδέα λα βαζίδεηαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ καο ππφβαζξν σο θνηηεηψλ Ιαηξηθήο. Παξάιιεια, γλσξίδνληαο γηα ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία, πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα επηρείξεζε πνπ σο βαζηθή απνζηνιή ζα είρε ηελ 

εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ.  

Η MDCare είλαη κηα λέα αλεμάξηεηε θνηλσληθή επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, ε 

επηρείξεζή καο ππνζηεξίδεη ηελ εμππεξέηεζε αζζελψλ απφ ηδηψηεο επαγγεικαηίεο πγείαο κέζα απφ κηα 

δηαδηθηπαθή ππεξεζία, κε έκθαζε ζηνπο αζζελείο πνπ πξνέξρνληαη απφ αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Η MDCare απνηειεί έλαλ εχρξεζην θφκβν κέζα απφ ηνλ νπνίν νη αζζελείο κπνξνχλ λα 

αλαδεηνχλ επαγγεικαηίεο πγείαο αλάινγα κε δηάθνξα θξηηήξηα, λα έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπο κε 

πξνλνκηαθέο ηηκέο θαη, ηέινο, λα ηνπο αμηνινγνχλ.  

Η αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε ππεξεζία είλαη δηπιήο θχζεο, θαζψο πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 

ηδηψηεο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη, εκκέζσο, ηνπο αζζελείο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξεζία, θαζψο ηα έζνδα πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ησλ δχν 

νκάδσλ. Σα έζνδα πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηνπο ηδηψηεο επαγγεικαηίεο πγείαο (κε ηε κνξθή ζπλδξνκήο) 

θαη έκκεζα απφ ηνπο αζζελείο πνπ ζα δέρεηαη ν θάζε επαγγεικαηίαο πγείαο κέζα απφ ην ζχζηεκά καο. Η 
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επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη θεξδνθφξα, δεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο πξσηνηππίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο.  

Οη αλάγθεο πνπ θαιχπηεη ε ππεξεζία καο θηλνχληαη γχξσ απφ ηνπο δχν άμνλεο πνπ νξίδεη ε αγνξά-

ζηφρνο. Πνιινί αζζελείο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηελ Τγεία ζήκεξα, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηε δηαξθή 

αχμεζε ησλ αλαζθάιηζησλ αζζελψλ (2), ζηηο κεηαβνιέο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο δεκφζηαο Τγείαο θαη ζηε 

δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο. Παξάιιεια, νη λένη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζπλήζσο ππν-εξγάδνληαη εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πειαηψλ. Δπίζεο, πνιινί “παιηνί” 

επαγγεικαηίεο πγείαο ρξεψλνπλ ππεξβνιηθά ηηο επηζθέςεηο ησλ αζζελψλ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Η ππεξεζία καο επηθεληξψλεηαη ζηελ ηηκή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, κέζα απφ πξνζθνξέο 

ζηηο αζζελέζηεξεο νηθνλνκηθά νκάδεο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

πνπ ζηεξνχληαη πειαηψλ. Η αιιειεπίδξαζε απηή ζα θαιχπηεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, νη νπνίνη 

ζα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ. 

Δξυηεπικοί πόποι 

Όινη νη ρξεκαηηθνί πφξνη ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εθθίλεζε ιεηηνπξγίαο ηεο πξνέξρνληαη απφ ηηο 

παξαθάησ πεγέο:  

1. ην θεθάιαην πνπ ζα δηαζέζνπλ απφ ηελ αξρή ηνπ 1νπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηα ηξία επψλπκα κέιε 

ηεο επηρείξεζεο, χςνπο 6000€. 

2. ην δάλεην πνπ ζα πάξεη ε επηρείξεζε ζηελ αξρή ηνπ 1νπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο απφ ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα ζηα πιαίζηα ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο “Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ Νέσλ” 

(3), χςνπο 30000€, κε πξνλνκηαθφ επηηφθην 4,33%, δηάξθεηαο 5-10 εηψλ (κε δπλαηφηεηα 2εηνχο 

πεξηφδνπ ράξηηνο). 

Καζψο ε επηρείξεζε δελ αζρνιείηαη κε εκπνξία πξντφλησλ, δελ ππάξρνπλ πξνκεζεπηέο θαη ζηξαηεγηθνί 

ζπλεξγάηεο, πέξα απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο, ην νπνίν είλαη θαηαζηαηηθά ππνρξεσκέλν λα πξνζθέξεη 

ηδηαίηεξεο θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο. 

Αποζηολή 

Η επηρείξεζή καο είλαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, γεγνλφο ην νπνίν δηακνξθψλεη ην γεληθφ κνηίβν πνπ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ εγρεηξήκαηφο καο. πγθεθξηκέλα, φπσο πξνβιέπεηαη θη 

απφ ηνλ ειιεληθφ λφκν, ε επηρείξεζή καο ζα πξέπεη λα βειηηψλεη θάπνηεο θνηλσληθέο παξακέηξνπο ηεο 

νκάδαο-ζηφρνπ. Η θνηλσληθή παξάκεηξνο πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε ηζφηηκε (νηθνλνκηθά) πξφζβαζε 

ζηελ πγεία, ππφ ην πιαίζην πάληα ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσλία. Αμηνπνηψληαο ηηο 

δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνζθέξεη ην θξάηνο ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ην 

αληηθαηαζηήζνπκε-ζπκπιεξψζνπκε ζηελ έιιεηςε πνπ ππάξρεη ζηνλ ηνκέα ηεο πξφζβαζεο ζηελ Τγεία.  

 

Βξαρππξφζεζκα (κέζα ζηα επφκελα 3 ρξφληα), ν ζηφρνο καο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο επηρείξεζεο (ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ρξήζεο). Απηφ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κέζα απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζεσξεηηθά 

πξνβιεπφκελσλ πσιήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Οη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη αθνξνχλ ηελ 

θαζηέξσζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά ηελ επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πξφζιεςε πεξηζζφηεξσλ 

εξγαδνκέλσλ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ. Η θαζηέξσζε ζηελ αγνξά ζα κπνξνχζε λα 

απνηειεί ζπλέπεηα ηεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ νκάδα ησλ λέσλ γηαηξψλ (25-34 εηψλ) γηα ηα 

πξψηα 3 ρξφληα δσήο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ε νκάδα απηή ζα απνηειέζεη ην θχξην θνηλσληθφ θαχζηκν 

γηα ηε δηάδνζε ηεο ππεξεζίαο. 
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1.2 Τπηπεζίερ  

Πεπιγπαθή ςπηπεζίαρ 

Η επηρείξεζε MDCare εκπνξεχεηαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο αζζελψλ - ηδησηψλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο. Η βάζε γηα ηελ αιιειεπίδξαζε απηή είλαη κηα ηζηνζειίδα, ηελ νπνία ε επηρείξεζε 

ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζα ζπληεξεί.  

Η επηρείξεζε ζα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε ηδηψηεο επαγγεικαηίεο πγείαο επί πιεξσκήο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

ζα απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα σο γηαηξνί. Έρνληαο ηα δηθαηψκαηα απηά, ζα κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγνχλ ην πξνθίι ηνπο, ελζσκαηψλνληαο ζηνρεία επηθνηλσλίαο, βηνγξαθηθά ζηνηρεία, παξερφκελεο 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη ηηκέο, φπσο επίζεο θαη λα θαηαρσξνχλ ηηο ψξεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο 

αζζελείο (ξαληεβνχ). Οη ζπκβάζεηο απηέο ζα δεζκεχνπλ φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο: ζα πξέπεη λα 

δέρνληαη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ αζζελψλ (εηδηθέο νκάδεο) αλά θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κε επλντθνχο ηηκνινγηαθνχο φξνπο, εθφζνλ βέβαηα ππάξρεη δήηεζε ηαηξηθψλ 

ππεξεζηψλ κέζα απφ ην ζχζηεκα. Γηα θάζε επίζθεςε πνπ ζα “θεξδίδνπλ” νη επαγγεικαηίεο πγείαο κέζα 

απφ ην ζχζηεκά καο, ζα πξέπεη λα καο επηζηξέθνπλ έλα κηθξφ κέξνο ηεο ηηκήο πνπ ρξέσζαλ ζηνπο 

αζζελείο. 

Οη αζζελείο ζα κπνξνχλ λα γξάθνληαη ζην ζχζηεκα ειεχζεξα, δεκηνπξγψληαο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο. 

Μέζα απφ ην ζχζηεκα ζα κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ γηαηξνχο, αλάινγα κε θάπνηα θξηηήξηα (εηδηθφηεηα, 

πεξηνρή, χςνο αληηηίκνπ επίζθεςεο), θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ξαληεβνχ, αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα 

πνπ έρνπλ δειψζεη νη γηαηξνί. Παξφκνηεο ππεξεζίεο πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο DoctorAnytime (4) θαη 

NowDoctor (5). Πέξα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκνινγηαθέο πνιηηηθέο πνπ ζα ζπδεηεζνχλ παξαθάησ, ε 

ηζηνζειίδα ηεο MDCare ζα πξνζθέξεη ζηνπο αζζελείο ηελ ηθαλφηεηα λα ζρνιηάδνπλ ηηο επηζθέςεηο ζηνπο 

γηαηξνχο ηνπο (αλψλπκα εθφζνλ ην επηζπκνχλ) θαη λα κνηξάδνληαη ηα ζρφιηα κε ηνπο ππφινηπνπο 

αζζελείο, δίλνληαο θίλεηξν ζηνπο γηαηξνχο γηα ηελ πξνζθνξά ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ππεξεζηψλ. 

Γηα λα κπνξέζνπλ νη εηδηθέο νκάδεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο επλντθνχο φξνπο, εθφζνλ αλήθνπλ ζε 

θάπνηα απφ ηηο εηδηθέο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο (ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ), ζα πξέπεη λα απνδείμνπλ κε 

θάπνηνλ ηξφπν ηφζν ηελ ηαπηφηεηά ηνπο φζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο εληάζζνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 

απηέο, φπσο ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ε νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ηπρφλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

πγείαο, ην αλ είλαη άλεξγνη ή θνηηεηέο θιπ. Η ηαπηνπνίεζε απηή ζα γίλεηαη κε ειεθηξνληθή απνζηνιή 

ησλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αζζελή ζηελ ππεξεζία 

καο. Απφ θεη θαη πέξα, ν πξνγξακκαηηζκφο κηαο ζπλάληεζεο κε γηαηξφ ζα δεζκεχεη ηνλ ηειεπηαίν 

αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ηεο επίζθεςεο: νη εηδηθέο νκάδεο πξέπεη λα πιεξψλνπλ ιηγφηεξα απνιακβάλνληαο 

ην ίδην επίπεδν ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. 

ενάπιο σπήζηρ 

Γηα λα γίλεη πην μεθάζαξν ην ζελάξην ιεηηνπξγίαο, ζα δψζνπκε εδψ έλα παξάδεηγκα. Ο αζζελήο θ. 

