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ΔΙΑΓΩΓΉ 

 

Ζ Διιάδα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δεκνθηιήο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, 

ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ πθήιην γεληθφηεξα. Παξάιιεια δηαζέηεη θαη πνιιέο 

ππνδνκέο πγείαο θαη θνζκεηηθήο ηαηξηθήο - ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην 

ηνκέα- νη νπνίεο φκσο δελ αμηνπνηνχληαη ζην βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζαλ. Ζ 

δπλακηθφηεηά ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πςειή, φκσο ε ρακειή δήηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο απηήλ ηε ζηηγκή, δελ δίλνπλ 

πεξηζψξηα αλάπηπμεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ εγρψξηα δήηεζε.  

Γη' απηφ ην ιφγν κάιηζηα, ππάξρεη ζπξξίθλσζε ησλ ππνδνκψλ πγείαο, εηδηθά 

φζνλ αθνξά ζην δεκφζην ηνκέα, ελψ πνιιά δηαγλσζηηθά θέληξα θαη ηδησηηθέο 

θιηληθέο, αδπλαηψληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, 

αλαγθάδνληαη λα θιείζνπλ. Όκσο ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ιφγσ ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ε Διιάδα δηαζέηεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

έλαληη ησλ άιισλ ρσξψλ: ην ζπλδπαζκφ ησλ παξνρψλ πγείαο κε ηνπξηζηηθέο 

ππεξεζίεο.  

Ζ ρψξα καο επνκέλσο απνηειεί έλαλ πνιχ θαιφ ππνςήθην γηα αλάπηπμε ηνπ 

ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. Με αθνξκή ηα παξαπάλσ, ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνπ κειέηε ζα 

εμεηάζσ ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ελφο portal ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζηελ ζειίδα www.medi-cation.gr θαη ζα ζπλδέζεη ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

κε ηηο μελνδνρεηαθέο παξνρέο.. Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ επηζπκεί θαη ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ. θνπφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πιάλνπ είλαη λα αλαιπζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ portal, ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

πξνζθέξνληαη θαη ε δηεμαγσγή κηα ηξηεηνχο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο. 

 

 

 

 

 

http://www.medi-cation.gr/
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1. Δπηηειηθή ύλνςε 

 

Σν αθφινπζν επεηρεκαηηθφ ζρέδην αθνξά ζηελ ίδξπζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάιπζε κηαο ηδησηηθήο επηρείξηζεο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ.  Απηφ 

ζα γίλεη κε ηελ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ portal, φπνπ πειάηεο απφ νπνηνδήπνηε 

ζεκείν ηνπ θφζκνπ ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ παθέηα δηακνλήο, πεξίζαιςεο θαη 

κεηαθνξάο. 

Ζ επηρείξεζε απηή νλνκάδεηαη << Medi – Cation>> θαη ηδξχεηαη απφ έλαλ 

θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ θαη δχν θίινπο ηνπ.  Σα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο βξίζθνληαη ζην θέληξν 

ηεο Πξέβεδαο θαη απνηεινχληαη απφ έλαλ ρψξν ζηνλ νπνίν ζα ζηεγάδεηαη ν server ηεο 

ηζηνζειίδαο θαη ζα νξγαλψλνληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη ηα παθέηα θαη νη ππεξεζίεο 

ηεο.  Ο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο ζα εξγάδεηαη ζε απηή, θαζψο επίζεο ζηαδηαθά θαη 

κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζα πξνζιακβάλνληαη θαη λένη 

ππάιιεινη. 

Ζ επηρείξεζε ζηνρεχεη ζε Έιιελεο πειάηεο αιιά ζα δψζεη κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα ζε πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  Δπίζεο, ζην πειαηνιφγηφ ηεο ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη πειάηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ αλάγθε απφ ηαηξηθή πεξίζαιςε αιιά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παθέηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, φπσο ηα ινπηξά. ηφρνο 

είλαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηαηξηθψλ πφξσλ θαη θιηληθψλ πνπ πξνζθέξεη ε Διιάδα 

θαζψο θαη ην θπζηθφ θάιινο πνπ πξνζθέξεη ζαλ ρψξα. 

Παξαθάησ ζα αλαιπζεί ε έλλνηα ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ, ε ζεκαζία ηεο γηα 

ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο καο ζηνλ ηαηξηθφ 

ηνπξηζκφ ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη ζηξέθνληαη ζε απηή ηε κνξθή ηνπξηζκνχ.   

Σέινο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξφγξακκα BPlan ηεο εηαηξείαο Specisoft, γηα λα 

γίλεη κηα νηθνλνκηθή πξφβιεςε θαη αλάιπζε ηνπ εγρεηξήκαηνο.  Ζ αλάιπζε πνπ ζα 

γίλεη αθνξά ζηα πξψηα δχν έηε ιεηηνπξγίαο, ειέγρνληαο ην αηζηφδνμν απηφ ζρέδην 

πνπ ζεψξεζα,  θαζψο θαη ππνινγίδνληαο ηα πηζαλά έζνδα, έμνδα θαη επηρεηξεκαηηθά 

ξίζθα πνπ αθνξνχλ ζηελ επηρείξεζε.   
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 2. Δζσηεξηθή αλάιπζε 

  

2.1 Πεξηγξαθή ηεο επηρείξεζεο 

 Ζ επηρείξεζε νλνκάδεηηαη <<Medi – Cation>>. To φλνκα ηεο επηιέρζεθε γηαηί 

απνηειείηαη απφ ηηο ιέμεηο medical (ηαηξηθφο) θαη vacation (δηαθνπέο άξα θαη 

ηνπξηζκφο). Θα ηδξπζεί ζηελ Πξέβεδαο σο Medi – Cation ΔΠΔ. Ο ηχπνο ηεο 

επηρείξεζεο, Δηαηξεία πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.), επηιέρζεθε δηφηη αθελφο 

δηνηθείηαη απφ ηνπο κεηφρνπο, αθεηέξνπ νη κέηνρνη επζχλνληαη κφλν γηα ην πνζφ κε ην 

νπνίν ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε. ηελ ζπγθεθηκέλε εηαηξεία, νη κέηνρνη ζα είλαη 

ηξείο, νη νπνίνη ζα επελδχζνπλ ην ίδην πνζφ γηα ηελ ίδξπζε ηεο.  

Ζ <<Medi-Cation>> ζα ιεηηνπξγεί σο έλαο ειεθηξνληθφο ηξίηνο, πνπ 

δηακεζνιαβεί ζηελ ζπλαιιαγή αλάκεζα ζηνλ αγνξαζηή θαη ζηνλ πσιεηή γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη δηαθνπψλ. Όξακα ηεο εηαηξείαο είλαη λα εδξαησζεί ε 

εηαηξεία ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, ζηνλ ρψξν ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. Να θάλεη ηελ 

Διιάδα θέληξν Ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ πνπ παξέρεη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο, ζπλδπαδφκελεο κε δηαθνπέο, κε ρακειφ ζπγθξηηηθά θφζηνο. Απνζηνιή ηεο 

εηαηξείαο είλαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο εμαιείθνληαο παξάγνληεο αζπλελλνεζίαο, 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ θαηεπζπλφκελσλ. 

Όκσο, ηα ηαμίδηα αλαςπρήο δελ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ζπλεπψο ηα πξάγκαηα 

είλαη πνιχ πην δχζθνια θαη απαηηεηηθά. Με απηή ηε πξνζζήθε, ζα πξέπεη λα 

αληηιεθζνχκε φηη ν πειάηεο ζα εζηηάζεη εθηφο απφ ηελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ, ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ ζα ηνπ ππνζρεζνχκε φηη φια ζα γίλνπλ ζχκθσλα 

κε απηά πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 

Γηα λα γίλεη απηφ ε ζπλεξγαζία καο κε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε πξέπεη λα είλαη 

άκεζε, ζίγνπξε, πνηνηηθή θαη ζπλερήο. Δθφζνλ δελ ηεξνχληαη απηνί νη παξάγνληεο ε 

ζπλεξγαζία κε λένπο ή ππάξρνληεο πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα κελ πξαγκαηνπνηεζεί ή 

λα ζηακαηήζεη. Θα παξέρνπκε πνιιψλ εηδψλ παθέηα ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζε κηα 

δεδνκέλε ηηκή, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. 

Μέζσ ηεο εηαηξείαο καο, ν αγνξαζηήο ζα κπνξέζεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο 

θιηληθέο πνπ επηζπκεί λα ζεξαπεπηεί. Γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε θαη πξνζεγγίζηκε ε 

ππεξεζία καο, ζα πξέπεη ην πξνζθεξφκελν παθέην λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην 

δπλακηθφ γίλεηαη. Σν νινθιεξσκέλν παθέην ζα πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο ηαηξηθνχ – 
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ζεξαπεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δηακνλήο, πηήζεο, κεηαθνξάο θαη ηαμηδησηηθήο 

αζθάιηζεο. Θα πξέπεη φκσο, ν ρξήζηεο κε ηελ πξνζζαθαίξεζε ππεξεζηψλ λα παίξλεη 

ηελ πξνζθνξά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

πλεπψο, γηα λα πξνζθέξνπκε νινθιεξσκέλν παθέην ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγαδφκαζηε θαη λα έρνπκε πιήξε πξφζβαζε ζηηο ζπλεξγαδφκελεο θιηληθέο. Θα 

πξέπεη λα κπνξνχκε λα θιείζνπκε ξαληεβνχ κε γηαηξφ άκεζα θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ρξεηάδεηαη λνζειεία λα θιείζνπκε άκεζα φια ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνχληαη. 

Θα πξέπεη λα ζπλεξγαδφκαζηε κε αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

κπνξνχκε λα θιείζνπκε άκεζα ηα εηζηηήξηα. Με ηα ζπλεξγαδφκελα μελνδνρεία, κε 

κεηαθνξηθέο εηαηξείεο γηα ελδνρψξηεο απνδξάζεηο θαη κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα 

ηαμηδησηηθή θάιπςε. 

Δπίζεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ζέινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ καδί καο ζα πξέπεη 

λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο καο θαη ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ ησλ 

πξνζθεξφκελσλ παθέησλ. Δθφζνλ, δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο δελ ζα είλαη 

δπλαηή ε ζπλεξγαζία.  

 

2.2 Πξνζθεξόκελεο Τπεξεζίεο  

 

Τπάξρνπλ θαηεγνξίεο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ φπνπ ππάξρεη ειιεληθφ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα. ε απηέο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη ζην κέιινλ εμεηδίθεπζε. ην πιαίζην 

ηνπ Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαδεηρζνχλ ζηνρεπκέλεο ηαηξηθέο 

ππεξεζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα λα ζπλδπαζηνχλ κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηνπξηζκφ ελδερνκέλσο δηεπξχλνληαο ηηο νκάδεο- ζηφρνπο ζηηο νπνίεο 

απηφο απεπζχλεηαη. Όιεο νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο. Παξφια απηά, νη ππεξεζίεο καο είλαη πην 

πεξηνξηζκέλεο θαη πξνζεγκέλεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε 

εθάζηνηε επηρείξεζε. Οη πξνζθεξφκελεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ρσξίδνληαη ζε δχν 

ππνθαηεγνξίεο κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηελ ζηξαηεγηθή καο. Οη 

δχν θαηεγνξίεο είλαη ην ελδν-λνζνθνκεηαθφ ηκήκα θαη ην εμσ-λνζνθνκεηαθφ. 

Μεηαμχ ησλ δχν ππνθαηεγνξηψλ ηνπ (ελδφ - θαη εμσ-λνζνθνκεηαθφ) ην εμσ-

λνζνθνκεηαθφ ηκήκα (π.ρ., νδνληηαηξηθέο επεκβάζεηο, επηιεγκέλεο θαηεγνξίεο 

πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη νθζαικνινγίαο) είλαη ην κεγαιχηεξν, κε αμία 3 - 4 θνξέο 
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κεγαιχηεξε εθείλεο ηνπ ελδν-λνζνθνκεηαθνχ (π.ρ., θαξδηαγγεηαθέο ή νξζνπεδηθέο 

επεκβάζεηο). 

 

 

 

Με πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη εζηηάδνληαο ζε νξηζκέλεο ππεξεζίεο νη νπνίεο 

ζεσξείηαη φηη ε Διιεληθή νηθνλνκία κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηα πνηνηηθά πξφηππα 

θαη έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, επηιέγνπκε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

Γηα ηηο ελδν-λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο, πξνζθέξνληαη νξζνπεδηθέο ππεξεζίεο,  

απνθαηάζηαζε θαη  αηκνθάζαξζε. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Mckinsey θαη κειέηε 

πνπ εθπνλήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο θαη Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο γηα ηηο 

εμσ-λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ θαη ηνκέα εζηίαζεο, νη θπξηφηεξεο 

ππεξεζίεο απνηεινχλ νη ζεξαπείεο γνληκφηεηαο, νθζαικνινγηθά, νδνληηαηξηθά, 

θνζκεηηθή ηαηξηθή θαη ηακαηηθά ινπηξά.  

Γεληθφηεξα, φιεο νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπκε επηιέμεη λα πξνζθέξνπκε 

ζέινπκε λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην απηνκαηνπνηεκέλεο θαη ηππνπνηεκέλεο ζεξαπείεο 

γίλεηαη. Απηφ ζα καο δψζεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπκε real-time online 
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θξάηεζε ρσξίο λα ππάξρεη πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε θαη επηθνηλσλία. Δπίζεο, φζν 

πην απινπνηεκέλεο είλαη νη πξνζθεξφκελεο ζεξαπείεο ηφζν κεηψλεηαη ν δηαγλσζηηθφο 

έιεγρνο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Φπζηθά, νξηζκέλεο ζεξαπείεο απαηηνχλ 

πξνεγνχκελε επηθνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα θιεηζηεί ε ζπκθσλία. Ζ εηαηξεία καο ζα 

είλαη ζε ζπλερή γξακκή επηθνηλσλίαο γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο. 

πλεπψο, ε θαηεχζπλζε πνπ έρνπκε επηιέμεη ηείλεη πξνο ηηο εμσ-λνζνθνκεηαθεο 

ππεξεζίεο, γηα ηηο νπνίεο ε επηινγή θαη ε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηνχληαη πην εχθνια. 

 Έπεηηα ζα αθνινπζνχλ νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, 

νη ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, νη θξαηήζεηο μελνδνρείσλ θαη νη ηαμηδησηηθέο 

αζθαιίζεηο. Όιεο απηέο νη ππεξεζίεο, παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάιπζε σο παθέηα. Καζψο φκσο, ππάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη θαη ηαηξηθέο 

επηινγέο γηα ηελ νπνηαδήπνηε ζεξαπεία, νη νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ, επηιέγεηαη 

κηα ελδεηθηηθή ηηκή θφζηνπο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ παθέησλ 

ππεξεζηψλ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πξφγξακκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε (Specisoft BPlan). 

  

2.2.1. Δλδν-λνζνθνκεηαθέο Τπεξεζίεο 

Παξνρή ππεξεζίαο φπνπ απαηηείηαη εηζαγσγή θαη δηακνλή ζε λνζνθνκείν 

(ζπλήζσο αξθεηέο εκέξεο ή εβδνκάδεο). Βαξχηεξα, νμεία ή θαη επεκβαηηθά 

πεξηζηαηηθά ζε ζρέζε κε ηηο έμσ – λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο. 

 

2.2.1.1. Απνθαηάζηαζε 

Σα θέληξα Απνθαηάζηαζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ρψξα καο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ εμαηξεηηθά πςεινχ επηπέδνπ ππνδνκέο, εηδηθφ - πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο – 

εμνπιηζκφ θαη άξηην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ απνηειψληαο κνλαδηθέο ζην είδνο ηνπο 

δνκέο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Δπξψπε ελ γέλεη.  

  Σα θεξφκελα σο 'Κέληξα Απνζεξαπείαο' ρσξψλ φπσο ε εξβία θαη ε Κξναηία 

(νη νπνίεο θαηέρνπλ πςειά πνζνζηά θαη ζέζε ζηελ θιίκαθα ηνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ 

γηα ηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο πνπ παξέρνπλ νη νπνίεο φκσο εκπίπηνπλ κάιινλ 

ζην πιαίζην ππεξεζηψλ επεμίαο θαη φρη κφλνλ Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο) 
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έρνπλ έλα ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλν εχξνο ππεξεζηψλ ζπγθξηλφκελα κε ησλ 

αληίζηνηρσλ Κέληξσλ ηεο Διιάδαο ελψ πζηεξνχλ ζεκαληηθά απφ πιεπξάο θηηξηαθψλ 

ππνδνκψλ θαη ζχγρξνλσλ εγθαηαζηάζεσλ. Δληνχηνηο πξνβάιινληαη σο θέληξα 

θπζηθήο απνθαηάζηαζεο θαη αζιεηηαηξηθήο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. 

  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη κηα θαζηεξσκέλνπ θχξνπο αγνξά ππεξεζηψλ 

θπζηθήο απνθαηάζηαζεο (Γεξκαλία, Διβεηία) κε πςειή εμεηδίθεπζε αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη πςειφ θφζηνο. 