Παπαδφπνπινο είλαη αλαζθάιηζηνο θαη “ηα θαηαθέξλεη” κε θάπνηα κεξνθάκαηα. Αθνχγνληαο γηα ην 

MDCare απφ θάπνηνλ θίιν ηνπ, απνθαζίδεη λα γξαθηεί ζηελ ππεξεζία. Δπηζθέπηεηαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

MDCare θαη παξαηεξεί πσο αλήθεη ζε κηα απφ ηηο νκάδεο πνπ κπνξεί λα απνιακβάλεη ηα πιήξε 

πξνλφκηα ηεο ππεξεζίαο. Μαδεχνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηα ζηέιλεη ζηελ ππεξεζία θαη, κέζα ζε 

ιίγεο ψξεο, απνθηά πξφζβαζε σο “εηδηθφο” αζζελήο. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ, ν θ. Παπαδφπνπινο έρεη 

παξαηεξήζεη πσο θνπξάδεηαη πνιχ εχθνια κεηά απφ θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μέρξη πξφηηλνο, δίζηαδε 

λα επηζθεθηεί θάπνηνλ γηαηξφ, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο ή ην λνζνθνκείν, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

αλακνλήο. Υξεζηκνπνηψληαο ην MDCare, ν αζζελήο βξίζθεη έλαλ παζνιφγν, θνληά ζην ζπίηη ηνπ, ν 
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νπνίνο κπνξεί λα ηνλ δερηεί ηελ επφκελε κέξα θαη κπνξεί λα ηνλ εμππεξεηήζεη κε κεησκέλν θφζηνο. Ο 

παζνιφγνο ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ ηελ ππεξεζία κε mail γηα ην λέν ηνπ ξαληεβνχ θαη ιακβάλεη ηα 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ αζζελή. Ο θ. Παπαδφπνπινο επηζθέπηεηαη ηνλ παζνιφγν ζηελ 

πξνγξακκαηηζκέλε ψξα, ηνπ δείρλεη θάπνην ζηνηρείν ηαπηφηεηαο θαη αξρίδεη ε εμέηαζε. Ο παζνιφγνο 

ακείβεηαη κε βάζε ηελ εηδηθή θαηεγνξία, κε ηνλ θ. Παπαδφπνπιν λα είλαη επραξηζηεκέλνο γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ έιαβε. Ο παζνιφγνο ζηε ζπλέρεηα ππνρξενχηαη βάζεη ζπκβνιαίνπ λα 

θαηαρσξήζεη ζην πξνθίι ηνπ αζζελνχο ηα πνξίζκαηα ηεο εμέηαζήο ηνπ, ηα θάξκαθα πνπ ηπρφλ ηνπ 

ζπληαγνγξάθεζε ή θαη ηηο εμεηάζεηο πνπ ηνπ πξφηεηλε ψζηε λα θαηαρσξεζνχλ ζην ηζηνξηθφ ηνπ 

αζζελνχο, ζην νπνίν έρεη πξφζβαζε απνθιεηζηηθά ν ίδηνο κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ θσδηθψλ. Μ’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ν θ. Παπαδφπνπινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θξαηάεη πιήξεο ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο 

εκεξνκελίαο πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηελ MDCare ηαηξνχο, θαζψο θαη 

έλα βαζηθφ αηνκηθφ ηνπ ηζηνξηθφ. 

Οθέλη καηαναλυηών 

Σα νθέιε ησλ αζζελψλ απφ ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο καο είλαη πξνθαλή. Οη εηδηθέο θαηεγνξίεο αζζελψλ 

κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ πςειφ επίπεδν ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηβαξχλνληαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά. Όινη νη αζζελείο κπνξνχλ λα βξίζθνπλ ηνλ θαηαιιειφηεξν επαγγεικαηία 

πγείαο θάζε θνξά θαη λα θαλνλίδνπλ εχθνια θαη γξήγνξα ηηο επηζθέςεηο ηνπο. Δπηπιένλ, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο αηνκηθνχ ηζηνξηθνχ επηζθέςεσλ, θαζψο θαη ησλ πνξηζκάησλ ησλ ηαηξψλ πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ επηζθέςεσλ. 

Παξάιιεια, νη επαγγεικαηίεο πγείαο κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ πνιιά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηεο 

ππεξεζίαο. Η ζπζηεκαηηθή δηαθήκηζε πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαδηθηπαθή καο ππεξεζία, θαζψο θαη φια ηα 

ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδίδεη ζηνλ ηαηξφ (θηιαλζξσπία, επαηζζεζία, επζπλεηδεζία) απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν φθεινο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο γηαηξνχο κε κηθξφ πειαηνιφγην. Πέξα απφ απηφ, νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο κπνξνχλ εχθνια λα θαλνλίδνπλ ηηο επηζθέςεηο ησλ αζζελψλ ηνπο θαη λα 

πξαγκαηψλνπλ ηε θχζε ηεο δνπιεηάο ηνπο εμππεξεηψληαο πνιινχο αζζελείο απφ ηηο εηδηθέο νκάδεο. 

1.3 Σοποθεζία  

 

Ωο θπζηθή έδξα ηεο επηρείξεζεο νξίδεηαη ε Θεζζαινλίθε, ε πφιε θαηνηθίαο ησλ ηξηψλ βαζηθψλ κειψλ 

ηεο. Δπεηδή νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ επηρείξεζή καο είλαη ειεθηξνληθέο, δελ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο αλάγθεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία, θαζψο είλαη αξθεηή ε χπαξμε ελφο θαη κφλν 

απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (servers) πνπ ζα ππνζηεξίδεη 

ηελ ηζηνζειίδα. Ο ίδηνο ρψξνο κπνξεί, ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπιάρηζηνλ, λα εμππεξεηεί θαη ην κηθξφ 

αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε (γξαθεία), αιιά θαη λα απνηειεί ρψξν γηα ηε θπζηθή επηθνηλσλία 

κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θ.ά..  

Ο ρψξνο πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο παξαπάλσ αλάγθεο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο είλαη ε 

Thermokoitida ηεο THERMI LINK (6). πγθεθξηκέλα, ε Thermokoitida είλαη έλαο ρψξνο πνπ απνηειεί 

έδξα πνιιψλ λέσλ επηρεηξήζεσλ (start-ups) θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηνπο 

εξγαδφκελνπο εθεί: ρακειφ ελνίθην (πεξίπνπ 250€ ην κήλα), δηθηχσζε κε άιινπο επηρεηξεκαηίεο θ.ά. 

Μαθξνπξφζεζκα, ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ βάζεσλ ζηελ Διιάδα ζα θάλεη δπλαηή ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ παλειιήληνπ δηθηχνπ ησλ πειαηψλ. 
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1.4 Ανθπώπινο Γςναμικό 

 

Δίκαζηε θνηηεηέο ζην Σκήκα Ιαηξηθήο ηνπ ΑΠΘ, κε ηελ αζρνιία απηή λα δηακνξθψλεη ην ππφβαζξν ησλ 

ηερληθψλ καο γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. Σν πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηνπκε θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή καο ηδέα αθνξά θπξίσο ηελ εκπεηξία καο ζηνλ ηαηξηθφ θιάδν. Η ηξηβή κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο καο πξνζθέξεη κηα πεξηζζφηεξν θαζαξή εηθφλα ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ 

ηνπο. Παξάιιεια, ην δίθηπν γλσξηκηψλ καο πεξηιακβάλεη ήδε αξθεηά κέιε ηεο αθαδεκατθήο ηαηξηθήο 

θνηλφηεηαο, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθνχο θφκβνπο θνηλσληθήο ελεκέξσζεο ηνπ 

θιάδνπ ζηελ αξρή ηνπ εγρεηξήκαηνο. Απηφ καο επηηξέπεη λα γλσξίδνπκε θαιχηεξα ην έλα κέξνο ηεο 

νκάδαο-ζηφρνπ ηεο επηρείξεζήο καο θαη λα δηακνξθψλνπκε ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ κε βάζε ηελ εηθφλα 

απηή. 

Η επηρείξεζε απνηειείηαη απφ ηα ηξία βαζηθά ζηειέρε, ηα νπνία ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα, θαη ηξία αθφκε 

(επηθνπξηθά) ηζφηηκα, φπσο νξίδεη θαη ν λφκνο, ζηειέρε πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ αζηηθφ ζπλεηαηξηζκφ. Η 

αλαδήηεζή ησλ ηειεπηαίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ δίθηπα γλσξηκηψλ θαη ειεθηξνληθέο αγγειίεο 

θαη ε πξφζιεςή ηνπο ζα γίλεη ζηελ αξρή ηνπ εγρεηξήκαηνο. Όια ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο εξγάδνληαη 

ζε απηήλ θαη ακείβνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν πεξί θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (1).  



11 

2. Δξυηεπική ανάλςζη  

2.1 Ανάλςζη καηαναλυηή  

Όληαο θνηηεηέο ηαηξηθήο νη ίδηνη, κέζσ ησλ ζπνπδψλ καο θαη ηεο δηαξθνχο παξνπζίαο καο ζηα 

λνζνθνκεία δηαπηζηψζακε άκεζα ηελ παξνχζα απνγνεηεπηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην Δζληθφ  

χζηεκα Τγείαο. Γηα λα αλαθέξνπκε θάπνηα κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα πξνβιήκαηα, ηα νπνία 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαζεκεξηλά νη επαγγεικαηίεο Τγείαο θαη λα ππνζηνχλ νη πνιίηεο πνπ 

πξνζέξρνληαη ζε θάπνην λνζνθνκείν: έιιεηςε επαξθνχο ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

έιιεηςε πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, κεησκέλε πξνζβαζηκφηεηα απφ απνκαθξπζκέλνπο ζρεηηθά 

πιεζπζκνχο θ.ά. Ωο απνηέιεζκα, δπζρεξαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ, νη νπνίνη 

ππφθεηληαη ζε ζεκαληηθή ηαιαηπσξία, θαζπζηεξεκέλε πεξίζαιςε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

πγείαο ηνπο, κε επηβαξπληηθέο πνιιέο θνξέο, αθφκα θαη ζαλαηεθφξεο δπζηπρψο, ζπλέπεηεο. Δίλαη 

πξνθαλέο πσο ε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη κηα ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ, 

αλ φρη ε πιεηνςεθία, θαζηζηά αθφκε ρεηξφηεξε ηελ θαηάζηαζε, πνιιαπιαζηάδνληαο ηα πξνβιήκαηα απηά 

θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο.  

Δπηπιένλ, αλαινγηδφκελνη ηελ κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή καο απνθαηάζηαζε σο πηπρηνχρνη θαη εηδηθνί 

ηαηξνί πιένλ, πξνβιεκαηηζηήθακε αλαθνξηθά κε ηελ πιεζψξα ζπλαδέιθσλ καο πνπ ήδε εξγάδνληαη ζηνλ 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, άξα θαη ηνλ ηξνκεξφ αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη θαη απμάλεη ζπλερψο, 

ηδηαίηεξα γηα λένπο αλζξψπνπο πνπ εηζήιζαλ πξφζθαηα ζηνλ επαγγεικαηηθφ βίν θαη δπζθνιεχνληαη ζηελ 

πξνζέγγηζε αζζελψλ ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο κηθξήο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπο θπξίσο ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα. 

Οη θαηαλαισηέο ζηνπο νπνίνπο ζηνρεχνπκε απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο: αθελφο νη ηδηψηεο ηαηξνί ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, θπξίσο νη λένη κε ιίγα ρξφληα εκπεηξία πνπ 

δελ έρνπλ πξνιάβεη λα εδξαηψζνπλ αθφκε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ κεγάινπ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο θαη αθεηέξνπ ηα 

άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο κε κεησκέλν εηζφδεκα πνπ ρξήδνπλ ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο (ρακειά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζηξψκαηα, άλεξγνη, θνηηεηέο, λένη, ηξίηεθλνη θαη 

πνιχηεθλνη, ειηθησκέλνη κε ρακειή ζχληαμε, κεηαλάζηεο) πνπ αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ πςειφ αληίηηκν 

επίζθεςεο ζε ηδηψηε γηαηξφ, αιιά θαη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιαηθφξκα γηα απιή αλαδήηεζε θαη 

πξνηηκνχλ λα επηζθεθζνχλ γηαηξφ πνπ πξνζθέξεη θηιαλζξσπηθφ έξγν κέζσ ηεο εθαξκνγήο κε πιεξσκή 

θαλνληθνχ αληηηίκνπ επίζθεςεο. Δπνκέλσο ν ζηφρνο είλαη ε θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα άκεζε θαη 

νηθνλνκηθά πξνζηηή ηαηξηθή πεξίζαιςε ζηνπο κε πξνλνκηνχρνπο πιεζπζκνχο, κε παξάιιειε αχμεζε 

ησλ αζζελψλ θαη ζπλεπψο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηαηξψλ, ησλ νπνίσλ ε πξνβνιή ζηε 

ζειίδα ζα ιεηηνπξγεί θαη σο δηαθήκηζε. 

2.2 Ανάλςζη ανηαγυνιζμού  

Απηή ηε ζηηγκή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα δχν εηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνην 

ειεθηξνληθφ ινγηζκηθφ, κε ζθνπφ φκσο απνθιεηζηηθά ηελ πξνβνιή ησλ γηαηξψλ θαη ηνλ εχθνιν 

πξνγξακκαηηζκφ επίζθεςεο απφ ηνλ ρξήζηε. ε αληίζεζε κε ηελ MDCare, έρνπλ απμεκέλν θφζηνο 

ζπλδξνκήο γηα ηνπο γηαηξνχο, δελ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαηαγξαθήο ηζηνξηθνχ ησλ επηζθέςεσλ ηνπ 

αζζελή θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνξηζκάησλ ησλ γηαηξψλ κεηά απφ θάζε επίζθεςε θαη επηπιένλ δελ 
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παξέρνπλ κεησκέλν θφζηνο επίζθεςεο ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκψλ, ζεκεία-θιεηδηά πνπ καο 

δηαθνξνπνηνχλ θαη καο θαζηζηνχλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ απέλαληη ζηηο δχν απηέο εηαηξίεο (NowDoctor θαη 

DoctorAnytime), νη νπνίεο είλαη παλνκνηφηππεο θαη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία εδψ θαη κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα (πεξίπνπ έλαλ ρξφλν), ζπλεπψο δελ είλαη αθφκε επξχηεξα γλσζηέο θαη κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ εχθνια κε ζσζηή πξνβνιή ηεο εηαηξίαο. 

Η πξνβνιή ηνπο κέρξη ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή είλαη πεξηνξηζκέλε θαη πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο 

κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ θαηαθηήζεη 

αθφκε ζεκαληηθή αλαγλσξηζηκφηεηα ηφζν κεηαμχ πνιηηψλ-αζζελψλ, φζν θαη κεηαμχ ησλ ηαηξψλ-

πειαηψλ, κε ζπλέπεηα ην πεξηνξηζκέλν επίζεο εχξνο ηεο ιίζηαο κε ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο κε απηέο 

ηαηξνχο. Παξφια απηά, ε επηζθεςηκφηεηα ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο φπσο θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο 

απμάλεηαη ζηαζεξά, γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα πηζηεχνπκε πσο κε ζηνρεπκέλε θαη πεξηζζφηεξν 

εθηεηακέλε πξνβνιή ζα κπνξέζνπκε ζρεηηθά ζχληνκα λα πξνεγεζνχκε ζηελ επηινγή ηνπ θνηλνχ-

επηζθεπηψλ/αζζελψλ θαη ηαηξψλ. 

Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα, ζεσξνχκε πσο δηαζέηνπκε έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, ην νπνίν ζα πξέπεη 

λα πξνβιεζεί θαη λα εθκεηαιιεπζεί αλαιφγσο: ηνλ θνηλσληθφ θαη κε απζηεξά θεξδνζθνπηθφ καο 

ραξαθηήξα, ε ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά καο ζε ζρέζε κε ηνπο ππάξρνληεο αληαγσληζηέο. Ωο 

αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ ίδξπζή ηεο Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, 

δεζκεπφκαζηε λνκηθά πσο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο καο απνηειεί ε παξαγσγή θαη παξνρή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θνηλσληθνχ-πξνλνηαθνχ ραξαθηήξα ζε εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ (1). Η επέθηαζε θαη 

ρξήζε ηεο ππεξεζίαο αθφκα θαη απφ αζζελείο πνπ δελ έρνπλ άκεζε αλάγθε ηελ κεησκέλε ζε νηθνλνκηθφ 

θφζηνο ηαηξηθή πεξίζαιςε, αιιά θαη απφ ηαηξνχο πνπ δελ ρξεηάδνληαη αχμεζε ησλ αζζελψλ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ακεηθζνχλ, αιιά δέρνληαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηνπο έρεη αλάγθε ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Δπηπιένλ, ην θίλεηξν ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο δελ 

είλαη ζε θακία πεξίπησζε ε θεξδνζθνπία, αληηζέησο ηα φπνηα θέξδε πξνθχπηνπλ απνδίδνληαη κε 

νξηζκέλα απφ ηνλ λφκν πνζνζηά ζηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαη ζηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαη άξα ζηελ επεξγεζία αθφκα πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία νη παξαπάλσ εηαηξίεο δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα αληαγσληζηνχλ. 

2.3 Ανάλςζη Αγοπάρ  

Μέγεθορ αγοπάρ  

χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηνλ Ιαηξηθφ χιινγν ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηε Θεζζαινλίθε είλαη 

θαηαρσξεκέλνη 8694 ελεξγνί ηδηψηεο γηαηξνί. Απ’ απηνχο, ην 28% πεξίπνπ (2501 γηαηξνί) αλήθνπλ ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα 25-34, ε νπνία απνηειεί ηνλ θχξην ζηφρν ηεο επηρείξεζεο εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ (εμνηθείσζε κε δηαδίθηπν θαη λένη επαγγεικαηίεο). Αλαινγηθά, ε νκάδα ζηφρνο ηεο 

MDCare αλακέλεηαη λα απνηειεί πεξίπνπ ην ⅓ ησλ ελεξγψλ ηδησηψλ γηαηξψλ παλειιαδηθά. 

Κεπδοθοπία 

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη ζπλήζσο εχπνξνη θαηαλαισηέο θαη κπνξεί λα θαηαλαιψλνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην ρψξν ηνπο. Δπεηδή ε αλάγθε ηεο θνηλσλίαο γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη ζπλερήο, ε αγνξά πνπ ζρεκαηίδνπλ είλαη ηδηαίηεξα γφληκε, θαζψο κπνξνχλ λα 

επηιέγνπλ πνιιά πξντφληα/ππεξεζίεο (θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε) θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηα 



13 

θαιχηεξα. Καζψο επίζεο νη λένη ηαηξνί ζηνπο νπνίνπο ζηνρεχνπκε σο βαζηθνχο θαηαλαισηέο ζε πξψην 

ζηάδην είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ρξεηάδνληαη ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ 

κπνξεί λα ηνπο παξέρεη ε ππεξεζία, θαζψο θαη ηελ πξνβνιή πνπ απηή ζπλεπάγεηαη, ζεσξείηαη βέβαηα 

πσο ζα εθκεηαιιεπζνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο παξέρνπκε ζε ζπλδπαζκφ κε ην αληηθεηκεληθά κηθξφ 

θφζηνο ηεο εηήζηαο ζχκβαζεο. 

Παπάγονηερ επιηςσίαρ (key success factors)  

Οη παξάγνληεο πνπ δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ην εγρείξεκά καο ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην εζσηεξηθφ φζν θαη 

κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Οη νκάδεο-ζηφρνη ηεο επηρείξεζήο καο είλαη κεγάιεο απφ 

ηελ αξρή ηνπ εγρεηξήκαηνο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απαηηήζεη κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ καο ρξφλνπ. 

Η ζέιεζή καο γηα επηηπρία ζα θαζνξίζεη ην πφζν απνδνηηθά ζα αληεπεμέιζνπκε ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο, 

παξφιε ηελ απεηξία καο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπεηδή νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη 

αθφκε ζε βξεθηθφ ζηάδην ζηελ αγνξά, κπνξνχκε επθνιφηεξα λα θαζηεξσζνχκε σο ζπλεξγάηεο ηνπ 

Κξάηνπο θαη λα πξνζθέξνπκε πξαγκαηηθά κε κηα ξεμηθέιεπζε ππεξεζία. Η επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

καο ζηφρσλ ζα βαζηζηεί ζηελ πξαγκαηηθή δήηεζε πνπ ππάξρεη ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα κηα ηέηνηα 

ππεξεζία. 

2.4 Ανάλςζη Πεπιβάλλονηορ  

 

Η αιιειεπίδξαζε ηεο MDCare κε ην πεξηβάιινλ ηεο ζα δηαδξακαηίζεη θχξην ξφιν ζηε βησζηκφηεηά ηεο. 

Γη’ απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαιχζνπκε δνκεκέλα (PEST analysis (7)) φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ην 

δηακνξθψλνπλ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ επηρείξεζή καο. 

Πολιηικό (Political - P) 

Σελ ηειεπηαία ηξηεηία, νη δηνηθήζεηο ησλ ειιεληθψλ λνζνθνκείσλ πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε ππνπξγνχ Τγείαο γηα κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ λνζνθνκείνπ ηνπο 

δίρσο λα ζηγεί ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (8). Η ηζνξξνπία απηή είλαη δχζθνιν λα 

επηηεπρζεί, κε απνηέιεζκα ηε δηαξθή ππνβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ). Παξάιιεια, 

εκθαλήο είλαη ε θαηάξξεπζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο 

βνχιεζεο γηα πξνλνηαθέο ππεξεζίεο ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο (9). Σα θαηλφκελα απηά 

ραξαθηεξίδνπλ ην ηνπίν ζηε ρψξα καο θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αλεπάξθεηεο ηνπ Κξάηνπο ζηνλ ηνκέα 

ηεο Τγείαο. 

H MDCare έξρεηαη λα θαιχςεη απηφ ην θελφ ηνπ Κξάηνπο: ε εμαζθάιηζε θαιχηεξεο ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο γηα φινπο θαη ε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο Τγείαο απνηεινχλ 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο. Η λνκνζεζία πεξί θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζπληάρηεθε 

πξφζθαηα αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάγθε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο γηα θαηλνηφκεο ηδέεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

ζα απνηεινχλ πξνέθηαζή ηνπ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, γεγνλφο πνπ θάλεη εχθνξν ην έδαθνο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή καο ηδέα. πγθεθξηκέλα, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο δηθαηνχληαη θνξνινγηθέο 

δηεπθνιχλζεηο (κεησκέλνο θφξνο εηζνδήκαηνο) θαη επσθεινχληαη απφ πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Οικονομικό (Economic - E) 
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Αλακθηζβήηεηα, ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε έλα δπζκελέο ζεκείν ηελ παξνχζα ζηηγκή. Γηα 

κεγάιν κεξίδην ηνπ πιεζπζκνχ ππάξρεη ππνβάζκηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Η 

απμεκέλε θάζεηε κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ πξνο ηηο αζζελέζηεξεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο νκάδεο 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζην εχζξαπζην Κνηλσληθφ Κξάηνο. Απηφ δελ πξέπεη λα απνζαξξχλεη ηελ 

επηρείξεζή, θαζψο αθξηβψο ζε απηήλ ηελ επνρή ππάξρνπλ επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί. ε 

κηα επνρή φπνπ νη ρξεκαηηθνί πφξνη δελ πεξηζζεχνπλ θαη ηα πεξηζψξηα ιάζνπο ζηελεχνπλ απφ 

νηθνλνκηθήο άπνςεο, ε νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ 

(επαγγεικαηίεο πγείαο ζηελ πεξίπησζή καο) είλαη αλαγθαία φζν πνηέ. 