Οη θχξηεο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο πνπ ζα πξνζθέξνπκε αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαθάησ παζήζεηο: 

• Μεηά απφ Οξζνπεδηθέο 

• Μεηά απφ Νεπξνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

• Αγγεηαθά Δγθεθαιηθά Δπεηζφδηα 

• Κξαληνεγθεθαιηθέο Καθψζεηο 

• Καθψζεηο Νσηηαίνπ Μπεινχ 

• Βιάβεο πεξηθεξηθψλ λεχξσλ - Πνιπλεπξνπάζεηεο 

• θιήξπλζε θαηά πιάθαο 

• Γεξηαηξηθνί αζζελείο 

• Νφζνο Parkinson - παζήζεηο εμσππξακηδηθνχ ζπζηήκαηνο- 

• Μπαζζέλεηα - κπνπάζεηα 

• Δγθεθαιηθή Παξάιπζε 

• Ογθνινγηθέο παζήζεηο 

• Αθξσηεξηαζκνί 

• Ρεπκαηνινγηθέο παζήζεηο 

• Αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο 

• Καξδηνινγηθέο παζήζεηο 

• Αζιεηηαηξηθφ ηκήκα 
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          o Δξγνζπηξφκεηξν 

          o Μεραλήκαηα Ηζνθίλεζεο θαη Δλδπλάκσζεο Αζζελψλ 

          o Κνιπκβεηηθέο δεμακελέο 

          o Γπκλαζηήξην 

          o Αζιεηηθνί Υψξνη 

• Οξζνπεδηθφ ηκήκα 

• Σκήκα Αλαπλεπζηηθήο απνθαηάζηαζεο 

• Σκήκα Καξδηνινγηθήο απνθαηάζηαζεο 

• Σκήκα αληηκεηψπηζεο πφλνπ (κπνζθειεηηθνχ, λεπξνγελνχο, θιπ) 

• Γεξηαηξηθφ Σκήκα 

• Σκήκαηα αθξάηεηαο 

• Σκήκα παζηηθφηεηαο 

 

2.2.1.2. Αηκνθάζαξζε 

Ζ ρξφληα λεθξηθή λφζνο, είλαη έλα λφζεκα πνπ εμειίζζεηαη νπζηαζηηθά κε 

δξακαηηθά απμεηηθνχο ξπζκνχο. Με βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα πεξίπνπ ην 10% 

ηνπ πιεζπζκνχ, είηε ζηελ Διιάδα, είηε παγθνζκίσο έρεη ρξφληα λεθξηθή λφζν. Οη 

αζζελείο κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα φπσο θαη νη ρξνλίσο πάζρνληεο δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ (γηα παξάδεηγκα, ζηηο πεξηπηψζεηο άζζκαηνο, δηαβήηε ή θαξθίλνπ), ζηε 

δηάξθεηα πξνζσξηλήο παξακνλήο ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο, έρνπλ ην δηθαίσκα ζε 

θάζε αγσγή πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηαηξηθή θαηάζηαζή 

ηνπο. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ λεθξνπαζψλ εηδηθφηεξα φπνπ απαηηείηαη εηδηθή ηαηξηθή 

παξαθνινχζεζε θαη ηδίσο εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο θαη εμνπιηζκφο (ζηε ζεξαπεία 

αηκνθάζαξζεο), ζα πξέπεη ε παξακνλή ζηελ μέλε ρψξα λα νξγαλψλεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε πξφζβαζε ζε έλα αζθαιέο, αμηφπηζην θαη 

θαηάιιεια νξγαλσκέλν θέληξν αηκνθάζαξζεο. 

  Ήδε πνιινί απφ ηνπο παξφρνπο απηνχο έρνπλ ήδε πξνζαλαηνιηζηεί 

επηρεηξεκαηηθά ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηψλ νη νπνίνη ρξήδνπλ ππεξεζηψλ ρξφληαο 
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αηκνθάζαξζεο. Μέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο - νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

πεξηερφκελν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα - αλαδεηθλχεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αζζελή λα 

ζπλδπάζεη ηηο δηαθνπέο ηνπ κε κηα αζθαιή ιχζε γηα ηηο ηαθηηθέο πγεηνλνκηθέο ηνπ 

αλάγθεο. 

Απηφ πνπ θαίλεηαη λα ιείπεη εμνινθιήξνπ θαη εκείο επηδηψθνπκε λα 

πξνζθέξνπκε είλαη νη ζπλδπαζκέλεο παξνρέο ηνπξηζηηθψλ παθέησλ θηινμελίαο θαη 

ππεξεζηψλ αηκνθάζαξζεο θαζψο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ ηνπξίζηα 

αλαθνξηθά κε ηελ κεηαθίλεζε θαη ηελ ςπραγσγία ηνπ. Οη κνλάδεο ζηε κεγάιε 

πιεηνςεθία ηνπο δελ έρνπλ πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

Απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηνκέα αθνχ νη λεθξνπαζείο απνηεινχλ κεγάιε 

νκάδα πνπ ην πην βαζηθφ θξηηήξην ηνπο γηα επηινγή ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο είλαη ε 

χπαξμε νξγαλσκέλσλ θέληξσλ αηκνθάζαξζεο. 

Μνξθέο ησλ δνκψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζηνπο 

λεθξνπαζείο  

• Κέληξα αηκνθάζαξζεο ρσξίο δηακνλή 

• Κέληξα αηκνθάζαξζεο κε δηακνλή 

• Κέληξα αηκνθάζαξζεο κε δηακνλή θαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πξνβνιήο 

• Κέληξα αηκνθάζαξζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ εξεπλεηηθφ θέληξν κε 

δηακνλή θαη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πξνβνιήο (Καζεηνπνηεκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο) 

2.2.2 Δμσ- λνζνθνκεηαθέο 

Ννζειεία γηα ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο, φπνπ ν αζζελήο επηζθέπηεηαη ην 

λνζνθνκείν γηα δηάγλσζε ή ζεξαπεία. πλήζσο αλαθέξεηαη ζε ειαθξχηεξα, 

πξνγξακκαηηζκέλα πεξηζηαηηθά απφ ηηο ελδν – λνζνθνκεηαθέο. 

2.2.2.1. Θεξαπεία Γνληκόηεηαο - Δμσζσκαηηθή 

Σα ηειεπηαία ρξφληα εθαηνληάδεο δεπγάξηα απφ ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία, ε 

Ηηαιία, ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Αγγιία ή νη ΖΠΑ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα γηα λα 

θάλνπλ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαη λα απνθηήζνπλ παηδί. 
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Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαηαθεχγνπλ ζηε ρψξα καο –εθηφο 

απφ ηα αληηθεηκεληθά πςειά πνζνζηά επηηπρίαο ησλ ειιεληθψλ κνλάδσλ θαη ην 

πξννδεπηηθφ ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην- είλαη νη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζηελ Διιάδα λα βξνπλ μέλα σάξηα. 

Όπσο επηζεκαίλνπλ νη εηδηθνί, ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

εκκελφπαπζε θαη ςάρλνπλ δφηξηεο σαξίσλ γηα λα θάλνπλ παηδί απμάλνληαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, αλ θαη νη θχθινη (πξνζπάζεηεο) κε μέλα σάξηα απνηεινχλ αθφκε 

κηθξφ πνζνζηφ ζηελ πίηα ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο. Ζ λνκνζεζία ζηελ Διιάδα 

πνπ επηηξέπεη ηε δσξεά σαξίσλ επηβάιιεη ηελ αλσλπκία ηεο δφηξηαο θαη πξνβιέπεη 

ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

Δπλνεί έηζη ηε δηαδηθαζία, ζε ζχγθξηζε κε ηα ηζρχνληα ζε άιιεο ρψξεο. ηελ 

Ηηαιία θαη ζηε Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, ε δσξεά σαξίσλ απαγνξεχεηαη. ηελ 

Απζηξαιία επηηξέπεηαη, αιιά ν λφκνο απαγνξεχεη ηελ αλσλπκία ηεο δφηξηαο (ην παηδί 

κπνξεί λα ηελ εληνπίζεη), θάηη πνπ έρεη ππνδηπιαζηάζεη ηηο δσξεέο ζηε καθξηλή 

ήπεηξν ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Ο «ηνπξηζκφο ηεο γνληκφηεηαο» κεηξήζεθε πξφζθαηα θαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δηαηξεία Αλζξψπηλεο Αλαπαξαγσγήο θαη Δκβξπνινγίαο (ESHRE), ε νπνία 

αλαθάιπςε ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζε έμη επξσπατθέο ρψξεο (Βέιγην, Σζερία, 

Γαλία, ινβελία, Ηζπαλία θαη Διβεηία) ηελ έληνλε θηλεηηθφηεηα ππνγφληκσλ 

δεπγαξηψλ απφ ηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία, ηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία 

πξνο ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία θαη ε Σζερία. 

Παξά ηαχηα νη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζηνλ θιάδν εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ ζεκαληηθέο, επεθηεηλφκελεο θαη εθηφο ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Όπσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ θέληξσλ αηκνθάζαξζεο ην πιαίζην πξνβνιήο ησλ θέληξσλ 

εμσζσκαηηθήο δελ δηαθνξνπνηείηαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αιινδαπψλ πειαηψλ ηνπο. 

Οη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο marketing γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο είλαη ζαθείο θαη 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ έλλνηα ηνπ παθέηνπ θαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο 

ζεξαπείαο κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε πεξηνρή αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

ηε θηινμελία. 

Οη θχξηεο ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνπκε είλαη: 

• Κιαζζηθή γνληκνπνίεζε IVF  
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• Μηθξνγνληκνπνίεζε PICSI (physiological ICSI)  

• Μηθξνγνληκνπνίεζε IMSI  

 

2.2.2.2. Οθζαικνινγηθά 

Οη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο έρνπλ νδεγήζεη ζηε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ηεο επεκβαηηθφηεηαο ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο Οθζαικνινγίαο φζν θαη ζε απηφλ ηεο 

Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. 

Δκείο πξνζθέξνπκε ηελ Lasik - Υεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα κπσπία, 

ππεξκεηξσπία, αζηηγκαηηζκφο θαη FEMTOSECOND LASIK. 

Οη επεκβάζεηο laser LASIK eye δηελεξγνχληαη ζε θιηληθέο ζε επίπεδν one-day 

or secondary care clinic κε ζπάληεο επηπινθέο ή άιιεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 

δηαδηθαζία δηαξθεί ιηγφηεξν απφ 30 ιεπηά γεγνλφο πνπ απνκεηψλεη ζεκαληηθά ηα 

θφζηε ηεο φιεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ελψ είλαη εθηθηή ε ηαπηφρξνλε παξέκβαζε 

θαη ζηα δπν κάηηα ηνπ αζζελή αλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξνηηκάηαη ε επηινγή 

δηαδνρηθήο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. 

Οη δπλαηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο θαη κε πεξαηηέξσ πξννπηηθέο ηδίσο κε ηε 

δξνκνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ εθζηξαηεηψλ πξνβνιήο ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ θιηληθψλ 

απηψλ κε ζπγθεθξηκέλα μελνδνρεία ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ θαη αηζζεηηθήο (boutique 

hotels) αθφκε θαη ζε αζηηθά θέληξα πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη έλα νινθιεξσκέλν 

παθέην ππεξεζηψλ ζεξαπεπηηθήο πεξίζαιςεο αιιά θαη θηινμελίαο ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.2.2.3 Οδνληηαηξηθά 

ε φηη αθνξά ηηο νδνληηαηξηθέο ππεξεζίεο ε ζεξαπεία πνπ πξνζθέξνπκε είλαη 

ηα νδνληηθά εκθπηεχκαηα. Σα νδνληηθά εκθπηεχκαηα απνηεινχλ κηα εμαηξεηηθή ιχζε 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δνληηψλ πνπ ιείπνπλ. 

Σν θφζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο εμαξηάηαη θαη' αξρήλ απφ ην πφζα δφληηα 

πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Ζ αθξηβφηεξε πεξίπησζε είλαη ε αληηθαηάζηαζε ελφο 

κεκνλσκέλνπ δνληηνχ. Όζν πεξηζζφηεξα δφληηα ιείπνπλ, ηφζν κεηψλεηαη ην θφζηνο 

αλά εκθχηεπκα γηαηί, επί παξαδείγκαηη, γηα λα ηνπνζεηεζνχλ 10 δφληηα κπνξεί λα 
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αξθνχλ 4 ή 5 εκθπηεχκαηα. ε πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη άκεζε ηνπνζέηεζε ηνπ 

εκθπηεχκαηνο (ην εκθχηεπκα ηνπνζεηείηαη ηελ εκέξα ηεο εμαγσγήο ηνπ δνληηνχ) θαη 

άκεζε θφξηηζε (ηελ ίδηα κέξα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ εκθπηεχκαηνο εθαξκφδεηαη θαη 

θάπνην πξνζσξηλφ δφληη ζε απηφ), ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε έλα πςειφηεξν θφζηνο.  

Οη θαιχηεξεο εηαηξείεο πξσηνπνξνχλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ εμέιημε θαη 

αθνινπζνχλ άξηηεο δηαδηθαζίεο θαη απζηεξά πξσηφθνιια γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

εκθπηεπκάησλ θαη ησλ πξνζζεηηθψλ εμαξηεκάησλ ηνπο. Τπνζηεξίδνπλ ηα πξντφληα 

ηνπο γηα πνιιά ρξφληα, εμαζθαιίδνληαο φηη ζα ππάξρνπλ αληαιιαθηηθά εμαξηήκαηα 

φπνηε ρξεηαζηνχλ, αθφκε θαη δεθαεηίεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, θαη πνιιέο θνξέο 

δίλνπλ αθφκε θαη εγγχεζε αληηθαηάζηαζεο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην 

εκθχηεπκα απνηχρεη. 

 

2.2.2.4 Κνζκεηηθή Ιαηξηθή 

Ο Σνπξηζκφο Οκνξθηάο (Κνζκεηηθή Ηαηξηθή) απνηειεί ηελ πην ζχγρξνλε 

κνξθή Σνπξηζκνχ Τγείαο παγθνζκίσο, ζπλδπάδνληαο ππεξεζίεο πγείαο θαη νκνξθηάο. 

Απεπζχλεηαη, ζηελ νπζία, ζε άηνκα πγηή, ηθαλά λα ηαμηδέςνπλ θαη ηα νπνία 

επηζπκνχλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ παξνρή ζρεηηθά αλψδπλσλ θαη ζχληνκσλ, 

επεκβαηηθψλ ή κε, ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ αλαλέσζεο πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο κε 

νιηγνήκεξε αλάξξσζε θαη αλαςπρή ζε πνιπηειείο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Ζ λέα 

ηάζε, πνπ δεκηνχξγεζαλ πξσηίζησο ε βηνκεραλία ηεο κφδαο θαη δεπηεξεπφλησο 

ηαηξηθνί ιφγνη, εθηίλαμαλ ηνλ "ηνπξηζκφ ησλ πιαζηηθψλ επεκβάζεσλ " παγθνζκίσο 

ζηα  10 δηο επξψ εηήζην ηδίξν. 

Πξφθεηηαη γηα ζεξαπείεο ζρεηηθά αλψδπλεο θαη ζχληνκεο, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα ζπλδπαζηνχλ κε νιηγνήκεξε αλάξξσζε ζε δηάθνξα ήδε ππάξρνληα ππεξπνιπηειή 

ζέξεηξα. πλήζσο απεπζχλνληαη ζε επηζθέπηεο, πνπ έρνπλ ηε δηάζεζε λα ζπλδπάζνπλ 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο κε ηε δπλαηφηεηα αλάξξσζεο θαη δηαθνπψλ ζε έλα σξαίν 

αηζζεηηθά πεξηβάιινλ, ελψ παξάιιεια απνθεχγνπλ θαη ηα αδηάθξηηα βιέκκαηα ηνπ 

ζηελνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Ζ Διιάδα πξνζθέξεηαη γηα μεθνχξαζε, ραιάξσζε, 

δηαζθέδαζε κέζα ζε έλα παλέκνξθν πεξηβάιινλ θαη αλαλεσκέλνη θαη μεθνχξαζηνη 

λα επηζηξέςνπλ, ζηε ζπλέρεηα, ζηηο θαλνληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ παηξίδα 

ηνπο. Ζ ρψξα καο ζπλδπάδεη ινγηθέο ηηκέο θαη πςειφ επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ, 

ελψ ην άξηζην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ε πνηφηεηα θαη ε άξηηα ηερλνινγηθή 
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ππνδνκή ηελ θαζηζηνχλ εμαηξεηηθφ πφιν έιμεο γηα εθαηνληάδεο ηνπξίζηεο θάζε 

ρξφλν. 

Οη θχξηεο ζεξαπείεο πνπ ζα πξνζθέξνπκε είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Ληπναλαξξφθεζε 

 Ληπναλαξξφθεζε  

 Κνηιηνπιαζηηθή  

2. Μεηακφζρεπζε Μαιιηψλ 

3. Υεηξνπξγηθή Μαζηνχ 

3.1. Άλδξεο 

 Μείσζε ζηήζνπο  

 Πιαζηηθή ζηήζνπο  

3.2. Γπλαίθεο 

 Αχμεζε καζηνχ  

 Μείσζε καζηνχ  

 Αλφξζσζε καζηνχ  

3.3. Ρηλνπιαζηηθή  

3.4. Βιεθαξνπιαζηηθή  

3.5. Χηνπιαζηηθή (πιαζηηθή απηηψλ)  

 

2.2.2.5. Ιακαηηθά Λνπηξά 

ηε ρψξα καο ε αλαδήηεζε λεξψλ κε ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο δελ είλαη 

θαζφινπ δχζθνιε. Οιφθιεξε ε Διιάδα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί « πεγή», 

αθνχ ην έδαθφο ηεο απαξηζκεί πεξί ηηο 80 ηακαηηθέο πεγέο, νη νπνίεο αλαβιχδνπλ 

δηάζπαξηεο ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε. 

Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ινπηξψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπκβνπιή απφ 

ηνλ ηαηξφ ησλ ινπηξψλ (θαζψο θαη αλαθέξεηε θαη ηα θάξκαθα αλ ηπρφλ παίξλεηε) 
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ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αληελδείμεσλ, αλ δειαδή ππάξρεη θάπνηνο ζνβαξφο ιφγνο πνπ 

δελ ζαο επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ Ηακαηηθψλ ινπηξψλ. 

Έλαο θχθινο ινπηξνζεξαπείαο πεξηιακβάλεη 15 - 20 κπάληα, κέγηζηεο 

δηάξθεηαο ην θαζέλα είθνζη ιεπηψλ, αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ. 

Θα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζε απηφ ηνλ ηνκέα αθνχ εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί 

αλαγλψξηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ πδάησλ, σο θπζηθφο ζεξαπεπηηθφο ηακαηηθφο πφξνο, 

ζα ππάξρνπλ πνιχ κεγάια πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηνπο. Ήδε γηα 

νξηζκέλεο πεγέο έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο. 

Μηα ιίζηα κε ηηο πην νξγαλσκέλεο ηακαηηθέο πεγέο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε 

ην « Δλ Λεπθφ» (online ηαμηδησηηθφ πεξηνδηθφ) είλαη νη αθφινπζεο:  

•  Σα ηακαηηθά ινπηξά ηεο Αηδεςνχ. ηα Λνπηξά ιεηηνπξγνχλ πδξνζεξαπεπηήξηα ζε 

μελνδνρεία. Αλάκεζά ηνπο είλαη θαη ην πδξνζεξαπεπηήξην ηνπ ΔΟΣ πνπ ζεσξείηαη φηη 

δηαζέηεη ηηο πην ζχγρξνλεο θαη πιήξεηο εγθαηαζηάζεηο πδξνζεξαπείαο θαη 

θπζηνζεξαπείαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

• Σν πδξνζεξαπεπηήξην ηνπ Σξχθνπ ζηελ Αηησιναθαξλαλία πξνζθέξεη θαη 

πνζηζεξαπεία, καδί κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο πδξνζεξαπείαο. 

• Σν πδξνζεξαπεπηήξην ζηελ Απνιισλία (απφζηαζε 55 ρικ. απφ ηε Θεζζαινλίθε), 

ζηηο φρζεο ηεο Βφιβεο πδξνζεξαπεπηήξην κε ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο. 

• Σν πδξνζεξαπεπηήξην ζηα Φσξνλέξηα: Φηάλνληαο ιίγν κεηά ηε δηαζηαχξσζε ηεο 

Άκθηζζαο ζηε πεγή Καιιηδξφκνπ ή Φσξνλέξηα. 

• Σν πδξνζεξαπεπηήξην ζηελ Σξατλνχπνιε ζηνλ Έβξνο 

• ηελ Εάθπλζνο ζηελ πεξηνρή Καξψλεο 

• ηελ Θέξκε: Λίγα ρικ. έμσ απφ ηε Θεζζαινλίθε, ππάξρνπλ ηα νκψλπκα ινπηξά κε 

ζεηνχρεο ηακαηηθέο πεγέο θαη εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο θαη ινπηξνζεξαπείαο 

• ηηο Θεξκνπχιεο. ε πνιιέο ζαιπηγγίηηδεο θαη ζε πεξηπηψζεηο ζηελψζεσλ ή 

ππεξηξνθηθψλ σνζεθψλ, νη γπλαίθεο αζζελείο θαηαθεχγνπλ ζε νξκνληθέο ζεξαπείεο 

κε θάξκαθα, ελψ ην πξφβιεκα ηνπο είλαη θαζαξά ςπρνινγηθφ. Γειαδή, ηνπο ιείπεη 

κία απαξαίηεηε κπνραιάξσζε πξνθεηκέλνπ φινο ν νξκνληθφο ηνπο θχθινο λα 
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ιεηηνπξγήζεη θπζηνινγηθά. Δλδείθλπηαη γηα ζπλδπαζκφ κε ζεξαπείεο εμσζσκαηηθήο 

γνληκνπνίεζεο. 

• Σα ηακαηηθά ινπηξά ηεο Ηθαξίαο 

• Σα ηακαηηθά ινπηξά ζηα Καβάζηια ζηελ πφιε ησλ Ησαλλίλσλ 

• Σα ηακαηηθά ινπηξά ζηηο Διεπζεξέο ζηελ Καβάια 

• ην κφθνβν ζηελ Καξδίηζα 

• Σα ηακαηηθά ινπηξά ηνπ Κατάθα. 

• ηα Κακέλα Βνχξια: 

• ηελ Ακκνπδάξα ζηελ πφιε ηεο Καζηνξηάο 

• Κηιθίο - ηελ Πηθξνιίκλε ζην Κηιθίο 

• ηελ πεξηνρή ηνπ Λαγθαδά, 18 ρικ. απφ ηε Θεζζαινλίθε. 

• Λήκλνο - Μχξηλα: 

• Σα Λνπηξά ηεο Ζξαίαο 

• ην Λνπηξάθη 

• Σα ηακαηηθά ινπηξά ηεο Μπηηιήλεο 

• Σα ηακαηηθά ινπηξά ηεο Μήινπ 

• Σα ηακαηηθά ινπηξά ζηελ Νέα Απνιισλία 

• ην Πφδαξ: Λνπηξφπνιε ηεο Αξηδαίαο πξηλ ηελ Έδεζζα 

• Σα Λνπηξά ζηελ Πξέβεδα 

• έξξεο - ηδεξφθαζηξν: 

• νπξσηή: Κνληά ζηε Θεζζαινλίθε, ππάξρεη πεγή κε πφζηκν ζεξαπεπηηθφ  λεξφ         

• Φζηψηηδα - Τπάηε: ε απφζηαζε 18ρικ. απφ ηε Λακία βξίζθνληαη ηα Λνπηξά 
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2.2.3. Λνηπέο ππεξεζίεο 

Σν πξνζθεξφκελν παθέην πεξηιακβάλεη θαη ηελ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηνλ 

ηφπν δηακνλήο ηνπ αζζελνχο. πλεπψο, καδί κε ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ν πειάηεο 

αγνξάδεη θαη ην αεξνπνξηθφ εηζηηήξην. Δκείο, ζα ζπλεξγαδφκαζηε κε φιεο ηηο 

δηαζέζηκεο αεξνπνξηθέο θαη ζα πξνζθέξνπκε δπλακηθή ηηκνιφγεζε ησλ αεξνπνξηθψλ 

εηζηηεξίσλ. Άξα, ην θνηλφ πνπ ζα εμππεξεηήζνπκε ζα είλαη άηνκα ηα νπνία έρνπλ 

επηιέμεη ηελ αεξνκεηαθνξά. Γελ ζα ππάξρεη δηαζέζηκν παθέην ρσξίο λα πεξηιακβάλεη 

ην αεξνπνξηθφ εηζηηήξην. 

Αθφκε ζα ζπλεξγαδφκαζηε είηε κε site γηα απεπζείαο θξάηεζε μελνδνρείσλ, 

είηε ζα δεκηνπξγήζνπκε δηθφ καο δίθηπν κε ζπλεξγαδφκελα μελνδνρεία πςειήο 

πνηφηεηαο. 

 

2.3 Δπηινγή ηνπνζεζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη παξάγνληεο επηινγήο ηνπνζεζίαο 

Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηεο επηρείξεζεο καο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

κηαο θαη ηα γξαθεία καο δελ ζα ηα επηζθέπηνληαη νη πειάηεο. Δπίζεο, ν ρψξνο πνπ 

ρξεηάδεηαη είλαη κηθξφο, θαζψο εθεί ζα εξγάδνληαη δχν ππάιιεινη θαη νη ηξεηο 

κέηνρνη. Χζηφζν ε ηνπνζεζία ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκε θαη επθφισο 

επηζθέςηκε ηφζν γηα ηνπο ζπλεξγάηεο καο φζν θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο καο. Γ’ 

απηφλ ηνλ ιφγν επηιέμακε λα ζηεγάζνπκε ηα γξαθεία ζην θέληξν ηεο Πξέβεδαο ζηελ 

Λεσθφξν Δηξήλεο, εχθνια πξνζβάζηκε κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο.   

 

3. Δμσηεξηθή αλάιπζε (Πεξηγξαθή ηεο αγνξάο) 

3.1 Αλάιπζε θαηαλαισηή  

Ζ ρψξα καο απνηειεί κηα αμηφινγε επηινγή ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ηφζν απφ 

άπνςε ηηκψλ αιιά θαη απφ ηελ πςειή πνηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη. 

Οη ρψξεο φκσο ζηηο νπνίεο ζα εζηηάζνπκε θαηά θχξην ιφγν, γηα λα 

πξνζθέξνπκε ηηο ππεξεζίεο καο είλαη ε Ηηαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ε Διβεηία θαη ε νπεδία. Φπζηθά, ε ρψξα καο έρεη 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζε νξηζκέλεο ζεξαπείεο ζε ζρέζε κε απηέο ηηο ρψξεο. 

Πξψηα, φκσο, λα δνχκε ηα γεσγξαθηθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηψλ. 
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χκθσλα κε ηνλ απνινγηζκφ γηα ηηο δηεζλείο αεξνπνξηθέο αθίμεηο ηνπ έηνπο 

2015 ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2015, ην ζχλνιν ησλ 

δηεζλψλ αεξνπνξηθψλ αθίμεσλ εθηηκάηαη ζε 17,1 εθαη. παξνπζηάδνληαο αχμεζε +7% 

ζε ζρέζε κε ην 2014. Ζ Αζήλα παξνπζίαζε αχμεζε +18% ελψ ηα πεξηθεξεηαθά 

αεξνδξφκηα παξνπζηάζαλ = νξηαθή αχμεζε +2%.  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε απηή ην top 5 ησλ αγνξψλ απαξηίδεηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο ρψξεο: Hλ. Βαζίιεην, Γεξκαλία, Ηηαιία, Γαιιία θαη Οιιαλδία. Ζ Ρσζία 

βξίζθεηαη πιένλ ζηελ 6 ε ζέζε. Ζ Πνισλία βξίζθεηαη ζηελ 8ε ζέζε, ελψ ηελ 7ε ζέζε 

θαηαιακβάλεη ε Κχπξνο. Όιεο νη αγνξέο πνπ βξίζθνληαη ζηε πξψηε δεθάδα 

απμήζεθαλ ζεκαληηθά, πιελ Ρσζίαο πνπ παξνπζίαζε κείσζε -44%. Ζ πηψζε απφ 

Ρσζία θαη Οπθξαλία επεξέαζε κφλν ηα πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα ζηα νπνία, αλ 

εμαηξέζνπκε απηέο ηηο 2 ρψξεο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε +8% (~760 ρηι). Οη 

3 κεγαιχηεξεο αγνξέο γηα ηελ Αζήλα είλαη ε Ηηαιία, ε Γεξκαλία θαη ην Hλ. Βαζίιεην. 

ηνπο ππφινηπνπο πξννξηζκνχο ην Ζλ. Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία είλαη πάληα ζηηο 3 

πξψηεο ρψξεο κε εμαίξεζε ηηο Κπθιάδεο φπνπ ηελ 3ε ζέζε θαηέρεη ε Απζηξία (κεηά 

απφ Ηηαιία θαη Ζλ. Βαζίιεην). ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ε Βξεηαλία θαη ε 

Γεξκαλία θαηαιακβάλνπλ ηηο 2 απφ ηηο 3 πξψηεο ζέζεηο θαη δηαθνξνπνηείηαη ε 3ε 

ρψξα αλάινγα κε ην αεξνδξφκηα: Θεζζαινλίθε: Κχπξνο, Κξήηε: Γαιιία, 

Γσδεθάλεζα: Ρσζία, Ηφλην: Πνισλία, Πεινπφλλεζνο: Ηζξαήι 

Δηδηθφηεξα, ε Ηηαιία είλαη κηα ρψξα πνπ βξίζθεηαη ζε πνιχ θνληηλή απφζηαζε 

κε ηελ Διιάδα. Σν θφζηνο κεηαθνξάο είλαη αξθεηά ρακειφ θαη ήδε ε ρψξα καο έρεη 

πςειή άθημε Ηηαιψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ρψξα καο δηαηεξεί ήδε έλα δίθηπν κε ηνπο 

Ηηαινχο. Δπίζεο, αλήθεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε δηεπθνιχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηελ κεηαθνξά ησλ ηνπξηζηψλ αζζελψλ.  

Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην βξίζθεηαη ζηελ βνξεηνδπηηθή Δπξψπε. Σν Ζλσκέλν 

Βαζίιεην είλαη απφ ηηο ρψξεο πνπ επηιέγνπλ πνιχ ζπρλά ηελ ρψξα καο γηα δηαθνπέο 

πεξίπνπ ( 2.400.000 αθίμεηο γηα ην 2018). Δπίζεο, νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο 

ζεσξνχληαη αξθεηά αθξηβέο. Δίλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην λφκηζκά ηεο 

είλαη ε ιίξα Αγγιίαο. 

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο βξίζθνληαη ζηελ ήπεηξν ηεο Ακεξηθήο. Απφ άπνςε 

ηηκψλ ζηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζεσξείηαη ε πιένλ αθξηβή ρψξα παγθνζκίσο. Ο 

δείθηεο Consumer Price Index (CPI) είλαη πάξα πνιχ πςειφο (235.64) , ελψ ηεο 
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Διιάδαο 108.42 (www.tradingeconomics.com). Δμάιινπ είλαη απφ ηηο πξσηνπφξεο 

ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ 

ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ην άξζξν « Οη Ακεξηθαλνί ςεθίδνπλ Διιάδα γηα δηαθνπέο» 

ηεο www.bluebirds.gr νινέλα θαη θεξδίδεη έδαθνο ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο ζηηο ΖΠΑ. 

«Το 2018 ήηαν η πέμπηη ζςνεσήρ σπονιά ανάπηςξηρ με +11% για ηη ζςνολική 

επιβαηική κίνηζη ηος αεποδπομίος ηηρ Αθήναρ (ζ.ζ. ζηα 24,1 εκαηομμύπια) με ηην 

αύξηζη ζηην πενηαεηία ηηρ ανόδος να θθάνει ηο 93%, ενώ όζον αθοπά ηην αύξηζη ηων 

διεθνών αθίξεων ηο διάζηημα 2013- 2018 ήηαν ζηο 119%», ηφληζαλ ηα ζηειέρε ηνπ 

Γηεζλνχ Αεξνιηκέλα Αζελψλ. Γπζθνιία, φκσο ππάξρεη ζηελ κεηαθνξά ησλ 

Ακεξηθάλσλ πξνο ηελ Διιάδα φπνπ κφλν επνρηαθά ππάξρνπλ απεπζείαο πηήζεηο θαη 

απνηειεί θνκκάηη γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε. Σν λφκηζκα ηεο 

ρψξαο είλαη ην δνιάξην. 

Σέινο, ε Διβεηία θαη ε Γεξκαλία απνηεινχλ θχξηνπο ζηφρνπο καο θπξίσο 

ιφγνπ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ εθεί. 

3.2 Αλάιπζε Αληαγσληζκνύ  

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε εζηηάδνληαη ζηηο παξαπάλσ ρψξεο ιφγσ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. χκθσλα κε ηελ ιίζηα 

listcrux.com γηα ηηο 10 θαιχηεξεο ρψξεο θνζκεηηθψλ εγρεηξήζεσλ, ε Διιάδα 

βξίζθεηαη ζηελ δεχηεξε ζέζε. Ο ιφγνο είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, 

ησλ λέσλ ηάζεσλ, αιιά θαη ηνπ ρακεινχ θφζηνπο (www.listcrux.com). Έλαο 

ελδεηθηηθφο θαηάινγνο απφ δεκνζηνγξαθηθή έξεπλα ηνπ VIVA ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο 

ησλ επεκβάζεσλ, αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά: 

 Ληπνπιαζηηθή: 1.500 έσο 2.500 επξψ 
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 Μεησηηθή καζηψλ: 3.500 έσο 4.500 επξψ 

 Αλφξζσζε: 3.500 έσο 4.500 επξψ 

 Απμεηηθή: 3.000 έσο 4.000 επξψ. 

Δλψ ζχκθσλα κε ην (www.liposuction-abroad.co.uk) ελδεηθηηθέο ηηκέο 

 

Οη ρψξεο πνπ ζα εζηηάζνπκε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ε Γεξκαλία, ε Διβεηία θαη ε νπεδία. 