Κοινυνικό (Social - S) 

Ο ππεξβνιηθά κεγάινο αξηζκφο εηζαθηέσλ ζηηο εγρψξηεο ηαηξηθέο ζρνιέο θαη ε πιήξεο αλαγλψξηζε 

πηπρίσλ ζρνιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ δηακνξθψλνπλ ην ηνπίν ηεο ρψξαο καο: ππεξπιεζψξα επαγγεικαηηψλ 

ηαηξψλ αλά θάηνηθν. Η αλσκαιία απηή εληζρχεηαη απφ ηελ αληζφηηκε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, αθνχ ε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα εγθαηάζηαζε θαη εξγαζία ζηελ επαξρία νδεγεί ζε 

πιεζψξα ηδησηψλ ηαηξψλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 

Γεδνκέλεο ηεο δεκνγξαθηθήο απηήο αληζνξξνπίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ, νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζηεξνχληαη αζζελψλ. Αλαμηνπνίεηεο παξακέλνπλ νη δπλαηφηεηεο ησλ 

ηδησηψλ γηαηξψλ. Η MDCare παξνπζηάδεη εδψ έλα θαηαπιεθηηθφ πιενλέθηεκα: ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο λεαξφηεξνπο επαγγεικαηίεο ζηελ αγνξά, νη νπνίνη φκσο είλαη θαιχηεξα 

εμνηθησκέλνη κε ην δηαδίθηπν θαη, άξα, πηζαλφηεξνη πειάηεο καο. Απηφ φκσο ζπλνδεχεηαη θαη απφ κηα 

ζεκαληηθή απεηιή, ηελ απφξξηςε απφ ηνπο γεξαηφηεξνπο επαγγεικαηίεο-”απζεληίεο” ζην ρψξν, πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επεξεάζεη νιφθιεξε ηελ αγνξά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. 

Ο θίλδπλνο πνπ εινρεχεη γηα ηελ επηρείξεζή καο είλαη ε απνηπρία ηεο ζε έλα ζεκαληηθφ, γηα ηελ Τγεία, 

κεξίδην ηνπ πιεζπζκνχ: ηνπο ειηθησκέλνπο. Ο ηερλνινγηθφο αλαιθαβεηηζκφο (ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ) ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεξίδαο ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη (θαη 

πηζαλψο λα αλαζηείιεη) ηελ πτνζέηεζε ηεο ππεξεζίαο καο απφ ηνπο θαηεμνρήλ αζζελείο ηεο ρψξαο. 

Σεσνολογικό (Technological - T) 

Η ειεθηξνληθή ππνζηήξημε ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ πξφζθαηα άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο, 

γεγνλφο πνπ απμάλεη ηφζν ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ φζν θαη ηε δηαθάλεηά ηνπο. Σν λέν 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ζπληαγνγξάθεζεο απνηειεί ίζσο ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα. 

Αθνινπζψληαο απηήλ ηελ πνξεία, ε ΜDCare δξαζηεξηνπνηείηαη ζην δηαδίθηπν. Η ηερλνγλσζία γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο on-line πιαηθφξκαο θηιηθήο πξνο ηνλ ρξήζηε είλαη δηαζέζηκε ζην ζρεηηθφ εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. γεγνλφο πνπ θαζηζηά θαη ηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ ηδηαίηεξα εχθνιν έξγν. Παξάιιεια, ε 

δηεπξπκέλε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κέζσ 

νηθηαθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη δεκφζησλ δηθηχσλ απνηεινχλ ζεκεία ηα νπνία ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπηεί. 
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3. Ανάλςζη SWOT 

 

ημεία ιζσύορ 
1. Μνλαδηθφηεηα ηεο εηαηξίαο ζηελ Διιάδα, 

θαζψο είλαη βαζηζκέλε ζε πξσηνπνξηαθή ηδέα 

2. Κνηλσληθφο θαη θηιαλζξσπηθφο 

ραξαθηήξαο 

3. Δχθνιε, δσξεάλ θαη αζθαιήο 

(δηαζθάιηζε ηαηξηθνχ απνξξήηνπ) πξφζβαζε 

κέζσ δηαδηθηχνπ 

4. Δχρξεζηε θαη πιήξεο ζηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ησλ ηαηξψλ 

5. Δπειημία (νιηγάξηζκν πξνζσπηθφ κε επξχ 

θάζκα γλψζεσλ -ηαηξηθή, πξνγξακκαηηζκφο, 

ινγηζηηθή, δεκφζηεο ζρέζεηο-, κηθξά πάγηα 

θεθάιαηα, ειάρηζηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία, 

ιεηηνπξγία βαζηζκέλε ζην δηαδίθηπν) 

6. πλνιηθφ θέξδνο γηα ηνλ πειάηε 

(ςπρνινγηθή εθεζχραζε θαη απαιιαγή απφ ην 

άγρνο κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ απνηειεζκαηηθήο 

δηαθήκηζεο κε κηθξφ αληίηηκν θαη εμαζθάιηζεο 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηνπο γηαηξνχο) 

Αδςναμίερ 
1. Απεηξία ησλ βαζηθψλ κειψλ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ζην ρψξν ηνπ επηρεηξείλ 

2. Πεξηνξηζκέλνη αξρηθνί νηθνλνκηθνί πφξνη 

Δςκαιπίερ 
1. Τπνζηήξημε απφ ηελ ηερλνινγία 

2. Δλδπλάκσζε ηνπ θνηλνχ αηζζήκαηνο 

αιιειεγγχεο θαη αιιεινυπνζηήξημεο 

3. Αλάγθε πξνζηηήο νηθνλνκηθά ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο ζηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

4. Αλάγθε εδξαίσζεο ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ηδηαηηέξσο λέσλ ηαηξψλ 

ζηα αζηηθά θέληξα 

5. Νφκνο γηα ηελ Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Απειλέρ 
1. Αληαγσληζκφο απφ παξφκνηεο, ήδε 

ππάξρνπζεο, επηρεηξήζεηο 

2. Έιιεηςε επαξθνχο ηερλνινγηθήο παηδείαο 

θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ 

3. Γχζθνιε δηάρπζε ζηελ νκάδα ησλ 

παιηφηεξσλ γηαηξψλ 
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4. Δπιλογή, πποζδιοπιζμόρ και ςλοποίηζη ζηπαηηγικήρ 

4.1 ηπαηηγική πποφόνηυν  

 

ηελ Διιάδα νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζε δχν επίπεδα, ζε δεκφζην (λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, 

θέληξα πγείαο) ή ηδησηηθφ (ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ηαηξεία). Η πξαθηηθή πνπ ηζρχεη ζήκεξα γηα ηνπο 

πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ λα επηζθεθζνχλ θάπνηνλ γηαηξφ είλαη ε πιεηνςεθία λα επηζθέπηεηαη ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία κε ειάρηζην ή κεδεληθφ θφζηνο, αιιά κε αληίηηκν ηελ καθξφρξνλε αλακνλή γηα ξαληεβνχ 

πνπ κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη αξθεηνχο κήλεο αξγφηεξα, κε φ,ηη δπζκελέο γηα ηελ πγεία ηνπ αζζελνχο 

απηή  ζπλεπάγεηαη, θαζψο θαη ηελ θαθή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηθξφ αξηζκφ πξνζσπηθνχ πνπ αθηεξψλεη ιίγν ρξφλν ζην θάζε πεξηζηαηηθφ, θαθέο ζπλζήθεο πεξίζαιςεο 

κε ζπρλφ θαηλφκελν ηηο ειιείςεηο πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη ηελ θαθή ή κε ιεηηνπξγία ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ. Δλαιιαθηηθή επηινγή γηα ηε κεηνςεθία ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα είλαη λα επηζθέπηνληαη ηδησηηθά ηαηξεία ζηα νπνία παξέρεηαη πςειφηεξε πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ, ε νπνία φκσο έρεη ην αλάινγν (ή θαη ππεξβνιηθφ πνιιέο θνξέο) ρξεκαηηθφ αληίηηκν. 

Με δεδνκέλα ηα ζηνηρεία πεξί νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, ε 

εηαηξία καο θηινδνμεί λα θαηλνηνκήζεη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο κε επηπιένλ πιενλέθηεκα ηνλ 

θνηλσληθφ θαη θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα πνπ εμππεξεηεί ηαπηφρξνλα δχν πνιχ δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

πιεζπζκψλ. 

Τπόζσεζη παπεσόμενυν ςπηπεζιών 

Με ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, ε MDCare δεζκεχεηαη λα δηαθεκίζεη ην ηαηξείν κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ γηαηξνχ, θσηνγξαθηψλ ηνπ ηαηξείνπ θαη ζρνιίσλ απφ ηνπο αζζελείο ηνπ 

ζηελ ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν λα 

θιείζεη ξαληεβνχ γηα επίζθεςε κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ ζηελ νζφλε ηνπ. Δπηπιένλ, ν ξεμηθέιεπζνο 

θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο επηρείξεζεο πνπ επηηξέπεη ζε εππαζείο πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηελ πξφζβαζε 

ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη κάιηζηα απφ ηδηψηεο ηαηξνχο ζε ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο ζα πξνζειθχζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηα ελ ιφγσ άηνκα ζηελ αλαδήηεζε ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, 

πξνζθέξνληαο έηζη απμεκέλε δήηεζε ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ηαηξνχο θαη πξνβνιή ηνπο σο θνηλσληθά 

επαηζζεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο. Παξάιιεια, ν ηαηξφο κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ θάζε αζζελή ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθεη ζην ειεθηξνληθφ πξνθίι ηνπ αζζελνχο (ζην νπνίν έρεη πξφζβαζε κφλν ν ίδηνο) ηα πνξίζκαηα 

ηεο εμέηαζήο ηνπ, κε απνηέιεζκα ν θάζε ρξήζηεο λα κπνξεί κε ρξήζε απνθιεηζηηθά ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπ θσδηθψλ λα έρεη πξφζβαζε ζην ηζηνξηθφ ησλ πξνεγνχκελσλ επηζθέςεψλ ηνπ ζε ηαηξνχο θαζψο θαη 

ησλ πνξηζκάησλ ηνπο. 

Υαπακηηπιζηικά ηυν ςπηπεζιών 

Η ηζηνζειίδα καο απνηειεί έλαλ εχρξεζην θαη αμηφπηζην ειεθηξνληθφ θφκβν πνπ ιεηηνπξγεί ζπλερψο. 

Παξάιιεια, κπνξεί λα απνδεηρηεί ηδηαίηεξα νηθνλνκηθή γηα ηνπο αζζελείο ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, 

γεγνλφο πνπ ηνλίδεη θαη ηνλ θνηλσληθφ ηεο ραξαθηήξα. Η ηζηνζειίδα βαζίδεηαη ζε κηα θαηλνηφκα ηδέα 

πνπ κπνξεί, επίζεο, λα πεξηνξίζεη απνηειεζκαηηθά ην άγρνο ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ γηαηξψλ. 

Αλαιπηηθά ηα ζεκεία ηζρχνο παξνπζηάδνληαη ζηελ αλάιπζε SWOT παξαπάλσ ζηελ ελφηεηα 3. 
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Γιαθοποποίηζη ςπηπεζιών από ηιρ ανηίζηοισερ ηυν ανηαγυνιζηών 

Σν πιενλέθηεκα ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο είλαη πσο δελ αξθείηαη 

ζηελ απιή θαηαγξαθή ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε απηή ηαηξψλ θαη ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ 

επίζθεςεο, αιιά εμαζθαιίδεη ζηνπο πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ηαηξηθή 

πεξίζαιςε κε ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο επίζθεςεο κε ηελ ίδηα πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Μ’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί δελ δηαθεκίδνπλ απιψο ηηο ππεξεζίεο ηνπο, αιιά 

πξνβάιινληαη σο θνηλσληθά επαηζζεηνπνηεκέλνη πνιίηεο, δηαθξηλφκελνη απφ αιιειεγγχε θαη 

θηιαλζξσπία, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια εθηφο απφ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα, ηελ εμππεξέηεζε αζζελψλ 

ζηα ηαηξεία ηνπο πνπ καζηίδνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ νδήγεζε ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ 

ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία, φπσο θαη ηελ ππεξπιεζψξα ηνπ ηδησηηθνχ ηαηξηθνχ δπλακηθνχ, άξα θαη ηνλ 

έληνλν αληαγσληζκφ ηδηαίηεξα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη φζνλ αθνξά ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία θαη 

ζε εκπεηξία. 

Μοναδικόηηηα 

Η κειέηε ηεο αγνξάο καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο δελ ππάξρεη άιιε εηαηξία πνπ λα βαζίδεηαη ζηε 

δηθή καο πξσηνβνπιία θαη θηινζνθία πνπ έρεη σο θχξην γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ησλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αζζελέζηεξσλ, κε ηαπηφρξνλε πξνβνιή θαη 

εμαζθάιηζε αζζελψλ ζην ηαηξείν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Θεσξνχκε πσο ε MDCare έξρεηαη 

ζηελ πην θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα θαιχςεη απηή ηελ πξσηεχνπζα αλάγθε θαη λα πξνζθέξεη έλα αίζζεκα 

αλαθνχθηζεο θαη παξεγνξηάο ζε αλζξψπνπο πνπ ληψζνπλ αδηθεκέλνη θαη θαηαθξνλεκέλνη απφ ην θξάηνο 

“πξφλνηαο θαη δηθαίνπ”, αιιά θαη ζηγνπξηάο ζε ηαηξνχο πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ έζησ θαη κε κηθξφ 

αληίηηκν θαη λα πξνζθέξνπλ έηζη ζεκαληηθή βνήζεηα ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, ζπλδπάδνληαο πάξαπηα 

απηή ηε θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζεηηθή πξνβνιή ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ θαη δηαζθάιηζε ξνήο 

πειαηψλ-αζζελψλ ζην ηαηξείν ηνπο. 

 

Δλ θαηαθιείδη, ε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιχπιεπξνπ θνηλσληθνχ ηεο 

ραξαθηήξα κέζσ ηεο επηιεγκέλεο ειεθηξνληθήο δηαθήκηζεο θαη ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κε Γειηία Σχπνπ ζε ζπιιφγνπο θαη ΜΜΔ πνπ απεπζχλνληαη ζηηο ελδηαθεξφκελεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο. 

4.2 Πλάνο Marketing (Marketing Plan) 

ςμπεπιθοπά καηαναλυηή 

ηελ ελφηεηα 2.1 παξνπζηάζηεθαλ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ πνπ απνηεινχλ ην 

θνηλφ ζην νπνίν ζηνρεχνπκε. Οη πειάηεο καο είλαη ηδηψηεο γηαηξνί, θπξίσο λένη κε κηθξή εκπεηξία θαη 

αλαγλσξηζηκφηεηα, άξα θαη “πειαηνιφγην”, αιιά θαη φζνη ζέινπλ λα εληαρζνχλ ζηελ ππεξεζία γηα 

ιφγνπο δηαθήκηζεο θαη/ή θηιαλζξσπίαο. Καινχληαη λα θαηαβάινπλ έλα κηθξφ πνζφ εηήζηαο ζπλδξνκήο 

θαη λα θνζηνινγνχλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο (βαζηθή επίζθεςε) κε κηθξφ αληίηηκν αλάινγα κε ηηο 3 εηδηθέο 

νκάδεο ζηηο νπνίεο ζα δηαρσξηζηνχλ νη αζζελείο, αιιά θαη λα απνδίδνπλ ζηελ εηαηξία πνζνζηφ επί ηνπ 

θφζηνπο ηεο επίζθεςεο κε ην πέξαο ηεο εηήζηαο ζχκβαζεο. Η ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ ζηνπο 

αζζελείο, νη νπνίνη αλάινγα κε ηελ εηδηθή νκάδα ζηελ νπνία έρνπλ εληαρζεί, πιεξψλνπλ ζην γηαηξφ ην 

αληίζηνηρν θφζηνο ηεο επίζθεςεο. 
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Σα νθέιε πνπ απνθνκνχλ νη δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ καο ζεσξνχκε πσο 

εμππεξεηνχλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζε κεγάιν βαζκφ θαη απηφλ αθξηβψο ηνλ ζεκειηψδε θνηλσληθφ θαη 

θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα έρνπκε ζθνπφ λα πξνβάιινπκε θαηά ηελ πξνψζεζε ηεο MDCare ηφζν ζηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο φζν θαη ζην επξχηεξν θνηλφ. 

Πποφόν  

Αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αγνξάο ηεο ππεξεζίαο.  

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο, νη θχξηνη θαηαλαισηέο ηεο ππεξεζίαο απφ πιεπξάο ρξεκάησλ, κπνξνχλ λα 

απνθηνχλ πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία γηα έλα ρξφλν κεηά απφ ηελ πιεξσκή ηεο ζπλδξνκήο. Η δηαδηθαζία 

ηεο πιεξσκήο κπνξεί λα γίλεηαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα, εθφζνλ ν γηαηξφο ην επηζπκεί. ην ηέινο ηεο 

δηάξθεηαο ζπλδξνκήο, ν γηαηξφο πξέπεη λα θαηαβάιεη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 5% ησλ ρξεκάησλ πνπ 

θέξδηζε απφ ηε δηαθήκηζε κέζα απφ ηελ ππεξεζία καο θαη κπνξεί λα αλαλεψζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ.  

Οη αζζελείο-ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέζσ Γηαδηθηχνπ λα επηζθέπηνληαη ηελ 

ηζηνζειίδα πνπ θηινμελεί ηελ εθαξκνγή θαη λα επηιέγνπλ θάπνηα θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα 

γίλεηαη αλαδήηεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ. Σέηνηα θξηηήξηα είλαη: ε εηδηθφηεηα 

ηνπ ηαηξνχ, ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ηαηξείν ηνπ, ε κέξα θαη ρξνληθή πεξίνδνο πνπ επηζπκείηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε, ε εηδηθή νκάδα ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη ν αζζελήο θαη ην θφζηνο ηεο 

επίζθεςεο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ γηαηξφ γηα ηελ θάζε θαηεγνξία. Αθνχ εκθαληζηεί ε ιίζηα κε 

ηα απνηειέζκαηα ησλ γηαηξψλ πνπ πιεξνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηιέμεη ηε κέξα θαη ηελ ψξα ηεο επίζθεςεο, αιιά θαη λα δηαβάζεη ην πξνθίι ηνπ θάζε γηαηξνχ 

(βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θσηνγξαθίεο ηνπ ηαηξείνπ θαη ζρφιηα πνπ έρνπλ γίλεη απφ πξνεγνχκελνπο 

ρξήζηεο πνπ επηζθέθζεθαλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν γηαηξφ). Ο γηαηξφο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζα έρεη άκεζε 

ελεκέξσζε γηα ηηο επηζθέςεηο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί κέζσ ηεο πιαηθφξκαο θαη ζα ππνρξενχηαη λα 

επηβεβαηψλεη ηελ επίζθεςε ηνπ δεδνκέλνπ θάζε θνξά αζζελνχο. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο 

ν αζζελήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζρνιηάζεη ηελ επίζθεςή ηνπ ζην ηαηξείν πξνο ελεκέξσζε ησλ 

ππνινίπσλ ρξεζηψλ. Όζν θαιχηεξα αμηνινγείηαη έλαο γηαηξφο απφ ηνπο αζζελείο ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν 

ζα αλεβαίλεη ε θήκε ηνπ θαη ζα εκθαλίδεηαη πςειφηεξα ζηε ιίζηα αλαδήηεζεο ησλ ηαηξψλ.  

Ιδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα απνηεινχλ ε επθνιία ρξήζεο ηεο πιαηθφξκαο ηφζν απφ ηνλ γηαηξφ φζν θαη απφ 

ηνλ αζζελή θαη ε θαηαγξαθή ησλ πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ κε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ 

πνξηζκάησλ ηνπ γηαηξνχ ζην πξνθίι ηνπ θάζε ρξήζηε, κε ζαθέζηαηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ θσδηθψλ ηνπ θάζε ρξήζηε. 

Σιμή  

Η ππεξεζία παξέρεηαη δσξεάλ ζηνπο ρξήζηεο-αζζελείο, ελψ ην θφζηνο γηα ηελ έληαμε θάζε γηαηξνχ ζηε 

database θαη ε εηήζηα παξακνλή ηνπ θπκαίλεηαη ζηα 300€ πνπ ζα θαηαβάιινληαη κε ηε ζχλαςε ή 

αλαλέσζε ηεο ζπλδξνκήο ηνπ, κε παξάιιειε απφδνζε 5% ηνπ αληηηίκνπ επίζθεςεο πνπ ζα απνδίδεηαη 

ζπλνιηθά απφ ηνλ γηαηξφ κε ηε ιήμε ηεο ζπκθσλίαο ζην ηέινο ηνπ έηνπο. 

Η θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζα είλαη αλάινγε ησλ δηαζέζεσλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ εθηφο 

θαη αλ αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο κεξηκλεί ε MDcare (ην θνκκάηη ηνπ 

ππξήλα θαηλνηνκίαο ηεο). Αξρηθά ζα εθαξκνζηνχλ: 

1. ηηκή 10€ γηα θάζε ηαηξηθή επίζθεςε (κε αλάινγεο επηπξνζζέζεηο εάλ απηή επεθηαζεί ζε θάπνηνπ 

είδνπο επέκβαζε ή αιιαγή κεζφδνπ) ζε πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθά πεξηνξηζκέλνπο αζζελείο 

θάησζελ ελφο εηεζίνπ εηζνδήκαηνο (ζηελ θαηεγνξία κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη: πνιχηεθλνη, 

άλεξγνη, ζπνπδαζηέο θαη ηξνθνδφηεο απηψλ). 
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2. ηηκή 15€ γηα θάζε επίζθεςε, επίζεο δηα επηπξνζζέησλ εμφδσλ ζε πεξίπησζε εθαξκνγψλ 

επηπξνζζέησλ κεζφδσλ, κε ηελ θαηεγνξία απηή λα αληηπξνζσπεχεη εππνξφηεξνπο πνιίηεο. 

3. ηηκή 20€ πξνο πνιίηεο κε πηζηνπνηεκέλν πξφβιεκα ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγηθφηεηάο ηνπο 

(άηνκα πξφζθαηεο αιιά θαη πξνζσξηλήο αλαπεξίαο, ζπληαμηνδνηηθά πεξηνξηζκέλνη ειηθησκέλνη 

άλσ ησλ 65). 

Να ζεκεησζεί εδψ φηη φιεο νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο θαηαβάιινπλ πνζά αλάινγα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ζπκθσληψλ κεηαμχ ρξεζηψλ πγείαο θαη ηαηξψλ ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ απφ ηελ επηρείξεζε, αιιά θαη 

ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο, ε άλνδνο ζα αλέξρεηαη αλάινγα ζε πεξίπησζε εκπινθήο θάπνηαο κεζφδνπ ηελ 

νπνία δε δηαηίζεηαη λα θαιχςεη νχηε ν ηαηξφο νχηε ε MDcare (νη δπλαηφηεηεο θάιπςεο ζα αλαθέξνληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρεηξήζεσο).  

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πσιήζεσλ, ππνζέηνπκε πσο ην 50% ησλ επηζθέςεσλ ζα αληηζηνηρνχλ ζε 10€, ην 

30% ζε 15€ θαη ην ππφινηπν 20% ζε 20€). Δπεηδή επηζηξέθεηαη έλα 5% ζηελ MDCare, ν θάζε αζζελήο 

εηδηθήο θαηεγνξίαο ζπλεηζθέξεη κε 0.70€. 