 

Οδνληηαηξηθά 

χκθσλα κε (www.dentalimplantcostguide.com ) 

 

ηελ Διιάδα ην θφζηνο είλαη πεξίπνπ ζηα 1300€ (πεξίπνπ 1400$). Φπζηθά 

κνλφ θξηηήξην γηα επηινγή ηεο ρψξαο δελ είλαη ε ηηκή. Οη αληαγσλίζηξηεο ρψξεο είλαη 

ε Ηλδία, Οπγγαξία εξβία. Ο πην ζεκαληηθφο αληαγσληζηήο, φκσο είλαη ε Σνπξθία 

πνπ είλαη απφ ηηο πην αληαγσληζηηθέο ρψξεο παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη 

βξίζθεηαη δίπια ζηελ ρψξα καο. 

ηηο Ζλσκέλεο πνιηηείεο ην θφζηνο ησλ εκθπηεπκάησλ είλαη ην πςειφηεξν 

ζηνλ θφζκν. Θα εζηηάζνπκε ζηηο ΖΠΑ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ Διβεηία. 
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Σερλεηή γνληκνπνίεζε 

χκθσλα κε ην (www.magnamater.gr) θαη ην (kiveli.gr) 

Σν θνκκάηη ηεο εμσζσκαηηθήο είλαη ην θχξην πνπ ζέινπκε λα εζηηάζνπκε 

αθνχ ε ρψξαο έρεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ήδε πνιιά δεπγάξηα επηιέγνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα θχθιν ζεξαπεηψλ 

ζηελ Διιάδα καθξηά απφ αδηάθξηηα βιέκκαηα θαη ζπλδπάδνληαο ηε δηαδηθαζία κε 

δηαθνπέο. 

ηελ Διιάδα, ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε δηέπεηαη απφ εθηελέο λνκηθφ 

πιαίζην, ρσξίο λα πξνβαίλεη ζε ππεξβνιηθά απζηεξά κέηξα πνπ λα πεξηνξίδνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Σαπηφρξνλα, ν θιάδνο έρεη αλαπηπρζεί 

ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νη επηζηεκνληθέο κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη 

είλαη πςεινχ επηπέδνπ. 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θαηαθεχγνπλ ζηε ρψξα καο -εθηφο 

απφ ηα πςειά πνζνζηά επηηπρίαο ησλ ειιεληθψλ κνλάδσλ θαη ην πξννδεπηηθφ 

ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην- είλαη νη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο πνπ έρνπλ ζηελ 

Διιάδα λα βξνπλ μέλα σάξηα. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη εηδηθνί, ηα πνζνζηά ησλ 

γπλαηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε εκκελφπαπζε θαη ςάρλνπλ δφηξηεο σαξίσλ γηα λα 

θάλνπλ παηδί απμάλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλ θαη νη θχθινη (πξνζπάζεηεο) κε 

μέλα σάξηα απνηεινχλ αθφκε κηθξφ πνζνζηφ ζηελ πίηα ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο. 

Ζ λνκνζεζία ζηελ Διιάδα πνπ επηηξέπεη ηε δσξεά σαξίσλ επηβάιιεη ηελ 

αλσλπκία ηεο δφηξηαο θαη πξνβιέπεη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

Δπλνεί έηζη ηε δηαδηθαζία, ζε ζχγθξηζε κε ηα ηζρχνληα ζε άιιεο ρψξεο. ηελ Ηηαιία 

θαη ζηε Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, ε δσξεά σαξίσλ απαγνξεχεηαη. ηελ Απζηξαιία 

επηηξέπεηαη, αιιά ν λφκνο απαγνξεχεη ηελ αλσλπκία ηεο δφηξηαο (ην παηδί κπνξεί λα 

ηελ εληνπίζεη), θάηη πνπ έρεη ππνδηπιαζηάζεη ηηο δσξεέο ζηε καθξηλή ήπεηξν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

ην θνκκάηη πνπ ζα εζηηάζνπκε ηελ πξνψζεζή καο πνπ αθνξά ηελ ηερλεηή 

γνληκνπνίεζε είλαη:  
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 ηελ Ηηαιία, ε λνκνζεζία είλαη πνιχ πεξηνξηζηηθή φζνλ αθνξά ηελ εμσζσκαηηθή 

γνληκνπνίεζε, κε απνηέιεζκα αξθεηά δεπγάξηα λα θαηαθεχγνπλ ζε γεηηνληθέο 

επξσπατθέο ρψξεο. Έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ έρεη ε ρψξα καο είλαη φηη 

ζηελ Ηηαιία απαγνξεχεηαη ε δσξεά σαξίσλ. 

 Ζ Γεξκαλία πνπ θαη ζε απηήλ απαγνξεχεηαη ε δσξεά σαξίσλ απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή αγνξά. 

 Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην απνηειεί θαη απηφ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αγνξάο. 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνλ «ηνπξηζκφ ηεο γνληκφηεηαο» 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δηαηξεία Αλζξψπηλεο Αλαπαξαγσγήο θαη Δκβξπνινγίαο 

(ESH RE) ηελ έληνλε θηλεηηθφηεηα ππνγφληκσλ δεπγαξηψλ απφ ηελ Ηηαιία, ηε 

Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία, ηε Γαιιία θαη ηελ Αγγιία πξνο ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία 

θαη ε Σζερία. Απηφ ζεκαίλεη πσο κε πξνυπφζεζε ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο 

πξνο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπο γηα ηέηνηνπ είδνπο 

ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαηάιιειεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ηνπο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Οθζαικνινγηθά 

Όζνλ αθνξά ηα νθζαικνινγηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηελ κέζνδν laser lasik ην 

θφζηνο ζηελ Διιάδα είλαη πεξίπνπ 1200€ (πεξίπνπ 1300$ ή πεξίπνπ £850 γηα ην έλα) 

γηα επέκβαζε θαη ζηα δχν κάηηα. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ην κέζν θφζηνο ηεο 

επέκβαζεο lasik γηα ην έλα κάηη (www.treatmentabroad.com). 
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 Γηα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ην θφζηνο μεθηλάεη πεξίπνπ απφ $2000 

γηα ην θάζε κάηη (http://wiki.answers.com). 

 Σν θφζηνο ζηελ Γεξκαλία είλαη πεξίπνπ απφ $ 1200 - $3000 

(www.carecredit.com). 

 ηελ Διβεηία έλα ελδεηθηηθφ θφζηνο είλαη 2000C γηα ην θάζε κάηη 

(www.visionlaser.ch). 

πλεπψο, ζηηο ππεξεζίεο απηέο ζα ζηνρεχζνπκε θαηά θχξην ιφγν ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ζηελ Γεξκαλία, ζηελ Διβεηία θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Σν 

ζεκαληηθφηεξν ζέκα κε απηή ηελ ζεξαπεία είλαη φηη κπνξεί λα ζπλδπαζηεί άξηζηα κε 

δηαθνπέο ζηελ ρψξα καο, πξάγκα πνπ πξνζζέηεη πεξηζζφηεξε αμία ζηα παθέηα πνπ 

πξνζθέξνπκε. 

ε φηη αθνξά ηηο ελδν-λνζνθνκεηαθέο θαη ζε πξσηαξρηθφ ζηάδην δελ ζα έρνπκε 

ρψξεο - ζηφρνπο. Οη ιφγνη είλαη φηη ε ζηξαηεγηθή καο εζηηάδεη ζηελ θαζηέξσζε καο 

ζηελ αγνξά ησλ εμσ-λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ πξναπαηηνχλ πνιπήκεξε 

δηακνλή ζηελ θιηληθή, αθξηβέζηαηε δηάγλσζε, πςειήο θήκεο θαη αλαγλσξηζκέλνπο 

γηαηξνχο θαη ζπλδπάδνληαη άξηζηα κε δηαθνπέο. Φπζηθά, κειινληηθφο ζηφρνο καο 

είλαη θαη ε εζηίαζε ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία έρνληαο πξψηα απνθηήζεη πνιχηηκεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξία. 

3.3 Αλάιπζε Αγνξάο 

Γελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία γηα ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Οη εθηηκήζεηο πνηθίινπλ επξέσο κεηαμχ θνξπθαίσλ εηαηξηψλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Απηή ε αβεβαηφηεηα πξνθχπηεη απφ ηηο αζπλέπεηεο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ 'ηαηξηθνχ ηαμηδηνχ' θαη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο επαιεζεχζηκσλ 

ζηνηρείσλ ζε επίπεδν ρσξψλ. 

  Οη ζπληάθηεο ηνπ Patients Beyond Borders νξίδνπλ ηνλ ηαηξηθφ ηαμίδίψηε σο 

θαζέλαλ πνπ ηαμηδεχεη έμσ απφ ηα εζληθά ζχλνξα κε ζθνπφ ηε ιήςε ηαηξηθήο 

θξνληίδαο. Γελ πξνζκεηξνχληαη νη αιινδαπνί θάηνηθνη ηεο ρψξαο, νη ηνπξίζηεο πνπ 

έρνπλ αλάγθε απφ ηαηξηθή θξνληίδα έθηαθηεο αλάγθεο, ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηνπο ηαηξηθνχο ηαμηδηψηεο, ή νη πνιιαπιέο ηαηξηθέο παξεκβάζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ηαμηδηνχ. 



23 
 

Λακβάλνληαο ππφςε απηέο ηηο κεηαβιεηέο πηζηεχεηαη φηη ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο είλαη πεξίπνπ 5 εθαηνκκχξην αζζελείο πνπ μνδεχνπλ παγθνζκίσο έλαλ κέζν 

φξν $3.000 αλά ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Με βάζε απηφλ ηνλ αξηζκφ, ππνινγίδεηαη φηη 

πεξίπνπ 550.000 Ακεξηθαλνί ηαμίδεςαλ εθηφο ΖΠΑ γηα λα ιάβνπλ ππεξεζίεο 

ηαηξηθήο θξνληίδαο ην έηνο . Απηφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο ζρεηηδφκελεο κε 

ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη δελ πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο ηαμηδηψλ, κεηαθνξάο θαη 

δηακνλήο. 

Σν 2009 ε Deloitte ζε ζρεηηθή κειέηε ηεο κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο 

αξρφκελεο ηφηε νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνέβαιε ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο αγνξάο ηνπ 

Ηαηξηθνχ Σνπξηζκνχ έσο ην 2012. 

 

Πξνζπαζψληαο λα δηαπηζηψζσ ην πφζν ελδηαθέξνληαη νη ρξήζηεο γηα ηνλ 

ηαηξηθφ ηνπξηζκφ, ρξεζηκνπνίεζα ηελ ππεξεζία ηεο Google-Trends. Σα δεδνκέλα πνπ 

παίξλνπκε πξνθχπηνπλ απφ ηα searches ησλ ρξεζηψλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθά κεγέζε 

αθνχ δείρλνπλ ηελ πξαγκαηηθή δήηεζε ησλ ρξεζηψλ γηα πιεξνθνξίεο ηαηξηθνχ 

ηνπξηζκνχ. Γηα λα είκαζηε πην αληηθεηκεληθνί βάδνπκε σο keyword touri  m γηα φιν 

ηνλ θφζκν θαη βιέπνπκε ηνλ ηαηξηθφ ηνπξηζκφ ( medical tourism ) λα έρεη κηα 

κεηαβνιή ζε ελδηαθέξνλ 400%. Γειαδή, ζε νηηδήπνηε αθνξά ηνλ ηνπξηζκφ 

παγθνζκίσο ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφο παξνπζηάδεη αχμεζε 400%. 
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Με ηα ίδηα θξηηήξηα αιιά ηα keywords πνπ αθνξνχλ ηελ Ακεξηθή βιέπνπκε 

πσο εθεί ππάξρεη κεγαιχηεξε αχμεζε ελδηαθέξνληνο ζην 450%. 

 

 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη σο θιάδνο ν ηαηξηθφο ηνπξηζκφ βξίζθεηαη ζε ηξνρηά αλφδνπ 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ρξεζηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κέγεζνο ηεο αγνξάο απμάλεηαη 

θαη ζπλεπψο δεκηνπξγνχληαη λέεο επθαηξίεο. 
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3.4) Αλάιπζε Πεξηβάιινληνο 

 Ζ επηρείξεζε καο ηδξχεηαη ζηελ Διιάδα, κηα ρψξα πνπ απηφ ην δηάζηεκα 

βξίζθεηαη ζε δπζρεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αιιά ππάξρνπλ πνιιέο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο. Οη λέεο επελδχζεηο, φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη, έρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο. 

Αθελφο, ε θνξνινγία ζηελ ρψξα καο είλαη αξθεηά πςειή ζε ζρέζε κε άιισλ 

ρσξψλ θαη αθεηέξνπ, ην θξάηνο δελ βνεζά ηηο λέεο επηρεηξήζεηο λα εμειηρζνχλ. Γελ 

δίλεη πξνλφκηα, κεησκέλεο πιεξσκέο, ειαθξχλζεηο ή θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο. 

πλεπψο, ιεηηνπξγεί φρη ζαλ βνεζφο, αιιά ζαλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο. 

Ζ θξίζε πνπ πξναλαθέξζεθε, δελ εκθαλίδεηαη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά ζε 

πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Δηδηθά ν ηνκέαο ηεο πγείαο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, 

δηέξρεηαη απφ κεγάιε θξίζε. Σν θαηλφκελν απηφ νδεγεί ηνπο αζζελείο ζην λα 

αλαδεηνχλ κφλνη ηνπο ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ, αλεμαξηήησο 

αζζελείαο.  

πλεπψο, ε επηρείξεζε καο απεπζχλεηαη θπξίσο ζε απηφ ην θνηλφ. 

Βαζηδφκελνη, ινηπφλ, φρη κφλν ζε ηνπηθνχο πειάηεο, αιιά ζε αλζξψπνπο απφ φιν ηνλ 

θφζκν, δηεπξχλνπκε ην πειαηνιφγην καο, μεπεξλψληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ 

ππάξρνπλ. πλδπάδνληαο, ινηπφλ, ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, κε κηα πνιχ θαιή δηακνλή, 

ζε παθέηα πνιχ ινγηθψλ ηηκψλ, θαζηζηνχκε ηελ επηρείξεζε έλαλ πφιν έιμεο ηαηξηθνχ 

ηνπξηζκνχ. 

Καζψο νη ηαηξηθνί καο ζπλεξγάηεο πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηδησηηθέο 

θιηληθέο θαη λνζνθνκεία, δηαζέηνπκε έλα ηαηξηθφ πξνζσπηθφ πνιχ πςεινχ επηπέδνπ, 

κε θαηλνηφκεο κεζφδνπο θαη πξνεγκέλεο ππεξεζίεο. Έηζη, εγγπνχκαζηε άξηζηεο 

ηαηξηθέο παξνρέο θαη πεξίζαιςε ζηνλ νπνηνλδήπνηε πειάηε, ελψ ηαπηφρξνλα , θαζψο 

νη ηηκέο απηέο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ρακειέο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο άιισλ 

ρσξψλ, εμαζθαιίδνπκε κηα νηθνλνκηθή θαη ζπκθέξνπζα δηακνλή.  

 

4) Δπηινγή, Πξνζδηνξηζκόο θαη Τινπνίεζε ηξαηεγηθήο 

4.1) ηξαηεγηθή Πξντόλησλ 

Ζ εηαηξεία καο ζθνπεχεη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ ρψξνπ. Ζ πξαγκαηηθή πξφθιεζε ηνπ ηκήκαηνο κάξθεηηλγθ είλαη ε ηνπνζέηεζε 

ηεο εηθφλαο θαη πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή, έηζη ψζηε 

λα θαηαιακβάλεη κηα μερσξηζηή ζέζε αμίαο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. 
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Δηδηθφηεξα, ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, λα 

αλαγλσξίδνληαη γηα ηε πςειή πνηφηεηα θαη πςειή πξνζηηζέκελε αμία ηνπο. 

Ζ ζηξαηεγηθή Marketing ηεο επηρείξεζεο ρσξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο 

ζηξαηεγηθέο. Ζ πξψηε ζηξαηεγηθή επηθεληξψλεηαη ζηελ εμππεξέηεζε θαη 

ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ, θαη ε δεχηεξε ζηξαηεγηθή αθνξά ηελ πξνβνιή, 

πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο ζηελ δηεζλή αγνξά. Καη νη 

δχν ζηξαηεγηθέο ελ ηέιεη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ brand name 

γηα ηελ επηρείξεζε. Λφγσ ηεο μερσξηζηήο θχζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπκε 

ε πνιηηηθή marketing πνπ ζα αθνινπζήζνπκε είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρία. Γη' απηφ ην ιφγν ε πνιηηηθή πξνψζεζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζα είλαη 

επηθεληξσκέλε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε εθζηξαηείεο, ειεθηξνληθέο θαη κε, 

ελεκέξσζεο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. 

Ζ ζηξαηεγηθή marketing πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζηνρεχεη ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά. Θα ππάξρεη κηα ζηαζεξή πνιηηηθή marketing, αιιά ζα δηαθνξνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηελ ρψξα - θαηνίθνπο πνπ ζέινπκε λα ζηνρεχζνπκε. 

 

4.2) Πιάλν Marketing 

4.2.1) Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή 

Ζ εηαηξεία καο είλαη έλαο δηακεζνιαβεηήο θαη ε θεξδνθνξία ηεο εμαξηάηαη 

απφ ην πνζνζηφ ηεο πξνκήζεηαο ηεο θάζε ππεξεζίαο. Σν αθξηβέο πνζνζηφ 

πξνκήζεηαο ζα θαζνξηζηεί θαηφπηλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζα είλαη δηαθνξεηηθφ 

γηα ην θάζε είδνο ηεο ππεξεζίαο. Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο ηνπ παθέηνπ ζα έρνπλ 

πςειφηεξν πνζνζηφ πξνκήζεηαο, απφ φηη νη ππφινηπεο ππεξεζίεο. Γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο κειέηεο ζα ππνινγίζνπκε ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ πξνκήζεηαο απφ ηα παθέηα πνπ 

πξνζθέξνπκε. Τπνινγίδνπκε ε πξνκήζεηα απφ ηελ θξάηεζε θαηαιχκαηνο είλαη 

πεξίπνπ 20%, γηα ηα κεηαθνξηθά είλαη 10% θαη απφ ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πεξίπνπ 

40 %. Τπνινγίδνπκε πσο ην ειάρηζην πνζνζηφ πξνκήζεηαο γηα ην θάζε παθέην είλαη 

πεξίπνπ 30%.  
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4.2.2) Πξνώζεζε Πξντόληνο  

Οη ηξφπνη πξνψζεζεο θαη νη ηαθηηθέο πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε 

είλαη νη εμήο: 

Γηαδίθηπν. Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζν πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο 

ηεο επηρείξεζήο καο είλαη πιένλ απηνλφεηε. Ζ θχζε ηεο εηαηξείαο καο θαη ε 

πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ καο είλαη δηαδηθηπαθέο θαη ζπλεπψο ε εθζηξαηεία 

πξνψζεζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε ζα εζηηάζεη ζε απηφ ην κέζν. Σν γεληθφηεξν 

θφζηνο δηαθήκηζεο είλαη αξθεηά κεησκέλν πιένλ, ζε ζρέζε κε παιηφηεξα, ελψ ε 

επηρείξεζε κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρεη πξφζβαζε ζε αγνξά 

ηεξάζηηνπ κεγέζνπο, ρσξίο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο. ηε πιεηνλφηεηά ηνπο νη 

ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ ηηο κεγάιεο κεραλέο αλαδήηεζεο - 

Google, Bing θαη Yahoo. Απηφ πνπ ζέινπκε λα επηηχρνπκε είλαη ε ηζηνζειίδα καο 

λα εκθαλίδεηαη ζηα πξψηα 10 απνηειέζκαηα γηα ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο (keywords) 

ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ζηελ πξψηε ζέζε ζηα keyword s ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ 

Διιάδα. Ζ ηζηνζειίδα καο ζα είλαη εμαξρήο SEO Οptimized , δειαδή εηδηθά 

δηακνξθσκέλε έηζη ψζηε λα ην πεηχρνπκε απηφ. Ζ θχξηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα 

ζα πεξηιακβάλεη πιεξσκέλε θαηαρψξηζε (Google AdWords), κε ζηφρν ηελ 

εκθάληζε ηεο επηρείξεζεο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Google ζηε ιίζηα ησλ 

δηαθεκηδφκελσλ ζπλδέζκσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πάλσ κέξνο θαη ζηα δεμηά 

ηεο ιίζηαο, κέζα ζε δηαθξηηφ πιαίζην. Ζ κέζνδνο απηή έρεη ζπλερέο θφζηνο αλά 

επηζθέπηε (Cost Per Click) αιιά έρεη εγγπεκέλν απνηέιεζκα. Απηφ πνπ επηδηψθνπκε 

είλαη ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο ζειίδαο καο θάηη ην νπνίν ζα απμήζεη θαη 

ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο. 

Social Media Plan. Όζν αθνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ηα social media 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα δεκηνπξγίαο εηαηξηθήο εηθφλαο, ελεκέξσζεο, 

επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο θαη έρνπλ απίζηεπηε 

δπλακηθή. Οη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηα social networks κπνξνχλ λα 

« ρηίζνπλ» ηελ εηθφλα ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπο θαζψο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη ή λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη γχξσ απφ 

ην brand ηνπο «εθηνμεχνληαο» ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο. 

Αλ θαη social media ζπλεζίδεηαη λα νλνκάδνληαη κφλν ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (social networks), φπσο ην Facebook, ην Google+, ην Twitter θαη ην 

Linked in, ηα ζπγθεθξηκέλα δελ είλαη παξά κφλν κεξηθά απφ απηά. ηα social media 
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πεξηιακβάλνληαη θαη πνιιά άιια φπσο ηα blogs θαη media sharing sites (π.ρ 

digg.com, delicious.com, blogger.com, tumblr.com, youtube.com, dailymotion.com, 

flickr.com θ.α). Ζ παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζηα κεγαιχηεξα θνηλσληθά δίθηπα 

θξίλεηαη επηβεβιεκέλε. 

Οη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ φηη ε online αγνξά έρεη κηα πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο 

δεκίαο αθνχ αλεζπρνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζηνηρείσλ ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ 

ηνπο θαη φηη ε ππεξεζία δελ ζα θαλεί αληάμηα ησλ πξνζδνθηψλ. Απηφ ην θαηλφκελν 

είλαη απμεκέλν ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο αθνχ ε δπζπηζηία είλαη κεγαιχηεξε. Γηα ηελ 

κείσζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, ζα επηδηψθνπκε νη πειάηεο - αζζελείο λα αλαξηνχλ 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηα social media. Αηφ ζα 

απνηειεί απφ κφλν ηνπ έλα είδνο δηαθήκηζεο θαη κάιηζηα πνιχ ζηνρεπκέλε. Ο 

δπλεηηθφο πειάηεο πνπ ζα ελδηαθεξζεί λα δηαβάζεη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ άιισλ 

ρξεζηψλ είλαη πνιχ πηζαλφλ λα αλαδεηά ηελ θαιχηεξε πξνζθεξφκελε ππεξεζία 

αλάκεζα ζηνπο αληαγσληζηέο. 

Γηαθεκηζηηθή θαηαρώξεζε ζε πεξηνδηθά. Πηζηεχνπκε φηη ην θφζηνο ηεο 

ηειενπηηθήο δηαθήκηζεο είλαη πνιχ κεγάιν, κε απνηέιεζκα λα αθήλεη πεξηζψξηα 

γηα ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Έλα κέξνο ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ απφ ηηο 

δαπάλεο γηα ηειενπηηθή δηαθήκηζε θξίλνπκε ζθφπηκν λα δαπαλεζεί ζηελ έληππε 

δηαθήκηζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε δηαθεκίζεηο ζε ηερλνινγηθά πεξηνδηθά θαη ζε 

πεξηνδηθά πγείαο. Φπζηθά ζα επηιέγνληαη ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ θάζε ρψξα 

ζηφρν. Δθηφο απφ ηελ ηνπο αζζελείο, επηδίσμε καο είλαη θαη ε πξνβνιή ησλ 

ππεξεζηψλ καο θαη ζην ηαηξηθφ θνηλφ. Δθφζνλ θεξδίζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

ηαηξηθνχ θνηλνχ κηαο ρψξαο, είλαη βέβαην φηη ζα έρνπκε πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο καο 

γηα ηελ ρψξα απηή. 

Δθζέζεηο/πλέδξηα. πκκεηνρή ζε ηαηξηθά ζπλέδξηα θαη ζπλέδξηα ηερλνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη εθζέζεηο. Έηζη ζα έξζνπκε ζε επαθή κε ην ηαηξηθφ θνηλφ πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζηφρν γηα εκάο. Δπίζεο, ηα ηερλνινγηθά ζπλέδξηα πξνζειθχνπλ 

αμηφινγνπο επελδπηέο απφ φιν ηνλ θφζκν, θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ επθαηξία γηα 

κειινληηθή ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο καο. 
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4.2.3) Πσιήζεηο 

 Όζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο, δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ πσο ζα 

αληαπνθξηζεί ε επηρείξεζε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Γ’ απηφ ην ιφγν, ππνζέηνπκε 

έλα επλντθφ πιάλν πσιήζεσλ, ην νπνίν θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Παθέην 1
ν
 έηνο 2

ν
 έηνο 

Απνθαηάζηαζεο 20 25 

Αηκνθάζαξζεο 20 25 

Δμσζσκαηηθήο 15 22 

Οθζαικνινγηθό 20 30 

Οδνληηαηξηθό 20 30 

Κνζκεηηθήο 

Ιαηξηθήο 
30 35 

Ιακαηηθώλ 

Λνπηξώλ 
40 50 

Πίλαθαο 5.2.3. Αξηζκφο πσιήζεσλ αλά έηνο 

4.2.4) Γηνηθεηηθό Πιάλν 

Σελ <<Medi – Cation>> ηε δηαρεηξίδνληαη 3 ηζφηηκνη κέηνρνη. Όιεο νη 

ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε, αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

εηαηξίαο παίξλνληαη απφ απηνχο. Ζ εηαηξεία, κηαο θαη εθ θχζεσο μεθηλάεη σο κηθξή 

επηρείξεζε απαηηεί απιή νξγαλσηηθή δνκή. Απηή ε απιή δνκή παξέρεη κεγάιε 

επειημία θαη επηηξέπεη ηελ γξήγνξε θαη άκεζε επηθνηλσλία. Παξάιιεια ν 

ζπληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ ζηειερψλ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία θάζε ηκήκαηνο. Γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο ζα ρξεηαζηνχκε έλα δπλακηθφ 

θαη επέιηθην ζχζηεκα δηνίθεζεο φπνπ ε θαηαλνκή ησλ ξφισλ είλαη επζέσο 

ζπλδεδεκέλε κε ηηο επηπιένλ δεμηφηεηεο ηνπ θάζε κέινπο. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ 

πφζν ζεκαληηθφ είλαη ε δηνηθεηηθή νκάδα λα είλαη ηζρπξή θαη θαηάιιεια δνκεκέλε 

ψζηε λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε πξφθιεζε. Δπίζεο, έρνπκε 

εμαζθαιίζεη, κέζσ ηνπ ΔΠΑ, επηδφηεζε 50% επί ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ. Οη 

κεηνρέο ζα αλήθνπλ ηζφηηκα ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο εηαίξνπο. Όιεο νη απνθάζεηο ζα 

ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ. 

Θα απαζρνιεζνχλ ζηελ εηαηξία ζπλνιηθά 4 άηνκα ην πξψην έηνο. Σν ζηαζεξφ 
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εξγαηηθφ δπλακηθφ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο ηξεηο κεηφρνπο θαη έλαλ ππάιιειν 

πνιχγισζζν γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο - αζζελείο. Σν 

δεχηεξν έηνο πξνζηίζεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη έλαο πξνγξακκαηηζηήο κε 

εηδίθεπζε ζηελ νξγάλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηζηνζειίδσλ. Ο πξνγξακκαηηζηήο ζα 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο 

θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ. Ο 

άιινο ππάιιεινο ζα επηθνηλσλεί κε ηνπο πειάηεο γηα επίιπζε εξσηεκάησλ, 

ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη παξάζεζε πξνζθνξψλ (αθνξνχλ θπξίσο ηηο ελδν- 

λνζνθνκεηαθέο ππεξεζίεο). 

Ο έλαο εηαίξνο ζα αλαιάβεη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο 

έρνληαο ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

• ηελ νηθνλνκηθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο. 

• ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

• ηε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο 

• ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο πνπ δηαγξάθνληαη ζηελ ηνπηθή θαη δηεζλή 

αγνξά 

• ηελ ζχλαςε ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο 

Ο δεχηεξνο εηαίξνο  ζα επσκηζηεί επηπιένλ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο θαη ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο εηαηξίαο. 

Ο ηξίηνο εηαίξνο ζα αλαιάβεη ην ηκήκα Marketing θαη Πσιήζεσλ έρνληαο ηηο 

εμήο αξκνδηφηεηεο : 

• ην ζηήζηκν δηθηχνπ πσιήζεσλ 

• ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο marketing (δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ) 

• ηε θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

• ηελ αλαγλψξηζε κεηαβνιψλ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, εχξεζε 

λέσλ αληθαλνπνίεησλ αλαγθψλ 

• κειέηεο γηα είζνδν ζε λέεο αγνξέο 

Γηα ηελ επίιπζε δεηεκάησλ λνκηθήο θχζεσο φπσο θαηνρχξσζε ινγνηχπσλ, 

βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ, επξεζηηερληψλ ζα ππάξμεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη ζπλερήο 
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επαθή κε έκπεηξν δηθεγφξν. 

Οη αλζξψπηλνη πφξνη ζα αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο ηεο 

δήηεζεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 
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5) Οηθνλνκηθό Πιάλν 

 5.1) 1νο ρ ξ ό λ ν ο   

 5.1.1) Ιζνινγηζκόο  

 ηηο αξρέο ηνπ 1
νπ

 έηνπο ε επηρείξεζε μεθηλά ηελ ιεηηνπξγία ηεο κε αξρηθφ 

θεθάιαην 70.000 €, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην ΔΠΑ (30.000 €), απφ δάλεην 

ηξαπέδεο (10.000 €), ην νπνίν εμνθιείηαη ζην πξψην έηνο (ιφγσ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο) θαη απφ πξνζσπηθά θεθάιαηα ησλ ηξηψλ κεηφρσλ (10.000 € έθαζηνο). 

Οη πξψηεο επελδχζεηο ηεο επηρείξεζεο είλαη: 

 Γηακφξθσζε ησλ γξαθείσλ ηεο επηρείξεζεο (5.000 €) 

 Αγνξά Ζ/Τ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (15.000 €) 

 Αλάπηπμε ηζηνζειίδαο (30.000 €) 

 Με αλακελφκελα θφζηε (5.000 €) 

Ο ηζνινγηζκφο είλαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν δίλεηαη κηα 

ζπλνπηηθή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο πγείαο ηεο επηρείξεζεο. Τγηήο 

επηρείξεζε είλαη απηή πνπ κπνξεί λα θαιχπηεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο κέζσ ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο παξνπζηάδνληαο ηαπηφρξνλα θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θεξδψλ. 

Υσξίδεηαη ζε παζεηηθφ θαη ελεξγεηηθφ κέξνο. 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

χκθσλα κε ηνλ ηζνινγηζκφ ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο, ηα ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα πνζά αλέξρνληαη ζηα 51,318.73 €. Σα πάγηα έμνδα, δειαδή ηα έμνδα γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ είλαη 55.000 €. 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 

 Ζ επηρείξεζε καο ζηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πήξε έλα δάλεην χςνπο 

10.000€ κε ζηαζεξφ επηηφθην 8.5 % ην νπνίν ζα απνπιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξψηνπ έηνπο ζε δφζεηο ησλ 1000€ γηα ηνπο πξψηνπο 5 κήλεο θαη 1170 € γηα ηνπο 

ππφινηπνπο 5 κήλεο ( ζεσξνχκε φηη ηνπο πξψηνπο 2 κήλεο ηεο επηρείξεζεο δελ ζα 

ρξεηαζηεί λα απνπιεξψζνπκε ην δάλεην) . Οη πσιήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ 

αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 268.500 €, ελψ ην θφζηνο ηνπο ζππππνινγίδεηαη ζηα 

κεηαβιεηά έμνδα. Έηζη, πξνθχπηεη ην κηθηφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ 1ν ρξφλν 

πνπ αλέξρεηαη ζε 268,500.00€. Σα ζπλνιηθά ζηαζεξά έμνδα γηα φιν ηνλ ρξφλν είλαη 
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35.000 € θαη ηα κεηαβιεηά 197,270.00 €. Απφ ηα πξνεγνχκελα πξνθχπηεη ηειηθά ην 

θέξδνο ρξήζεο, χςνπο 36,230.00 €. Ο ηζνινγηζκφο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο δίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα (6.1.1): 

Πίλαθαο 6.1.1: 

Η Π Ν Ι Ν Γ Η Π Κ Ν Π 
    

    

Δ Λ Δ Ο Γ Ζ Ρ Η Θ Ν Ξ Α Θ Ζ Ρ Η Θ Ν 

    

  Πάγια 55,000.00   Κεθάλαιο 70,000.00 

  Αποθέμαηα    Μακποππόθεζμα Γάνεια  

    Βπασςππόθεζμα Γάνεια  

  Υπεώζηερ    Ππομηθεςηέρ  

  Γιαθέζιμα-Σαμείο 51,318.73   Πιζηωηέρ 88.73 

    

    

    

  Κέπδη Υπήζηρ 36,230.00 

    

ΠΛΝΙΝ 106,318.73 ΠΛΝΙΝ 106,318.73 

    

    

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΣΟΖΠΖΠ 

    

 Πωλήζειρ Eμποπεςμάηων 268,500.00  

 Πωλήζειρ πποιόνηων   

 Κόζηορ εμποπεςμάηων   

 Κόζηορ πποιόνηων   

 Μικηό κέπδορ 268,500.00  

 ηαθεπά έξοδα 35,000.00  

 Μεηαβληηά έξοδα 197,270.00  

 ύνολο εξόδων 232,270.00  

 Θέξδνο 36,230.00  

 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα καο δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Οη δχν πξψηεο ζηήιεο ζπκβνιίδνπλ ην θφζηνο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

πξντφλησλ αληίζηνηρα, ην νπνίν είλαη κεδεληθφ δηφηη ε πξνκήζεηα ησλ ζπλεξγαηψλ 

καο ζπλππνινγίζηεθε ζηα κεηαβιεηά έμνδα, ηα νπνία θαίλεηαη λα είλαη απμεκέλα. Ζ 

ηξίηε ζηήιε δειψλεη ηα ζηαζεξά έμνδα ηεο επηρείξεζεο, ε ηέηαξηε ηα κεηαβιεηά θαη 

ε πέκπηε ην θέξδνο. 
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Γξάθεκα 6.1.1.α: Απνηειέζκαηα ρξήζεο 
 

 

Γξάθεκα 6.1.1.β: Ιζνινγηζκόο – Δλεξγεηηθό 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζην ελεξγεηηθφ κέξνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Ζ πξψηε ζηήιε δείρλεη ηα πάγηα έμνδα, ε ηξίηε πνζά πνπ ρξσζηνχλ νη πειάηεο θαη 

πέκπηε ην δηαζέζηκν πνζφ. 
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Γξάθεκα 6.1.1.γ: Ιζνινγηζκόο – Παζεηηθό 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζην παζεηηθφ ζθέινο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Ζ πξψηε ζηήιε καο δείρλεη ην αξρηθφ θεθάιαην θαη ε ηειεπηαία ην θέξδνο ρξήζεο. 