Γιανομή  

Καζψο ην πξντφλ πνπ παξάγεη ε εηαηξεία καο είλαη άπιε ππεξεζία δελ πθίζηαηαη ζέκα δηαλνκήο, παξά 

κφλν ζέκα πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. Έρνληαο επίγλσζε ηεο επηξξνήο ηεο δηαθήκηζεο 

ζηελ βησζηκφηεηα ηεο εηαηξείαο καο είκαζηε πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ ζχγρξνλσλ 

εξγαιείσλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξία ζα απνθηήζεη γξαθηθά ειθπζηηθφ, 

εχρξεζην θαη ιεηηνπξγηθφ ηζηφηνπν, ηθαλφ λα εμππεξεηήζεη άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη 

εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ ηζηνηφπνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο ζα είλαη ζε ζέζε λα πάξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ επηζπκεί θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ 

εηαηξία. Η εηαηξία δηαζέηεη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ δεκηνπξγία ζνβαξνχ θαη εχθνια πξνζπειάζηκνπ 

ηζηνηφπνπ, ν νπνίνο ζα αλαλεψλεηαη θαη ζα ζπληεξείηαη ζπλερψο κε απαζρφιεζε θαη επζχλε ηνπ 

ζρεηηθνχ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ πζηεκάησλ θαη ζα επηδηψμεη ηελ δηαθήκηζή ηεο κέζσ 

ρξήζεο άιισλ δηαδηθηπαθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη ε κεραλή αλαδήηεζεο Google, νη 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε δηαθήκηζε ζε ηζηνζειίδεο κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα γηα ηα ηξία 

πξψηα ρξφληα θπξίσο απφ θνηλφ πνπ εδξεχεη γεσγξαθηθά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, 

αιιά θαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κέζσ ηεο έθδνζεο Γειηίσλ Σχπνπ πνπ ζα απνζηαινχλ 

ζηνρεπκέλα ζε πιιφγνπο, σκαηεία, Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο, ΜΜΔ κε ηελ παξάθιεζε λα 

θνηλνπνηεζνχλ ζε θνηλφ ην νπνίν θαηά πάζα πηζαλφηεηα ελδηαθέξεη ην ζέκα. Ωο απνηέιεζκα, 

επηηπγράλεηαη κέγηζηε γλσζηνπνίεζε ηεο εηαηξίαο θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεη κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 

Πποώθηζη 

Σνπο πξψηνπο κήλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο φπνπ ε εηαηξεία καο εθ ησλ πξαγκάησλ δελ ζα είλαη γλσζηή 

ζηνπο κειινληηθνχο καο πειάηεο ζα ιακβάλνπλ ρψξα εληαηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ζηειερψλ θαη ηδηαίηεξα 

ηνπ Σκήκαηνο Marketing θαη Δπηθνηλσλίαο (ζηξαηεγηθή “Internal sales force”) λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

Ιαηξηθνχο πιιφγνπο θαη σκαηεία θπξίσο κέζσ ηεο απνζηνιήο Γειηίσλ Σχπνπ. Μέζα απφ ηηο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπο παξαπάλσ αλζξψπνπο ζα γίλεηαη γλσζηφ ην αληηθείκελν, νη ζηφρνη θαη ε δπλακηθή 

ηεο εηαηξείαο κε ζηφρν ηελ δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ γλσξηκηψλ θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ πειαηνινγίνπ. 

Δπηκειεκέλα θπιιάδηα κε ρξήζηκν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, αιιά θαη αθίζεο ζρεηηθά κε ηελ εηαηξία ζα 

δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, δηφηη δελ πξέπεη λα αγλννχκε φηη αξθεηνί ηαηξνί, αιιά θαη 
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ελδηαθεξφκελν θνηλφ (ηδηαίηεξα ηεο παιαηφηεξεο γεληάο) δελ είλαη αθφκα εμνηθεησκέλνη κε ηερλνινγίεο 

φπσο ην δηαδίθηπν θαη πξνηηκνχλ πην «παξαδνζηαθέο» κνξθέο ελεκέξσζεο. 

Η επαξθήο ηειεθσληθή θάιπςε ηεο εηαηξίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί επηθνπξηθά φπνηε ρξεηαζηεί γηα λα 

δηαθεκηζηεί ε εηαηξεία, αιιά θαη γηα εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη θνηλνχ. 

ύνοτη  

πλνπηηθά, νη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε είλαη: 

1. Γηαδηθηπαθή πξνψζεζε, πψιεζε θαη ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηφζν απφ γηαηξνχο 

φζν θαη απφ αζζελείο 

1. Πεξηνξηζκέλε ρξήζε γξαθείνπ ζηε ζεξκνθνηηίδα γηα δηεθπεξαίσζε νξηζκέλσλ πξαθηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκφ 

2. Γεσγξαθηθή θάιπςε ηεο επξχηεξεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, θαζψο ην αγνξαζηηθφ θνηλφ (γηαηξνί, 

αζζελείο) έρεη πξφζβαζε ζηελ ππεξεζία αλεμάξηεηα απφ ηελ γεσγξαθηθή εληφπηζε 

1. Γλσζηνπνίεζε θαη δηαθήκηζε ζε ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία ζε παλειιήλην επίπεδo κέζσ έθδνζεο 

θαη απνζηνιήο Γειηίσλ Σχπνπ κε παξάθιεζε γηα θνηλνπνίεζε ζηα κέιε ηνπο, φπσο θαη ζε ΜΜΔ 

κε ζηφρν ηελ πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα πξνβνιή ηεο είδεζεο - ξεπνξηάδ ψζηε λα πξνβιεζεί ε 

επηρείξεζε. 

1. “Πιεξσηέα” δηαθήκηζε ζε ΜΜΔ, δηαδηθηπαθέο ζειίδεο θαη κνίξαζκα πξνσζεηηθνχ πιηθνχ ζε 

αξρηθφ ζηάδην πεξηνξηζκέλε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαηά ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο 

1. Ξερσξηζηφ ηκήκα κε αληηθείκελν ην Marketing ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία απφ ηελ ίδξπζε ηεο 

επηρείξεζεο, κε απαζρνινχκελνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο θαη πξννπηηθή επέθηαζεο θαη 

πξφζιεςεο πεξηζζφηεξσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πνξεία 

4.3 Πυλήζειρ 

Οη πσιήζεηο γηα ηελ εηαηξία αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εηήζησλ ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 

ζπλάπηεη κε ηδηψηεο ηαηξνχο, ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ πνπ ηεο απνθέξνπλ θέξδε ηεο ηάμεο ηνπ 5% επί 

ηνπ αληηηίκνπ επίζθεςεο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ γηαηξφ απφ ηνλ αζζελή θαη ην νπνίν πνζνζηφ απνδίδεηαη 

ζηελ επηρείξεζε απφ ηνλ γηαηξφ κε ηε ιήμε ηεο κεηαμχ ηνπο εηήζηαο ζχκβαζεο, φπσο θαη ηα ρξεκαηηθά 

πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζπλνιηθά ζηηο ζπκβάζεηο θαη ηηο επηζθέςεηο. Αλαιπηηθή εθηίκεζε ησλ θεξδψλ ζε 

€ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

1ο έηορ 

ΔΣΗΙΑ 

ΤΝΓΡΟΜΗ 
1500 2250 3750 6000 6000 4500 4500 5250 7500 9000 11250 13500 

ΠΟΟΣΟ 

ΠΔΛΑΣΩΝ 
210 315 525 840 840 630 630 735 1050 1260 1575 1890 

ΤΝΟΛΑ 1710 2565 4275 6840 6840 5130 5130 5985 8550 10260 12825 15390 

2ο έηορ 

ΔΣΗΙΑ 

ΤΝΓΡΟΜΗ 
2000 3000 5000 8000 8000 6000 6000 7000 10000 12000 15000 18000 

ΠΟΟΣΟ 

ΠΔΛΑΣΩΝ 
336 504 840 1344 1344 1008 1008 1176 1680 2016 2520 3024 

ΤΝΟΛΑ 2336 3504 5840 9344 9344 7008 7008 8176 11680 14016 17520 21024 

3ο έηορ 

ΔΣΗΙΑ 

ΤΝΓΡΟΜΗ 
2500 3750 6250 10000 10000 7500 7500 8750 12500 15000 18750 22500 

ΠΟΟΣΟ 

ΠΔΛΑΣΩΝ 
455 682,5 1137,5 1820 1820 1365 1365 1592,5 2275 2730 3412,5 4095 

ΤΝΟΛΑ 2955 4432,5 7387,5 11820 11820 8865 8865 10342,5 14775 17730 22162,5 26595 
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1ο έηορ 

Καηά ην 1ν έηνο ιεηηνπξγίαο δηαθξίλεηαη μεθάζαξα ε κηθξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ λέσλ ζπκβάζεσλ 

αλάινγα κε ηνλ κήλα, ε νπνία αθνινπζεί επζεία ειαθξψο αλνδηθή πνξεία, θαζψο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ απνδίδεη ε δηαθήκηζε θαη αξρίδεη λα πξνζειθχεη πειάηεο-ηαηξνχο ζηαζεξά αλνδηθά. Όζνλ αθνξά 

ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ-αζζελψλ, ππνινγίδεηαη πσο ζηαδηαθά απμάλνληαη επίζεο ιφγσ ηεο 

γλσζηνπνίεζεο ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο. Γηαθξίλεηαη επηπιένλ κία ηάζε επνρηθφηεηαο 

ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αληίζηνηρε επνρηθφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεη ε εκθάληζε αιιεξγηψλ θαηά ηνπο κήλεο ηεο άλνημεο θαη ε πξνζβνιή απφ ηψζεηο θαηά ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο θαη ηε κεηάβαζε απφ ηε κηα επνρή ζηελ άιιε, θαζψο θαη ηελ αιιαγή ησλ 

θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. 

 
 

2ο και 3ο έηορ 

Αληίζηνηρα κε ηνλ ππνινγηζκφ πσιήζεσλ ηνπ 1νπ έηνπο, παξαηεξείηαη κηα αλάινγε ηάζε θαηά ην 2ν θαη 

3ν έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηε δηαθνξά πσο αλακέλεηαη αμηνζεκείσηε αχμεζε ηνπ απφιπηνπ 

αξηζκνχ ηφζν ησλ εηήζησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνπο γηαηξνχο, φζν θαη ησλ αζζελψλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζηνζειίδα καο γηα λα επηζθεθζνχλ θάπνην γηαηξφ θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 

αηνκηθφ ηνπο ηζηνξηθφ, σο απνηέιεζκα ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνψζεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο θαη 

ηεο δηαξθήο αχμεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηεο. 
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4.4 Γιοικηηικό πλάνο  

Η εηαηξία ηδξχζεθε σο Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κε ππνγξαθή 

θαηαζηαηηθνχ θαη ηδξπηηθά κέιε ηα εμήο έμη (6) θπζηθά πξφζσπα:  

1. Μφθθα Αγλή  

2. Καξακαλιήο Γεκνθξάηεο 
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3. Νεζηνξίδεο Αζαλάζηνο 

4. Άγλσζηνο Υ 

5. Jane Doe 

6. Κάπνηνο Άιινο 

Σν θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη πσο νη ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θεθάιαην ηεο 

επηρείξεζεο είλαη δψδεθα (12) ζε αξηζκφ κε νλνκαζηηθή αμία πνπ θπκαίλεηαη ζηα 500€ ε θαζεκία, νη 

νπνίεο κνηξάδνληαη ζηα παξαπάλσ κέιε σο εμήο: νη 1, 2, 3 έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο 9 ζπλνιηθά (3 ν 

θαζέλαο), ελψ νη 4, 5, 6 δηαζέηνπλ απφ κία ν θαζέλαο. 

Η επηρείξεζε απαξηίδεηαη απφ ηξία (3) ηκήκαηα κε μερσξηζηέο αξκνδηφηεηεο: 

A. Σκήκα Marketing θαη Δπηθνηλσλίαο 

Β. Σκήκα Γηαρείξηζεο Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ 

Γ. Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

ζηα νπνία νξίδνληαη σο Τπεχζπλνη αληίζηνηρα νη παξαπάλσ 1, 2 θαη 3. 

Ο 4 είλαη πηπρηνχρνο ηκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Α, ν 5 πξνγξακκαηηζηήο κε 

εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημεο ηζηνζειίδσλ, ππάιιεινο ηνπ Β θαη ν 6 είλαη ινγηζηήο, 

ππάιιεινο ηνπ Γ. Γελ ππάξρνπλ αθφκα αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ πξνζσπηθφ. ε πεξίπησζε αλάπηπμεο θαη 

κεηά ηα ηξία πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ίζσο απαηηεζνχλ πξνζιήςεηο. Τπάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο 

θαζεθφλησλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηρείξεζε. Οη εξγαδφκελνη θάζε ηκήκαηνο 

δελ εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη αξκνδηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ δχν. 

Οη ηξεηο Τπεχζπλνη ησλ Σκεκάησλ 1, 2, 3 ακείβνληαη κε κηζζφ χςνπο 1200€ κεληαίσο, νη ππάιιεινη 4, 6 

κε 700€, ελψ ν ππάιιεινο 5 κε 1000€, φινη κηθηά. Πέξα απφ ηηο απνδνρέο απηέο, κέξνο ησλ θεξδψλ ζα 

επηζηξέθεη ζηνπο εξγαδφκελνπο σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο, φπσο νξίδεη ν λφκνο πεξί Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δλλνείηαη πσο ειιείςεη πξνζσπηθνχ δελ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλα πξηκ, άδεηεο, ξεπφ 

θαη ηα ζπλαθή ζέκαηα. Ο κφλνο θαλφλαο είλαη πσο ζε θάζε κέξα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα κελ 

είλαη ζε άδεηα νη δχν απφ ηνπο ηξεηο Τπεπζχλνπο. 

Γηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Κνηλ..Δπ. είλαη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηα παξαπάλσ κέιε, 

ηα νπνία δηαζέηνπλ αξηζκφ ςήθσλ θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ αθξηβψο αληίζηνηρν ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

κεξίδσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά πξνζπκθσλεκέλα 

δηαζηήκαηα, ελψ πξαγκαηνπνηείηαη Γεληθή πλέιεπζε πξνγξακκαηηζκέλα 2 θνξέο εηεζίσο. Έθηαθηεο 

πλειεχζεηο κπνξνχλ λα ζπγθιεζνχλ  ζε απαίηεζε κειψλ πνπ θαηέρνπλ ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ (1, 10). 

4.5 Πλάνο δπάζηρ 

Ο θχθινο παξαγσγήο ηεο MDCare δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ θεληξηθή ηδέα κνξθνπνηήζεσο κηαο 

ηζηνζειίδαο ε νπνία απνηειεί ηνλ ζπλδεζκηθφ θξίθν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο 

(ηαηξψλ θαη αζζελψλ), πξνο ηελ θαηά ην δπλαηφλ ηαρχηεξε θαη βνιηθφηεξε πξφζβαζή ηνπο ζηελ κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε - ην θχξην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο. Πξνο ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ απαηηείηαη:  

1. ε πξφζιεςε ηνπ επηθνπξηθνχ πξνζσπηθνχ. 

2. ε δεκηνπξγία ρψξνπ ζηέγαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

3. ε δεκηνπξγία θαη ν έιεγρνο ηεο ηζηνζειίδαο (δηάξθεηα 1-2 κήλεο) γηα ηελ νπνία ζα ρξεηαζηνχλ 1-

2 πξνγξακκαηηζηέο, έλαο server (πξνο ηελ δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε πξνζβάζεσο ζηελ 

ηζηνζειίδα), έλαο ρψξνο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ server 
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4. ε δεκηνπξγία δηαθαλνληζκψλ ζηηο επαθέο ησλ πειαηψλ (ηαηξψλ-αζζελψλ) πξνο ηελ απνθπγή 

δηαθφξσλ θαηαρξήζεσλ ησλ ππεξεζηψλ φπσο δηαξξεχζεηο ζηνηρείσλ ή ππεξεθηίκεζεο αμίαο 

ππεξεζηψλ, ηνλ θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφ, πξνο απνθπγή ζπκθφξεζεο. 

5. ε δηθηχσζε κε ηνπο πξψηνπο γηαηξνχο-πειάηεο θαη ε ζχλαςε ζπκβφιαίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο 

6. ε εθαξκνγή δηαθεκηζηηθψλ κεζφδσλ ιίγν πξηλ ή ακέζσο κεηά ην “άλνηγκα” ηεο ηζηνζειίδαο. 
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5. Οικονομικό Πλάνο  

5.1 Ιζολογιζμόρ 

 

Γηα ηνλ πξψην ρξφλν δσήο ηεο, ε MDCare παξνπζηάδεη κηθξφ θέξδνο, ηεο ηάμεο ησλ 950€ θαη έρεη 

απνπιεξψζεη έλα θνκκάηη ηνπ δαλείνπ, κεηψλνληαο ηα ρξσζηνχκελα ζε 23873€. Παξάιιεια, ζην ηέινο 

ηνπ έηνπο έρεη κεγάιν δηαζέζηκν ηακείν, χςνπο 24023€, ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο πηζαλέο αλάγθεο πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ επφκελε ρξνληθή πεξίνδν. Σα πάγηα θεθάιαηα, πνπ ε επηρείξεζε δηαηεξεί 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ρξφλσλ, αλαθέξνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

γξαθείνπ πνπ πξνκεζεχηεθε ζηελ αξρή ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη έρνπλ αμία 6800€. Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί 

πσο φινη νη εξγαδφκελνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 3 βαζηθψλ ζηειερψλ) ακείβνληαη θαλνληθά (νη 

κηζζνί πξνζκεηξνχληαη ζηα ζηαζεξά έμνδα). Η επηρείξεζε θαίλεηαη λα είλαη βηψζηκε ζην ζελάξην ηνπ 

πιάλνπ καο, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζην κεδακηλφ θφζηνο παξαγσγήο (πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ), ην ρακειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο πξνλνκηαθέο ηηκέο πνπ ζα θέξνπλ αξθεηνχο γηαηξνχο-

θαηαλαισηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ MDCare .  

Καηά ην 2ν θαη 3ν έηνο ε εηαηξεία παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα παξαγσγηθή πνξεία, απμάλνληαο ηε ξεπζηφηεηά 

ηεο (αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ηακείνπ), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηα απμαλφκελα θέξδε, θαη δηαηεξψληαο 

ζηαζεξέο ηηο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. πλερίδνληαο ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ, ζην ηέινπο ηνπ 

3νπ έηνπο απνκέλνπλ κφλν 10505€ ρξσζηνχκελα πνπ αλακέλεηαη λα απνπιεξσζνχλ ηειείσο κεηά ην 

πέξαο 2 αθφκε εηψλ. 

χκθσλα θαη κε ην θαζεζηψο γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θαζαξά 

θέξδε ηεο επηρείξεζεο γηα θάζε ρξφλν ζα πξέπεη λα θαηακεξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (1). Υάξηλ 

επθνιίαο, δελ θάλακε ηνλ θαηακεξηζκφ γηα θάζε ρξφλν μερσξηζηά, αιιά ζρνιηάδνπκε ηα απνηειέζκαηά 

ηνπ εδψ. Με ηελ ππφζεζε πσο ε επηρείξεζε έρεη ηελ επρέξεηα λα θαηαλείκεη ηα θέξδε ηεο ζην ηέινο ησλ 

πξψησλ ηξηψλ ρξφλσλ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

1. ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ, δειαδή 4875€ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ 

απνζεκαηηθνχ. 

2. ην 35% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ, δειαδή 34125€ δηαηίζεληαη ηζφηηκα ζηνπο εξγαδνκέλνπο σο 

θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο (πεξίπνπ 5687€ έθαζηνο απφ ηνπο 6 γηα ηα πξψηα 3 ρξφληα). 

3. ην ππφινηπν 60% ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ, δειαδή 58500€ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (κεηαβιεηά έμνδα, απνπιεξσκή δαλείνπ) θαη ηελ πηζαλή ηεο 

επέθηαζε κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ 1ο  έηορ 2ο έηορ 3ο έηορ 

Δ Ν Δ Ρ Γ Η Σ Ι Κ Ο    

  Πάγηα 6800 6800 6800 

  Απνζέκαηα    

  Υξεψζηεο    

  Γηαζέζηκα-Σακείν 24023 50639 107205 

ΤΝΟΛΟ 30823 57439 114005 

Π Α Θ Η Σ Ι Κ Ο    

  Κεθάιαην 6000 6000 6000 

  Μαθξνπξφζεζκα 

Γάλεηα 
23873 17189 10505 

  Βξαρππξφζεζκα 

Γάλεηα 
   

  Πξνκεζεπηέο    

  Πηζησηέο    

Κέξδε Πξνεγνχκελεο 

Υξήζεο 
 950 34250 

Κέξδε Υξήζεο 950 33300 63250 

ΤΝΟΛΟ 30823 57439 114005 

Ανάλςζη εξόδυν 

Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ ηεο MDCare γηα ηα πξψηα 3 έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Δμαηηίαο ηεο αλάγθεο ζχλαςεο ηνπ αξρηθνχ εγγξάθνπ πνπ ζα λνκηκνπνηεί ηελ επηρείξεζε, ηα έμνδα γηα 

ηηο ππεξεζίεο ελφο ζπκβνιαηνγξάθνπ είλαη αλαπφθεπθηα ζην πξψην έηνο. Δπηπιένλ, επεηδή νξίδεηαη έηζη 

ζην ζχκθσλν ηνπ δαλείνπ ηεο Δζληθήο, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 1350€ ζηελ ηξάπεδα γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ 

δαλείνπ ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ έηνπο. 

Σα έμνδα γηα ηελ ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ελνηθίαζε ηνπ ρψξνπ ζηε Thermokoitida κπνξνχλ λα 

εθηηκεζνχλ ζχκθσλα κε ηα πνζά πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηα ζηαζεξά έμνδα ηεο 

MDCare γηα θάζε ρξφλν. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ % ΠΩΛΗΔΩΝ % ΣΑΘ.ΔΞΟΓΩΝ % ΤΝ.ΔΞΟΓΩΝ 

1ο έηορ 

ΤΜΒΟΛΑΙΟ 

ΓΡΑΦΟ 
700 0,82 0,86 0,83 

ΔΝΟΙΚΙΟ 3600 4,21 4,43 4,26 

ΜΙΘΟΙ 75600 88,42 93,05 89,41 

ΓΑΝΔΙΟ 

ΔΦΑΠΑΞ 
1350 1,58 1,66 1,60 

ΤΝΟΛΑ 81250 95,03 100,00 96,10 

2ο έηορ 

ΔΝΟΙΚΙΟ 3600 3,08 4,55 4,31 

ΜΙΘΟΙ 75600 64,73 95,45 90,54 

ΤΝΟΛΑ 79200 67,81 100,00 94,85 

3ο έηορ 

ΔΝΟΙΚΙΟ 3600 2,44 4,55 4,26 

ΜΙΘΟΙ 75600 51,17 95,45 89,47 

ΤΝΟΛΑ 79200 53,60 100,00 93,73 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ κεηαβιεηψλ εμφδσλ ηεο MDCare γηα ηα πξψηα 3 έηε 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Σα έμνδα απηά πεξηιακβάλνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ζπληήξεζεο ελφο ρψξνπ (ΓΔΚΟ), ηε 

δηαηήξεζε ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο ηζηνζειίδαο καο κε ην δηαδίθηπν θαη ηα 

δηαξθψο απμαλφκελα έμνδα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ MDCare. Σα ηειεπηαία αθνξνχλ, βεβαίσο, ηε 

δηαθήκηζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ειεθηξνληθνχο ηφπνπο, ζηνλ ηχπν θ.ά. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ % ΠΩΛΗΔΩΝ % ΜΔΣ.ΔΞΟΓΩΝ % ΤΝ.ΔΞΟΓΩΝ 

1ο έηορ 

ΓΔΚΟ 1500 1,75 45,45 1,77 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ 
800 0,94 24,24 0,95 

ΓΙΑΦΗΜΙΗ 1000 1,17 30,30 1,18 

ΤΝΟΛΑ 3300 3,86 100,00 3,90 

2ο έηορ 

ΓΔΚΟ 1500 1,28 34,88 1,80 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ 
800 0,68 18,60 0,96 

ΓΙΑΦΗΜΙΗ 2000 1,71 46,51 2,40 

ΤΝΟΛΑ 4300 3,68 100,00 5,15 

3ο έηορ 

ΓΔΚΟ 1500 1,02 28,30 1,78 

ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ 
800 0,54 15,09 0,95 

ΓΙΑΦΗΜΙΗ 3000 2,03 56,60 3,55 

ΤΝΟΛΑ 5300 3,59 100,00 6,27 

Καηάζηαζη αποηελεζμάηυν σπήζηρ  

ην ζεκείν απηφ παξαζέηνπκε αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην 

εκπφξην ηεο ππεξεζίαο καο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ γηα θάζε έηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ππνινγίδεηαη ην θαζαξφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο ζε θάζε έηνο, ε πνζφηεηα πνπ ζρνιηάζηεθε παξαπάλσ, 

ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 1ο  έηορ 2ο έηορ 3ο έηορ 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 85500 116800 147750 

Κφζηνο εκπνξεπκάησλ 0 0 0 

Μηθηφ θέξδνο 85500 116800 147750 

ηαζεξά έμνδα 81250 79200 79200 

Μεηαβιεηά έμνδα 3300 4300 5300 

χλνιν εμφδσλ 84550 83500 84500 

Κέπδορ 950 33300 63250 

 

5.2 Ανάλςζη Υπημαηοπποών  

Παξαθάησ απεηθνλίδνπκε γξαθηθά ηηο αλακελφκελεο ρξεκαηνξξνέο (ζε €) γηα θάζε κήλα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο MDCare. 

 
Οη ηακεηαθέο ξνέο αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο ησλ πσιήζεσλ, φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Δπίζεο, 

ππάξρεη κηα αλνδηθή ηάζε ζηηο ηακεηαθέο ξνέο αλά έηνο, απφηνθνο ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πσιήζεσλ. Αμίδεη λα ζεκεηψζεη θαλείο ηε κεγάιε εηζξνή θαηά ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1νπ έηνπο, ε νπνία 

απνηειεί ζεκείν ηεο είζπξαμεο ηνπ δαλείνπ, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ εμαζθάιηζε ζεηηθνχ 

ηακείνπ θαηά ην 1ν έηνο δσήο ηεο MDCare. Σν ζεηηθφ ηακείν κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα 

αληεπεμέιζεη ζε κηθξέο κεηαβνιέο ησλ εμφδσλ ηεο γηα εθείλε ηελ πεξίνδν. 
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Αλαιπηηθφηεξα ηα ζηνηρεία γηα ην 1ν έηνο: 

 

ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ 1.710 2.565 4.275 6.840 6.840 5.130 5.130 5.985 8.550 10.260 12.825 15.390 

Γάλεηα 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δηζπξάμεηο Φφξσλ 393 590 983 1.573 1.573 1.180 1.180 1.377 1.967 2.360 2.950 3.540 

ΤΝΟΛO 32.103 3.155 5.258 8.413 8.413 6.310 6.310 7.362 10.517 12.620 15.775 18.930 

ΠΛΗΡΩΜΔ ΓΙΑ ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

ηαζεξά Έμνδα 8.647 6.597 6.597 6.597 6.597 6.597 6.597 6.590 6.597 6.597 6.597 6.637 

Μεηαβιεηά Έμνδα 1.535 120 105 75 75 580 180 180 105 105 105 135 

Φφξνη Δηζθνξέο 393 590 983 1.573 1.573 1.180 1.180 1.377 1.967 2.360 2.950 3.540 

Αγνξέο Παγίσλ 1.300 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 502 

Λνηπέο Δθξνέο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γάλεηα 0 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 

ΤΝΟΛO 11.875 8.364 8.742 9.302 9.302 9.414 9.014 9.203 9.726 10.119 10.709 11.371 

CASH FLOW 20.228 -5.209 -3.484 -889 -889 -3.104 -2.704 -1.842 791 2.501 5.066 7.559 

ΣΑΜΔΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟ 
ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Γηαζέζηκα Αξρήο 6.000 26.228 21.019 17.535 16.645 15.756 12.652 9.948 8.106 8.897 11.398 16.464 

Δηζπξάμεηο 32.103 3.155 5.258 8.413 8.413 6.310 6.310 7.362 10.517 12.620 15.775 18.930 

Πιεξσκέο 11.875 8.364 8.742 9.302 9.302 9.414 9.014 9.203 9.726 10.119 10.709 11.371 

Γηαζέζηκα Σέινπο 26.228 21.019 17.535 16.645 15.756 12.652 9.948 8.106 8.897 11.398 16.464 24.023 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

ΚΙΝΗΗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Αλαιπηηθφηεξα ηα ζηνηρεία γηα ην 2ν έηνο: 

 

Α. ΔΙΠΡΑΞΔΙ 

ΑΠΟ 
ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Πσιήζεηο 

Δκπνξεπκάησλ 
2.336 3.504 5.840 9.344 9.344 7.008 7.008 8.176 11.680 14.016 17.520 21.024 

Γάλεηα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δηζπξάμεηο Φφξσλ 537 806 1.343 2.149 2.149 1.612 1.612 1.880 2.686 3.224 4.030 4.836 

ΤΝΟΛO 2.873 4.310 7.183 11.493 11.493 8.620 8.620 10.056 14.366 17.240 21.550 25.860 

Α. ΠΛΗΡΩΜΔ 

ΓΙΑ 
ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

ηαζεξά Έμνδα 6.597 6.597 6.597 6.597 6.597 6.597 6.597 6.590 6.597 6.597 6.597 6.637 

Μεηαβιεηά Έμνδα 2.535 120 105 75 75 580 180 180 105 105 105 135 

Φφξνη Δηζθνξέο 537 806 1.343 2.149 2.149 1.612 1.612 1.880 2.686 3.224 4.030 4.836 

Αγνξέο Παγίσλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λνηπέο Δθξνέο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γάλεηα 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 

ΤΝΟΛO 10.227 8.080 8.603 9.378 9.378 9.346 8.946 9.207 9.946 10.483 11.289 12.164 

CASH FLOW -7.353 -3.770 -1.419 2.115 2.115 -726 -326 849 4.421 6.757 10.261 13.695 

ΣΑΜΔΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟ 
ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Γηαζέζηκα Αξρήο 24.023 16.670 12.899 11.480 13.595 15.709 14.983 14.656 15.506 19.926 26.683 36.944 

Δηζπξάμεηο 2.873 4.310 7.183 11.493 11.493 8.620 8.620 10.056 14.366 17.240 21.550 25.860 

Πιεξσκέο 10.227 8.080 8.603 9.378 9.378 9.346 8.946 9.207 9.946 10.483 11.289 12.164 

Γηαζέζηκα Σέινπο 16.670 12.899 11.480 13.595 15.709 14.983 14.656 15.506 19.926 26.683 36.944 50.639 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

ΚΙΝΗΗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Αλαιπηηθφηεξα ηα ζηνηρεία γηα ην 3ν έηνο: 

 

 

Α. ΔΙΠΡΑΞΔΙ 

ΑΠΟ 
ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Πσιήζεηο 
Δκπνξεπκάησλ 

2.955 4.433 7.388 11.820 11.820 8.865 8.865 10.343 14.775 17.730 22.163 26.595 

Γάλεηα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δηζπξάμεηο Φφξσλ 680 1.019 1.699 2.719 2.719 2.039 2.039 2.379 3.398 4.078 5.097 6.117 

ΤΝΟΛO 3.635 5.452 9.087 14.539 14.539 10.904 10.904 12.721 18.173 21.808 27.260 32.712 

Α. ΠΛΗΡΩΜΔ 

ΓΙΑ 
ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

ηαζεξά Έμνδα 6.597 6.597 6.597 6.597 6.597 6.597 6.597 6.590 6.597 6.597 6.597 6.637 

Μεηαβιεηά Έμνδα 3.535 120 105 75 75 580 180 180 105 105 105 135 

Φφξνη Δηζθνξέο 680 1.019 1.699 2.719 2.719 2.039 2.039 2.379 3.398 4.078 5.097 6.117 

Αγνξέο Παγίσλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λνηπέο Δθξνέο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γάλεηα 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 557 

ΤΝΟΛO 11.369 8.294 8.958 9.948 9.948 9.773 9.373 9.706 10.658 11.337 12.357 13.445 

CASH FLOW -7.734 -2.842 128 4.591 4.591 1.131 1.531 3.016 7.516 10.471 14.903 19.266 

ΣΑΜΔΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟ 
ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Γηαζέζηκα Αξρήο 50.639 42.905 40.063 40.191 44.782 49.372 50.503 52.033 55.049 62.565 73.035 87.939 

Δηζπξάμεηο 3.635 5.452 9.087 14.539 14.539 10.904 10.904 12.721 18.173 21.808 27.260 32.712 

Πιεξσκέο 11.369 8.294 8.958 9.948 9.948 9.773 9.373 9.706 10.658 11.337 12.357 13.445 

Γηαζέζηκα Σέινπο 42.905 40.063 40.191 44.782 49.372 50.503 52.033 55.049 62.565 73.035 87.939 107.205 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

ΚΙΝΗΗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.3 Ανάλςζη νεκπού ζημείος 

 

Σν λεθξφ ζεκείν απνηειεί ην ζεκείν εθείλν ηεο παξαγσγήο ζην νπνίν ην νξηαθφ θφζηνο είλαη ίζν κε ηελ 

ηηκή πψιεζεο ηνπ εκπνξεχκαηνο: δελ ππάξρεη ζπλνιηθφ θέξδνο ή δεκεία ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. 

Σα έμνδα ηεο επηρείξεζήο καο είλαη, θαηά θαλφλα, ζηαζεξά, γεγνλφο πνπ θάλεη ην λεθξφ ζεκείν λα 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πσιήζεψλ καο. Δπεηδή απηφο απμάλεηαη κε κεγαιχηεξν 

ξπζκφ ζην 2ν θαη ζην 3ν έηνο ιεηηνπξγίαο (κεγαιχηεξν νξηαθφ θέξδνο - ηηκή πψιεζεο), ην λεθξφ ζεκείν 

παξαηεξείηαη ζε δηαξθψο ρακειφηεξν πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ. Παξαθάησ παξαζέηνπκε αξηζκεηηθέο 

ηηκέο γηα ην λεθξφ ζεκείν θαη γηα ηα 3 έηε. 

 

ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ 1ο  έηορ 2ο έηορ 3ο έηορ 

ΠΩΛΗΔΙ 85500 116800 147750 

ΣΑΘΔΡΔ ΓΑΠΑΝΔ 81250 79200 79200 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΓΑΠΑΝΔ 3300 4300 5300 

ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ 84512 82227 82147 

ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ (% ησλ πσιήζεσλ) 98,84 70,4 55,6 

ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ %    

- Ωο Πξνο Πσιήζεηο % 1,11 28,51 42,81 

- Ωο Πξνο Μεηαβιεηέο Γαπάλεο % 28,79 774,42 1193,4 

 

Η παξνπζίαζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ ζηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα ην θάζε έηνο: 
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1ν έηνο: 

 
 

 

 

2ν 

έηνο:
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3ν έηνο: 
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