 

5.1.2) Αλάιπζε ζηαζεξώλ εμόδσλ πξνο πσιήζεηο 

Πίλαθαο 6.1.2  

ΠΡΑΘΔΟΑ ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΠ ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

      

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ % 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

% 

ΠΡΑΘ.ΔΜΝΓΩΛ 

% 

ΠΛ.ΔΜΝΓΩΛ 

1 ΔΛΝΗΘΗΝ 6,000.00 2.23 17.14 2.58 

2 ΞΑΙΙΖΙΝΗ 24,000.00 8.94 68.57 10.33 

3 ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ 5,000.00 1.86 14.29 2.15 

 ΠΛΝΙΑ 35,000.00 13.04 100.00 15.07 

 

πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6.1.2 ηα ζηαζεξά έμνδα αγγίδνπλ 

ην πνζφ ησλ 35000 € εηεζίσο θαη αλαθέξνληαη ζηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ, ην 

ελνίθην θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο. Απνηεινχλ ην 13,04%  ησλ πσιήζεσλ 

θαη ην 15,07% ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ.  
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5.1.3)  Αλάιπζε κεηαβιεηώλ εμόδσλ πξνο πσιήζεηο 

Πίλαθαο 6.1.3 

ΚΔΡΑΒΙΖΡΑ ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΠ ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

      

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ % 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

% 

ΚΔΡ.ΔΜΝΓΩΛ 

% 

ΠΛ.ΔΜΝΓΩΛ 

1 ΓΔΖ 960.00 0.36 0.49 0.41 

2 ΡΖΙΔΦΩΛΝ - 

ΗΛΡΔΟΛΔΡ 

600.00 0.22 0.30 0.26 

3 ΛΔΟΝ 240.00 0.09 0.12 0.10 

4 ΑΔΟΗΝ 600.00 0.22 0.30 0.26 

5 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ 1,920.00 0.72 0.97 0.83 

6 ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ 5,000.00 1.86 2.53 2.15 

7 ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ-

ΦΑΓΖΡΝ 

53,700.00 20.00 27.22 23.12 

8 ΚΔΡΑΦΝΟΑ 26,850.00 10.00 13.61 11.56 

9 ΘΙΗΛΗΘΖ 107,400.00 40.00 54.44 46.24 

 ΠΛΝΙΑ 197,270.00 73.47 100.00 84.93 

 

Σα κεηαβιεηά έμνδα (Πίλαθαο 6.1.3) θαηαιακβάλνπλ ην 84,93% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμφδσλ ελψ  απνηεινχλ ην 73,47% ησλ πσιήζεσλ. Αλαθέξνληαη ζε 

ιεηηνπξγηθά έμνδα φπσο Γ.Δ.Ζ., χδξεπζε, ηειεπηθνηλσλίεο, θπζηθφ αέξην,  ππεξεζίεο 

θαζαξηζκνχ, δηαθήκηζε θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνκήζεηα απφ ηεο πσιήζεηο ηνπ 

μελνδνρείνπ, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο θιηληθήο. 

 

5.1.4)  Αλάιπζε λεθξνύ ζεκείνπ ηεο επηρείξεζεο  

Νεθξφ ζεκείν (break even point) νλνκάδεηαη ην πνζφ αθξηβψο ησλ πσιήζεσλ 

(θχθινπ εξγαζηψλ), πνπ κηα επηρείξεζε θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ ηεο, ζηαζεξά 

θαη κεηαβιεηά, κε πξαγκαηνπνηψληαο νχηε θέξδνο νχηε δεκηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

έλλνηα απνηειεί ζεκαληηθφ αληηθείκελν κειέηεο θαη αλάγεηαη ζηε ζθαίξα αλάιπζεο 

ησλ πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο. Δθθξάδεηαη σο αμία επί ησλ πσιήζεσλ (καο δείρλεη 

πφζε είλαη ε ρξεκαηηθή αμία ησλ πσιήζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ε επηρείξεζε ψζηε 

λα κελ έρεη νχηε θέξδνο νχηε δεκία), σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ (καο δείρλεη ζε 

πνην πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ πνπ έθαλε ή αλακέλεηαη λα θάλεη ε επηρείξεζε, δελ 

έρεη νχηε θέξδνο νχηε δεκία), σο πνζφηεηα πσιήζεσλ (καο δείρλεη πφζα ηεκάρηα απφ 

ην παξαγφκελν πξντφλ πξέπεη λα πνπιήζεη ε επηρείξεζε ψζηε λα κελ έρεη νχηε 

θέξδνο αιιά νχηε θαη δεκία) θαη σο ρξφλνο (πφζν ρξφλν αλακέλεηαη φηη ζα ρξεηαζηεί 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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ε επηρείξεζε ψζηε λα πνπιήζεη ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ κνλάδσλ πξντφληνο, ηέηνηνλ 

ψζηε λα κελ έρεη νχηε θέξδνο νχηε δεκία).  

 

Πίλαθαο 6.1.4 

ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ 

  

  

  

ΠΧΛΖΔΗ 268500 

  

ΣΑΘΔΡΔ ΓΑΠΑΝΔ 35000 

  

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΓΑΠΑΝΔ 197270 

  

  

  

ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ 131932 

  

ΝΔΚΡΟ ΖΜΔΗΟ (% ησλ πσιήζεσλ)  49.14 

  

  

  

ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ %  

  

- Χο Πξνο Πσιήζεηο % 13.49 

  

- Χο Πξνο Μεηαβιεηέο Γαπάλεο % 18.37 
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Σν λεθξό ζεκείν (Πίλαθαο 6.1.4) ζε αμία ππνινγίδεηαη ίζν κε 131.932 € 

αμηνπνηψληαο ην 49.14%  ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Μεηά 

ην ζεκείν απηφ γηα θάζε παθέην ην νπνίν πνπιά ε επηρείξεζε ππάξρεη θέξδνο. Κάησ 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζεκεηψλεηαη δεκία. Αλ ινηπφλ ε επηρείξεζε δελ 

θαηαθέξεη πσιήζεηο ίζεο κε 131.932 € ιεηηνπξγεί κε αξλεηηθό θέξδνο.  

 

 

Γξάθεκα 6.1.4: Αλάιπζε Νεθξνχ εκείνπ 

 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ην Γξάθεκα 6.1.4 ηεο αλάιπζεο ηνπ λεθξνχ 

ζεκείνπ, είλαη θαλεξφ  φηη ε εηαηξεία, θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πξνζεγγίδεη 

ζρεηηθά γξήγνξα ην ζεκείν πνπ εκθαλίδεη κεδεληθφ θέξδνο, γεγνλφο ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη κε ζχληνκε κεηέπεηηα θεξδνθνξία. Γξαθηθά ην λεθξφ ζεκείν βξίζθεηαη 

ζην ζεκείν πνπ ηέκλνληαη ηα ζπλνιηθά έζνδα  (θακπχιε 1) κε ηα ζπλνιηθά έμνδα 

(θακπχιε 2). Μεηά ην λεθξφ ζεκείν ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί θέξδε δηφηη κεηά ην 

ζεκείν απηφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαιχπηνπλ ηφζν ην ζηαζεξφ φζν θαη 

ην κεηαβιεηφ θφζηνο θαη αθήλεη επηπιένλ έλα πεξίζζεπκα θέξδνπο. Σν θέξδνο 

πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο γξακκήο ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ηεο 

γξακκήο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο.  Σα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο εκθαλίδνληαη κε 

θφθθηλν ρξψκα, ελψ ηα ζπλνιηθά έμνδα κε πξάζηλν. Ζ αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο. Μία αχμεζε ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο 
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κεηαηνπίδεη ηε θακπχιε ζπλνιηθψλ εμφδσλ ζε πην θάζεηε ζέζε θαη φπσο είλαη 

αλακελφκελν επεξεάδεη ηε ζέζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ κεηαθηλψληαο ην ζε πςειφηεξν 

ζεκείν.  

 

5.1.5)  Αλάιπζε ζηηο κεηαβνιέο ησλ θεξδώλ αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ζηαζεξώλ εμόδσλ, κεηαβιεηώλ εμόδσλ, πσιήζεσλ θαη ηηκώλ πώιεζεο 

 

Σα θέξδε ηεο εηαηξείαο φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαθάησ Γξαθήκαηα 6.1.5.α 

θαη 6.1.5.β κε ηε  ζεηξά ηνπο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ  ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ζπλνιηθψλ εμφδσλ. Τπάξρεη κία αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην θέξδνο θαη ηα ζηαζεξά 

έμνδα θαη αληίζηνηρα, αλάκεζα ζην θέξδνο θαη ηα κεηαβιεηά έμνδα (είλαη δχν πνζά 

αληηζηξφθσο αλάινγα).  Όζν πην πνιχ απμάλνληαη ηα έμνδα - είηε είλαη ζηαζεξά είηε 

κεηαβιεηά - ηφζν πεξηζζφηεξν κεηψλνληαη ηα θέξδε. Απηφ άιισζηε θαίλεηαη απφ ηελ 

αξλεηηθή θιίζε ησλ θακππιψλ πνπ δείρλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θέξδνπο ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ. 

 

Γξάθεκα 6.1.5.α : Κέξδνο ζε Μεηαβνιέο ηαζεξψλ Δμφδσλ 
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Γξάθεκα 6.1.5.β : Κέξδνο ζε Μεηαβνιέο Μεηαβιεηψλ Δμφδσλ 

 

Σα παξαπάλσ γξαθήκαηα απεηθνλίδνπλ ην θέξδνο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο 

ησλ ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ. 

Πίλαθαο 6.1.5.α 

ΘΔΟΓΝΠ ΠΔ ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΠΡΑΘΔΟΩΛ ΔΜΝΓΩΛ (%) 

    

Α/Α ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΠΡΑΘΔΟΩΛ ΔΜΝΓΩΛ % ΠΡΑΘΔΟΑ ΔΜΝΓΑ ΘΔΟΓΖ 

1 -10.00 31500 39730 

2 -9.50 31675 39555 

3 -9.00 31850 39380 

4 -8.50 32025 39205 

5 -8.00 32200 39030 

6 -7.50 32375 38855 

7 -7.00 32550 38680 

8 -6.50 32725 38505 

9 -6.00 32900 38330 

10 -5.50 33075 38155 

11 -5.00 33250 37980 

12 -4.50 33425 37805 

13 -4.00 33600 37630 

14 -3.50 33775 37455 

15 -3.00 33950 37280 

16 -2.50 34125 37105 

17 -2.00 34300 36930 
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18 -1.50 34475 36755 

19 -1.00 34650 36580 

20 -0.50 34825 36405 

21 0.00 35000 36230 

22 0.50 35175 36055 

23 1.00 35350 35880 

24 1.50 35525 35705 

25 2.00 35700 35530 

26 2.50 35875 35355 

27 3.00 36050 35180 

28 3.50 36225 35005 

29 4.00 36400 34830 

30 4.50 36575 34655 

31 5.00 36750 34480 

32 5.50 36925 34305 

33 6.00 37100 34130 

34 6.50 37275 33955 

35 7.00 37450 33780 

36 7.50 37625 33605 

37 8.00 37800 33430 

38 8.50 37975 33255 

39 9.00 38150 33080 

40 9.50 38325 32905 

41 10.00 38500 32730 

    

    

Βαζηθή Ξαξαδνρή : Νη κηθξέο κεηαβνιέο δελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηα ππόινηπα 

ζηνηρεία. 

 

Πίλαθαο 6.1.5.β 

ΘΔΟΓΝΠ ΠΔ ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΚΔΡΑΒΙΖΡΩΛ ΔΜΝΓΩΛ (%) 

    

Α/Α ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΚΔΡΑΒΙΖΡΩΛ ΔΜΝΓΩΛ % ΚΔΡΑΒΙΖΡΑ ΔΜΝΓΑ ΘΔΟΓΖ 

1 -10.00 177543 55957 

2 -9.50 178529 54971 

3 -9.00 179516 53984 

4 -8.50 180502 52998 

5 -8.00 181488 52012 

6 -7.50 182475 51025 

7 -7.00 183461 50039 

8 -6.50 184447 49053 

9 -6.00 185434 48066 

10 -5.50 186420 47080 

11 -5.00 187407 46094 
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12 -4.50 188393 45107 

13 -4.00 189379 44121 

14 -3.50 190366 43134 

15 -3.00 191352 42148 

16 -2.50 192338 41162 

17 -2.00 193325 40175 

18 -1.50 194311 39189 

19 -1.00 195297 38203 

20 -0.50 196284 37216 

21 0.00 197270 36230 

22 0.50 198256 35244 

23 1.00 199243 34257 

24 1.50 200229 33271 

25 2.00 201215 32285 

26 2.50 202202 31298 

27 3.00 203188 30312 

28 3.50 204174 29326 

29 4.00 205161 28339 

30 4.50 206147 27353 

31 5.00 207134 26367 

32 5.50 208120 25380 

33 6.00 209106 24394 

34 6.50 210093 23407 

35 7.00 211079 22421 

36 7.50 212065 21435 

37 8.00 213052 20448 

38 8.50 214038 19462 

39 9.00 215024 18476 

40 9.50 216011 17489 

41 10.00 216997 16503 

    

    

Βαζηθή Ξαξαδνρή : Νη κηθξέο κεηαβνιέο δελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηα ππόινηπα 

ζηνηρεία. 

 

ηνπο Πίλαθεο 6.1.5.α θαη 6.1.5.β θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα θέξδε ζε ζρέζε κε 

ηηο κεηαβνιέο ζηαζεξψλ  θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ. Έθηνο φκσο απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

δαπαλψλ, ην θέξδνο επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην επίπεδν 

ησλ πσιήζεσλ θαη ε ηηκή ησλ πξντφλησλ. Μεηαμχ ηνπο ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε. 

Γειαδή, φζν πεξηζζφηεξν απμάλνληαη νη πσιήζεηο ηφζν απμάλνληαη θαη ηα θέξδε. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ηηκή ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο δειαδή κία ελδερφκελε 

αχμεζε ηεο ηηκήο επηθέξεη κία αλάινγε αχμεζε ζηα θέξδε. Σα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ (Γξάθεκα 6.1.5.γ θαη 6.1.5.δ) απεηθνλίδνπλ ην θέξδνο γηα θάζε 
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κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ ή ηεο ηηκήο, ελψ νη κεηέπεηηα πίλαθεο, ην πνζφ ησλ θεξδψλ 

γηα κεηαβνιή απηψλ απφ -10% έσο θαη +10%.  

  

 

Γξάθεκα 6.1.5.γ: Κέξδνο ζε Μεηαβνιέο Πσιήζεσλ 

 

 Γξάθεκα 6.1.5.δ: Κέξδνο ζε Μεηαβνιέο Σηκψλ 
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Πίλαθαο 6.1.5.γ 

ΘΔΟΓΝΠ ΠΔ ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΞΩΙΖΠΔΩΛ (%) 

    

Α/Α ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΞΩΙΖΠΔΩΛ % ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΘΔΟΓΖ 

1 -10.00 241650 29107 

2 -9.50 242993 29463 

3 -9.00 244335 29819 

4 -8.50 245678 30175 

5 -8.00 247020 30532 

6 -7.50 248363 30888 

7 -7.00 249705 31244 

8 -6.50 251048 31600 

9 -6.00 252390 31956 

10 -5.50 253733 32312 

11 -5.00 255075 32669 

12 -4.50 256418 33025 

13 -4.00 257760 33381 

14 -3.50 259103 33737 

15 -3.00 260445 34093 

16 -2.50 261788 34449 

17 -2.00 263130 34805 

18 -1.50 264473 35162 

19 -1.00 265815 35518 

20 -0.50 267158 35874 

21 0.00 268500 36230 

22 0.50 269843 36586 

23 1.00 271185 36942 

24 1.50 272528 37298 

25 2.00 273870 37655 

26 2.50 275213 38011 

27 3.00 276555 38367 

28 3.50 277898 38723 

29 4.00 279240 39079 

30 4.50 280583 39435 

31 5.00 281925 39792 

32 5.50 283268 40148 

33 6.00 284610 40504 

34 6.50 285953 40860 

35 7.00 287295 41216 

36 7.50 288638 41572 

37 8.00 289980 41928 

38 8.50 291323 42285 

39 9.00 292665 42641 

40 9.50 294008 42997 

41 10.00 295350 43353 
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Βαζηθή Ξαξαδνρή : Νη κηθξέο κεηαβνιέο δελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηα ππόινηπα ζηνηρεία. 

 

Πίλαθαο 6.1.5.δ: 

ΘΔΟΓΝΠ ΠΔ ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΡΗΚΩΛ (%) 

    

Α/Α ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΡΗΚΩΛ % ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΘΔΟΓΖ 

1 -10.00 241650 9380 

2 -9.50 242993 10723 

3 -9.00 244335 12065 

4 -8.50 245678 13408 

5 -8.00 247020 14750 

6 -7.50 248363 16093 

7 -7.00 249705 17435 

8 -6.50 251048 18778 

9 -6.00 252390 20120 

10 -5.50 253733 21463 

11 -5.00 255075 22805 

12 -4.50 256418 24148 

13 -4.00 257760 25490 

14 -3.50 259103 26833 

15 -3.00 260445 28175 

16 -2.50 261788 29518 

17 -2.00 263130 30860 

18 -1.50 264473 32203 

19 -1.00 265815 33545 

20 -0.50 267158 34888 

21 0.00 268500 36230 

22 0.50 269843 37573 

23 1.00 271185 38915 

24 1.50 272528 40258 

25 2.00 273870 41600 

26 2.50 275213 42943 

27 3.00 276555 44285 

28 3.50 277898 45628 

29 4.00 279240 46970 

30 4.50 280583 48313 

31 5.00 281925 49655 

32 5.50 283268 50998 

33 6.00 284610 52340 

34 6.50 285953 53683 

35 7.00 287295 55025 

36 7.50 288638 56368 

37 8.00 289980 57710 



46 
 

38 8.50 291323 59053 

39 9.00 292665 60395 

40 9.50 294008 61738 

41 10.00 295350 63080 

    

    

Βαζηθή Ξαξαδνρή : Νη κηθξέο κεηαβνιέο δελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηα ππόινηπα 

ζηνηρεία. 

 

ηνπο παξαπάλσ Πίλαθεο 6.1.5.γ θαη 6.1.5.δ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη 

κεηαβνιέο ηνπ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο πσιήζεσλ θαη ηηκψλ αληίζηνηρα. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην θέξδνο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηα έμνδα αιιά 

επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο. 

Γειαδή φζν απμάλνληαη νη πσιήζεηο ή φζν απμάλεηαη ε ηηκή ηφζν απμάλεηαη ην 

θέξδνο. 

 

5.1.6) πλάξηεζε θέξδνπο  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο καο 

αλάινγα κε ην πφζεο πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη αλάινγα κε ηα 

κεηαβιεηά θαη ζηαζεξά έμνδα. Ξεθηλάεη κε κεδεληθέο πσιήζεηο, κεδεληθά κεηαβιεηά 

έμνδα θαη ηα ζηαζεξά έμνδα θαη ηειεηψλεη κε ηηο κέγηζηεο πσιήζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

γίλνπλ, ηα κέγηζηα κεηαβιεηά έμνδα πνπ κπνξεί λα γίλνπλ θαη ηα ίδηα ζηαζεξά έμνδα. 

Ο πίλαθαο απηφο κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα 

απφ πην επίπεδν πσιήζεσλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ έρεη θέξδνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξεί λα βάιεη έλα φξην ζηα έμνδα θαη έλα ζηφρν ζηηο πσιήζεηο πνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ. 

Πίλαθαο 6.1.6 

ΠΛΑΟΡΖΠΖ ΘΔΟΓΝΠ 

      

Α/Α ΞΩΙΖΠΔΗΠ % ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΚΔΡ.ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΡΑ.ΓΑΞΑΛΔΠ ΘΔΟΓΖ 

1 0.00 0 0 35000 -35000 

2 5.00 13425 9864 35000 -31439 

3 10.00 26850 19727 35000 -27877 

4 15.00 40275 29591 35000 -24316 

5 20.00 53700 39454 35000 -20754 

6 25.00 67125 49318 35000 -17193 

7 30.00 80550 59181 35000 -13631 
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8 35.00 93975 69045 35000 -10070 

9 40.00 107400 78908 35000 -6508 

10 45.00 120825 88772 35000 -2947 

11 50.00 134250 98635 35000 615 

12 55.00 147675 108499 35000 4177 

13 60.00 161100 118362 35000 7738 

14 65.00 174525 128226 35000 11300 

15 70.00 187950 138089 35000 14861 

16 75.00 201375 147953 35000 18423 

17 80.00 214800 157816 35000 21984 

18 85.00 228225 167680 35000 25546 

19 90.00 241650 177543 35000 29107 

20 95.00 255075 187407 35000 32669 

21 100.00 268500 197270 35000 36230 

      

 

 

Γξάθεκα 6.1.6: πλάξηεζε θεξδώλ 

 

5.1.7) Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο 

Οη αξηζκνδείθηεο ή ρξεκαηννηθνλνκηθνίδείθηεο ( financial ratio ή accounting 

ratio) είλαη ην πειίθν κεηαμχ επηιεγκέλσλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο. Καηαξηίδνληαη κε ζθνπφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο ζέζεσο ή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηάθνξσλ 

ηκεκάησλ ή νιφθιεξσλ ηνκέσλ νη νπνίνη αθνξνχλ κία νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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ηειηθή αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

ή θαη γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε κνλάδα απηή. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαίλνληαη νη θπξηφηεξνη αξηζκνδείθηεο πνπ ππνινγίζηεθαλ: 

Πίλαθαο 6.1.7 

ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ 

  

  

  

Α. ΟΔΠΡΝΡΖΡΑΠ  

  

1. Κςκλοθοπιακήρ (%) 57,838.26 

(ελεξγεηηθό-πάγηα/βξαρ.ππνρξεώζεηο)  

  

2. Άμεζηρ (%) 57,838.26 

(πειάηεο+δηαζέζηκα/βξαρ.ππνρξεώζεηο)  

  

  

  

Β. ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΖΠ ΡΑΣΡΖΡΑΠ  

  

1. Αποθεμάηων (ημέπερ) 0 

(θόζηνο πωιεζ/κέζν απόζεκα)  

  

2. Απαιηήζεων (ημέπερ) 0 

(απαηηήζεηο/πωιήζεηο)  

  

3. Πιζηώζεων ππομηθεςηών (ημέπερ) 0 

(πξνκεζεπηέο/αγνξέο)  

  

  

  

Γ. ΓΑΛΔΗΑΘΖΠ ΔΞΗΒΑΟΛΠΖΠ  

  

1. ςνολικήρ (%) 0.08 

(ζπλ.ππνρξεώζεωλ/ελεξγεηηθό)  

  

2. Μεζομακποππόθεζμηρ (%) 0.00 

(κεζνκαθξνπξόζεζκα δάλεηα/ελεξγεηηθό)  
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Γ. ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  

  

1. Ιδίων κεθαλαίων (%) 51.76 

(απνηειέζκαη/ίδηα θεθάιαηα)  

  

2. ςνολικών (%) 34.08 

(απνηειέζκαηα/ίδηα+μέλα θεθάιαηα)  

  

3. Πωλήζεων (%) 13.49 

(απνηειέζκαηα/πωιήζεηο)  

  

  

 

  

5.1.8) Υξεκαηνξνέο – Cash Flow 

Οη ρξεκαηνξνέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επεμεγήζνπλ ηα έζνδα ("εηζξνέο 

ρξεκάησλ") θαη ηα έμνδα ("εθξνέο ρξεκάησλ") ηεο επηρείξεζεο. Οη ρξεκαηνξνέο γηα 

ην νηθνλνκηθφ καο κνληέιν θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, φπσο θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα. 

Πίλαθαο 6.1.8 

 
ΣΟΖΚΑΡΝΟΝΔΠ - CASH FLOW 

             

Γηα 

Λόκηζκα : 

Δπξώ 

            

Α. 

ΔΗΠΞΟΑΜΔ

ΗΠ ΑΞΝ 

ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑ

Ο 

ΑΞΟ ΚΑΗ ΗΝ

Λ 

ΗΝ

Ι 

ΑΓ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ 

Πωλήζειρ 

Δμποπεςμά

ηων 

13,4

25 

13,4

25 

13,4

25 

26,8

50 

26,8

50 

40,2

75 

40,2

75 

40,2

75 

26,8

50 

13,4

25 

6,71

3 

6,71

3 

Πωλήζειρ 

Πποϊόνηων 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πελάηερ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γπαμμάηια 

Διζππακηέα 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπά 

Έζοδα 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γάνεια 10,0

00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπέρ 

Διζπποέρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Διζππάξειρ 

Φόπων 

2,55

1 

2,55

1 

2,55

1 

5,10

2 

5,10

2 

7,65

2 

7,65

2 

7,65

2 

5,10

2 

2,55

1 

1,27

5 

1,27

5 
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ΠΛΝΙO  25,

976 

15,

976 

15,

976 

31,

952 

31,

952 

47,

927 

47,

927 

47,

927 

31,

952 

15,

976 

7,9

88 

7,9

88 

             

Α. 

ΞΙΖΟΩΚΔ

Π ΓΗΑ 

ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑ

Ο 

ΑΞΟ ΚΑΗ ΗΝ

Λ 

ΗΝ

Ι 

ΑΓ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ 

Αγοπέρ 

Δμποπεςμά

ηων 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγοπέρ 

Τλών 

Παπαγωγήρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γπαμμάηια 

Πληπωηέα 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ππομηθεςη

έρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπέρ 

Τποσπεώζει

ρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ηαθεπά 

Έξοδα 

7,49

9 

2,49

9 

2,49

9 

2,49

9 

2,49

9 

2,49

9 

2,49

9 

2,49

9 

2,49

9 

2,49

9 

2,49

9 

2,49

9 

Μεηαβληηά 

Έξοδα 

18,0

46 

16,5

46 

16,5

21 

16,2

16 

16,1

96 

16,1

86 

16,2

86 

16,2

76 

16,1

86 

16,2

16 

16,2

51 

16,2

66 

Φόποι 

Διζθοπέρ 

2,55

1 

2,55

1 

2,55

1 

5,10

2 

5,10

2 

7,65

2 

7,65

2 

7,65

2 

5,10

2 

2,55

1 

1,27

5 

1,27

5 

Αγοπέρ 

Παγίων 

52,0

00 

0 0 0 1,00

0 

0 2,00

0 

0 0 0 0 0 

Λοιπέρ 

Δκποέρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γάνεια 0 0 1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

ΠΛΝΙO  80,

096 

21,

596 

22,

571 

24,

817 

25,

797 

27,

337 

29,

437 

27,

427 

24,

787 

22,

266 

21,

026 

21,

041 

             

CASH 

FLOW 

-

54,

120 

-

5,6

20 

-

6,5

95 

7,1

35 

6,1

55 

20,

590 

18,

490 

20,

500 

7,1

65 

-

6,2

90 

-

13,

038 

-

13,

053 

             

ΡΑΚΔΗΑΘ

ΝΠ 

ΞΟΝΓΟΑΚ

/ΠΚΝΠ 

ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑ

Ο 

ΑΞΟ ΚΑΗ ΗΝ

Λ 

ΗΝ

Ι 

ΑΓ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ 

Γιαθέζιμα 

Απσήρ 

70,0

00 

15,8

80 

10,2

60 

3,66

5 

10,8

00 

16,9

54 

37,5

44 

56,0

34 

76,5

34 

83,6

99 

77,4

09 

64,3

71 

Διζππάξειρ 25,9

76 

15,9

76 

15,9

76 

31,9

52 

31,9

52 

47,9

27 

47,9

27 

47,9

27 

31,9

52 

15,9

76 

7,98

8 

7,98

8 

Πληπωμέρ 80,0

96 

21,5

96 

22,5

71 

24,8

17 

25,7

97 

27,3

37 

29,4

37 

27,4

27 

24,7

87 

22,2

66 

21,0

26 

21,0

41 

Κεθάλαιο 

Κίνηζηρ 

Απσήρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σόκοι 

Κεθαλαίος 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Κίνηζηρ 

Κεθάλαιο 

Κίνηζηρ 

Σέλοςρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γιάθεζιμα 

Σέλοςρ 

15,8

80 

10,2

60 

3,66

5 

10,8

00 

16,9

54 

37,5

44 

56,0

34 

76,5

34 

83,6

99 

77,4

09 

64,3

71 

51,3

19 

             

ΚΔΡΑΒΝΙ

Ζ 

ΘΔΦΑΙΑΗ

Ν 

ΘΗΛΖΠΖΠ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ξνζά ζε  Δπξώ (€) 

 

 

 

Γξάθεκα 6.1.8: Cash – Flow  

 

5.1.9) Δκπνξεύκαηα - Αμηνιόγεζε εκπνξεπκάησλ 

Οη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε καο είλαη ήδε 

γλσζηέο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε ησλ εκπνξεπκάησλ καο. 

Απφ φηη κπνξνχκε λα δνχκε ην εκπφξεπκα ην νπνίν ζα καο εμαζθαιίζεη ηα 

πεξηζζφηεξα θέξδε ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ ηδίξν είλαη νη αζχξκαηνη αηζζεηήξεο. 

Με φρη κεγάιε δηαθνξά έξρεηαη ε δηαδηθηπαθή παξνπζία πνπ πξφθεηηαη γηα ππεξεζία. 

Οη πνζφηεηεο πνπ κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο πειάηεο καο αλαγξάθνληαη ζηνλ 



52 
 

παξαθάησ πίλαθα θαη είλαη αλάινγεο κε ηνπο ζηφρνπο θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο καο 

θαη ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο. 

 

Πίλαθαο 6.1.9 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ 

       

ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΑ ΞΝΠΝΡΖ

ΡΑ 

ΡΕΗΟΝ

Π 

ΘΝΠΡΝ

Π 

Κ.ΘΔΟΓ

ΝΠ 

% 

ΡΕΗΟΝ

Π 

% 

Κ.ΘΔΟΓ

ΝΠ 

ΞΑΘΔΡΝ 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠ

ΖΠ 

20 40000 0 40000 14.90 14.90 

ΞΑΘΔΡΝ 

ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖ

Π 

20 42000 0 42000 15.64 15.64 

ΞΑΘΔΡΝ 

ΔΜΩΠΩΚΑΡΗΘΖ

Π 

15 25500 0 25500 9.50 9.50 

ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗ

ΘΝ ΞΑΘΔΡΝ 

20 30000 0 30000 11.17 11.17 

ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΝ 

ΞΑΘΔΡΝ 

20 36000 0 36000 13.41 13.41 

ΞΑΘΔΡΝ 

ΘΝΠΚΖΡΗΘΖΠ 

ΗΑΡΟΗΘΖ 

30 75000 0 75000 27.93 27.93 

ΞΑΘΔΡΝ 

ΗΑΚΑΡΗΘΩΛ 

40 20000 0 20000 7.45 7.45 

ΠΛΝΙΑ  26850

0 

0 268500 100.0

0 

100.00 
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Γξάθεκα 6.1.9: Αμηνιφγεζε Δκπνξεπκάησλ 

5.1.10) Αλάιπζε πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ θαηα εκπόξεπκα 

Οη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά εκπνξεχκαηα, είλαη απμεκέλεο θαηά ηελ 

ζεξηλή πεξίνδν, ηδηαίηεξα ηνπο κήλεο Ηνχλην, Ηνχιην θαη Αχγνπζην, ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο δήηεζεο πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά (άδεηεο γηα δηαθνπέο).  Καηά ηνπο κήλεο 

Απξίιην, Μάην θαη επηέκβξην ε πνξεία ησλ πσιήζεσλ παξακέλεη ζηαζεξή ρσξίο 

δηαθπκάλζεηο θαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα ζπγξηηηθά κε ηνπ ππφινηπνπο κήλεο ηνπ 

έηνπο.  ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί (Γξάθεκα 6.1.10), παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ησλ 

πσιήζεσλ ζηα εκπνξεχκαηα. Καηά ηνπο κήλεο Ννέκβξε θαη Γεθέκβξε ππάξρεη 

πηψζε ησλ πσιήζεσλ ζηνπο θιάδνπο ηεο επηρείξεζεο ιφγσ ηεο κεησκέλεο 

θηλεηηθφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αγνξά. 
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Γξάθεκα 6.1.10: Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ θαηά Δκπφξεπκα 

Πίλαθαο 6.1.10 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ 

               

Θαηά Δκπόξεπκα, Όια Ρα Δκπνξεύκαηα,  Αμίεο ζε Κνλάδεο ,Λόκηζκα : <Δπξώ> 

A

/

A 

ΞΔΟΗΓ

ΟΑΦΖ 

ΠΛ

ΝΙΝ 

ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΗ ΗΝ

Λ 

ΗΝ

Ι 

ΑΓ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝ

Δ 

ΓΔ

Θ 

1 ΠΑΚΔΣΟ 

ΑΠΟΚΑ

ΣΑΣΑ

Η 

40,0

00.0

0 

2,00

0.00 

2,00

0.00 

2,00

0.00 

4,00

0.00 

4,00

0.00 

6,00

0.00 

6,00

0.00 

6,00

0.00 

4,00

0.00 

2,00

0.00 

1,00

0.00 

1,00

0.00 

2 ΠΑΚΔΣΟ 

ΑΙΜΟΚΑ

ΘΑΡΗ 

42,0

00.0

0 

2,10

0.00 

2,10

0.00 

2,10

0.00 

4,20

0.00 

4,20

0.00 

6,30

0.00 

6,30

0.00 

6,30

0.00 

4,20

0.00 

2,10

0.00 

1,05

0.00 

1,05

0.00 

3 ΠΑΚΔΣΟ 

ΔΞΩΩ

ΜΑΣΙΚΗ

 

25,5

00.0

0 

1,27

5.00 

1,27

5.00 

1,27

5.00 

2,55

0.00 

2,55

0.00 

3,82

5.00 

3,82

5.00 

3,82

5.00 

2,55

0.00 

1,27

5.00 

637.

50 

637.

50 

4 ΟΦΘΑΛ

ΜΟΛΟΓΙ

ΚΟ 

ΠΑΚΔΣΟ 

30,0

00.0

0 

1,50

0.00 

1,50

0.00 

1,50

0.00 

3,00

0.00 

3,00

0.00 

4,50

0.00 

4,50

0.00 

4,50

0.00 

3,00

0.00 

1,50

0.00 

750.

00 

750.

00 

5 ΟΓΟΝΣΙ

ΑΣΡΙΚΟ 

ΠΑΚΔΣΟ 

36,0

00.0

0 

1,80

0.00 

1,80

0.00 

1,80

0.00 

3,60

0.00 

3,60

0.00 

5,40

0.00 

5,40

0.00 

5,40

0.00 

3,60

0.00 

1,80

0.00 

900.

00 

900.

00 

6 ΠΑΚΔΣΟ 

ΚΟΜΗ

ΣΙΚΗ 

ΙΑΣΡΙΚ

Η 

75,0

00.0

0 

3,75

0.00 

3,75

0.00 

3,75

0.00 

7,50

0.00 

7,50

0.00 

11,2

50.0

0 

11,2

50.0

0 

11,2

50.0

0 

7,50

0.00 

3,75

0.00 

1,87

5.00 

1,87

5.00 

7 ΠΑΚΔΣΟ 

ΙΑΜΑΣΙ

ΚΩΝ 

20,0

00.0

0 

1,00

0.00 

1,00

0.00 

1,00

0.00 

2,00

0.00 

2,00

0.00 

3,00

0.00 

3,00

0.00 

3,00

0.00 

2,00

0.00 

1,00

0.00 

500.

00 

500.

00 

  ΠΛΝΙ 268, 13,4 13,4 13,4 26,8 26,8 40,2 40,2 40,2 26,8 13,4 6,7 6,7
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Α 500.

00 

25.0

0 

25.0

0 

25.0

0 

50.0

0 

50.0

0 

75.0

0 

75.0

0 

75.0

0 

50.0

0 

25.0

0 

12.

50 

12.

50 

 Ξνζά ζε  Δπξώ (€) 

5.1.11) Αλάιπζε πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ θαηά πνιηηηθή 

Οη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά πνιηηηθή, αθνινπζνχλ ηελ ίδηα αλνδηθή ή 

θαζνδηθή πνξεία φπσο θαη θαηά εκπφξεπκα, αλάινγα ηνλ κήλα ζηνλ νπνίν 

αλαθεξφκαζηε. ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί (Γξάθεκα 6.1.11), παξνπζηάδεηαη ε 

πνξεία ησλ πσιήζεσλ ζηα εκπνξεχκαηα θαηά πνιηηηθή πσιήζεσλ. Καηά ηνπο κήλεο 

Ννέκβξε θαη Γεθέκβξε ππάξρεη πηψζε ησλ πσιήζεσλ ζηνπο θιάδνπο ηεο 

επηρείξεζεο ιφγσ ηεο κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αγνξά. 

 

Γξάθεκα 6.1.11: Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ θαηά Πνιηηηθή Πσιήζεσλ 

Πίλαθαο 6.1.11 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ 

               

Θαηά Ξνιηηηθή Ξωιήζεωλ, Όιεο Νη Ξνιηηηθέο,  Αμίεο ζε Κνλάδεο ,Λόκηζκα : <Δπξώ> 

A/A ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΠΛΝΙΝ ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΗ ΗΝΛ ΗΝΙ ΑΓ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ 

1 ΓΔΝΙΚΗ 

ΠΩΛΗΔΩΝ 

268,500.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 26,850.00 26,850.00 40,275.00 40,275.00 40,275.00 26,850.00 13,425.00 6,712.50 6,712.50 

  ΠΛΝΙΑ 268,500.00 13,425.00 13,425.00 13,425.00 26,850.00 26,850.00 40,275.00 40,275.00 40,275.00 26,850.00 13,425.00 6,712.50 6,712.50 

 Ξνζά ζε  Δπξώ (€) 
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5.2) 2
νο

 Υ ξ ό λ ν ο   

 Οη ππνινγηζκνί ζην δεχηεξν έηνο έγηλαλ φπσο θαη ζην πξψην, κε ηελ δηαθνξά 

φηη ε εηαηξία καο ιφγσ δηαθήκηζεο πνχιεζε πεξηζζφηεξα παθέηα απφ φηη ζηνλ πξψην 

ρξφλν. Δπίζεο πξνζιήθζεθε έλαο αθφκα ππάιιεινο ν νπνίνο ζα δηαρεηξίδεηαη θαη ζα 

αλαλεψλεη ηελ ηζηνζειίδα καο, θαη ζα αλαιακβάλεη φιε ηελ ειεθηξνληθή ππνζηήξημε 

ηεο επηρείξεζεο.  

 ηνλ δεχηεξν ρξφλν ε επηρείξεζή καο ζηνρεχεη θαη επελδχεη ζην ηκήκα ηνπ 

κάξθεηηλγθ θαη ηεο δηαθήκηζεο, πξνθεηκέλνπ ζηνλ ηξίην ρξφλν λα απμήζεη ην 

πειαηνιφγηφ ηεο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ απμάλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθήκηζεο 

θαηά 5.000 € (ζπλνιηθφ δηαηηζέκελν πνζφ 10.000 €). 

 

 5.2.1) Ιζνινγηζκόο  

 Ο 2
νο 

ρξόλνο μεθηλάεη κε θέξδνο απν πξνεγνύκελε ρξήζε 36,230.00 €. 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

χκθσλα κε ηνλ ηζνινγηζκφ ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο, ηα ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα πνζά αλέξρνληαη ζηα 94,685.00 €, πνζφ κεγαιχηεξν ηνπ πξψηνπ έηνπο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαηά 43,366.27 €.  Απηφ δείρλεη φηη ε εηαηξεία καο είρε 

κηα επηηπρεκέλε θαη αλνδηθή πνξεία θαηά ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 

 Ζ επηρείξεζή καο μεθηλάεη ην δεχηεξν έηνο κε θέξδε πνπ αλέξρνληαη ζηα 

36,230.00 € απφ ην πξψην έηνο. Οη πσιήζεηο ησλ εκπνξεπκάησλ αλέξρνληαη ζην 

πνζφ ησλ 351,400.00 €, ελψ ην θφζηνο ηνπο ζππππνινγίδεηαη ζηα κεηαβιεηά έμνδα. 

Έηζη, πξνθχπηεη ην κηθηφ θέξδνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ 2
ν
 ρξφλν πνπ αλέξρεηαη ζε 

351,400.00 €. Σα ζπλνιηθά ζηαζεξά έμνδα γηα φιν ηνλ ρξφλν είλαη 47,000.00 € θαη ηα 

κεηαβιεηά 260,300.00 €. Απφ ηα πξνεγνχκελα πξνθχπηεη ηειηθά ην θέξδνο ρξήζεο, 

χςνπο 44,100.00 €. Ο ηζνινγηζκφο ηνπ δεχηεξνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (6.2.1): 
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Πίλαθαο 6.2.1 

Η Π Ν Ι Ν Γ Η Π Κ Ν Π 

    

    

Δ Λ Δ Ο Γ Ζ Ρ Η Θ Ν Ξ Α Θ Ζ Ρ Η Θ Ν 

    

  Πάγια 55000   Κεθάλαιο 70000 

  Αποθέμαηα    Μακποππόθεζμα Γάνεια -850 

    Βπασςππόθεζμα Γάνεια  

  Υπεώζηερ    Ππομηθεςηέρ  

  Γιαθέζιμα-

Σαμείο 

94685   Πιζηωηέρ 205 

    

    

  Κέπδη Πποηγούμενηρ 

Υπήζηρ 

36230 

  Κέπδη Υπήζηρ 44100 

    

ΠΛΝΙΝ 149685 ΠΛΝΙΝ 149685 

    

    

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΣΟΖΠΖΠ 

    

 Πωλήζειρ 

Eμποπεςμάηων 

351400  

 Πωλήζειρ πποιόνηων   

 Κόζηορ εμποπεςμάηων   

 Κόζηορ πποιόνηων   

 Μικηό κέπδορ 351400  

 ηαθεπά έξοδα 47000  

 Μεηαβληηά έξοδα 260300  

 ύνολο εξόδων 307300  

 Θέξδνο 44100  

 

Καηά ην 2
ν
 έηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηηο 

ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ελψ παξαηεξείηαη αχμεζε ζηηο πσιήζεηο σο ζπλέπεηα 

ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ ζηαζεξνχ πειαηνινγίνπ πνπ αξρίδεη λα ζρεκαηίδεη ε εηαηξία. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα γξαθήκαηα ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
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Γξάθεκα 6.2.1.α:  Ηζνινγηζκφο – Απνηειέζκαηα Υξήζεο 

Οη δχν πξψηεο ζηήιεο ζπκβνιίδνπλ ην θφζηνο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

πξντφλησλ αληίζηνηρα, ην νπνίν είλαη κεδεληθφ δηφηη ε πξνκήζεηα ησλ ζπλεξγαηψλ 

καο ζπλππνινγίζηεθε ζηα κεηαβιεηά έμνδα, ηα νπνία θαίλεηαη λα είλαη απμεκέλα.  Ζ 

ηξίηε ζηήιε δειψλεη ηα ζηαζεξά έμνδα ηεο επηρείξεζεο, ε ηέηαξηε ηα κεηαβιεηά θαη 

ε πέκπηε ην θέξδνο. 

 

Γξάθεκα 6.2.1.β:  Ηζνινγηζκφο Δλεξγεηηθφ 
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Σν παξαπάλσ δηάγξακκα αλαθέξεηαη ζην ελεξγεηηθφ κέξνο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Ζ πξψηε ζηήιε δείρλεη ηα πάγηα έμνδα θαη ε πέκπηε ην δηαζέζηκν πνζφ. 

 

Γξάθεκα 6.2.1.γ:  Ηζνινγηζκφο Παζεηηθφ 

 

5.2.2) Αλάιπζε ζηαζεξώλ εμόδσλ πξνο πσιήζεηο 

Πίλαθαο 6.2.2 

ΠΡΑΘΔΟΑ ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΠ ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

      

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ % 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

% 

ΠΡΑΘ.ΔΜΝΓΩΛ 

% 

ΠΛ.ΔΜΝΓΩΛ 

1 ΔΛΝΗΘΗΝ 6000 1.71 12.77 1.95 

2 ΞΑΙΙΖΙΝΗ 36000 10.24 76.60 11.71 

3 ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ 5000 1.42 10.64 1.63 

 ΠΛΝΙΑ 47000 13.38 100.00 15.29 

 

ηα ζηαζεξά έμνδα αγγίδνπλ ην πνζφ ησλ 47,000.00 € θαη ζε απηά 

πεξηιακβάλνληαη ην ελνίθην πνπ είλαη ζηα 6,000.00 € εηεζίσο, νη κηζζνί ησλ 

ππαιιήισλ πνπ αλέξρεηαη ζηα 36,000.00 € (αχμεζε ιφγσ πξνζζήθεο ελφο αθφκε 

ππαιιήινπ) θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ είλαη 5,000.00 €.  

Απνηεινχλ ην 13,38 % ησλ πσιήζεσλ θαη ην 15,29 % ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ.  
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5.2.3) Αλάιπζε κεηαβιεηώλ εμόδσλ πξνο πσιήζεηο 

Πίλαθαο 6.2.3 

ΚΔΡΑΒΙΖΡΑ ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΠ ΞΩΙΖΠΔΗΠ 

      

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΞΝΠΝ % 

ΞΩΙΖΠΔΩΛ 

% 

ΚΔΡ.ΔΜΝΓΩΛ 

% 

ΠΛ.ΔΜΝΓΩΛ 

1 ΓΔΖ 960 0.27 0.37 0.31 

2 ΡΖΙΔΦΩΛΝ - 

ΗΛΡΔΟΛΔΡ 

600 0.17 0.23 0.20 

3 ΛΔΟΝ 240 0.07 0.09 0.08 

4 ΑΔΟΗΝ 600 0.17 0.23 0.20 

5 ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ 1920 0.55 0.74 0.62 

6 ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ 10000 2.85 3.84 3.25 

7 ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ-

ΦΑΓΖΡΝ 

70280 20.00 27.00 22.87 

8 ΚΔΡΑΦΝΟΑ 35140 10.00 13.50 11.44 

9 ΘΙΗΛΗΘΖ 140560 40.00 54.00 45.74 

 ΠΛΝΙΑ 260300 74.08 100.00 84.71 

 

Σα κεηαβιεηά έμνδα (Πίλαθαο 6.2.3) θαηαιακβάλνπλ ην 84,71 % ησλ 

ζπλνιηθψλ εμφδσλ ελψ απνηεινχλ ην 74,08 % ησλ πσιήζεσλ. Αλαθέξνληαη ζε 

ιεηηνπξγηθά έμνδα φπσο Γ.Δ.Ζ., χδξεπζε, ηειεπηθνηλσλίεο, θπζηθφ αέξην,  ππεξεζίεο 

θαζαξηζκνχ, δηαθήκηζε θαζψο επίζεο θαη ζηελ πξνκήζεηα απφ ηεο πσιήζεηο ηνπ 

μελνδνρείνπ, ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο θιηληθήο. 

 

5.2.4) Αλάιπζε λεθξνύ ζεκείνπ ηεο επηρείξεζεο 

Πίλαθαο 6.2.4 

ΛΔΘΟΝ ΠΖΚΔΗΝ 

  

  

  

ΠΩΛΗΔΙ 351400 

  

ΣΑΘΔΡΔ ΓΑΠΑΝΔ 47000 

  

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΓΑΠΑΝΔ 260300 

  



61 
 

  

  

ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ 181293 

  

ΝΔΚΡΟ ΗΜΔΙΟ (% ηων πωλήζεων)  51.59 

  

  

  

ΑΛΑΙΠΖ ΔΑΗΠΘΖΠΗΑΠ %  

  

- Ωρ Ππορ Πωλήζειρ % 12.55 

  

- Ωρ Ππορ Μεηαβληηέρ Γαπάνερ % 16.94 

  
 

ηνλ πίλαθα απηφλ παξαηεξνχκε φηη ην λεθξφ ζεκείν ηεο επηρείξεζεο, 

δειαδή ην ζεκείν εθείλν ζην νπνίν δελ ππάξρεη θέξδνο αιιά δελ πξνθχπηεη θαη 

δεκία είλαη φηαλ νη πσιήζεηο θηάλνπλ ζηα 181,293.00 € δειαδή ζην πνζνζηφ ηνπ 

51,59 % επί ησλ πσιήζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ λεθξνχ ζεκείνπ (Γξάθεκα 

6.2.4) φπνπ κε πξάζηλε γξακκή ζπκβνιίδεηαη ε δεκία θαη κε θφθθηλε ηα θέξδε.  Σν 

ζεκείν ηνκήο ησλ δχν επζεηψλ είλαη θαη ην λεθξφ ζεκείν. 

Γξάθεκα 6.2.4: Αλάιπζε Νεθξνχ εκείνπ 
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Γξαθηθά ην λεθξφ ζεκείν βξίζθεηαη ζην ζεκείν πνπ ηέκλνληαη ηα ζπλνιηθά 

έζνδα  (θακπχιε 1) κε ηα ζπλνιηθά έμνδα (θακπχιε 2). Μεηά ην λεθξφ ζεκείν ε 

επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί θέξδε δηφηη κεηά ην ζεκείν απηφ ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο 

επηρείξεζεο θαιχπηνπλ ηφζν ην ζηαζεξφ φζν θαη ην κεηαβιεηφ θφζηνο θαη αθήλεη 

επηπιένλ έλα πεξίζζεπκα θέξδνπο.  

6.2.5) Αλάιπζε ζηηο κεηαβνιέο ησλ θεξδώλ αλάινγα κε ηηο κεηαβνιέο ησλ 

ζηαζεξώλ εμόδσλ, κεηαβιεηώλ εμόδσλ, πσιήζεσλ θαη ηηκώλ πώιεζεο 

 Σα θέξδε ηεο επηρείξεζεο δελ παξακέλνπλ αλεπεξέαζηα ζηηο κεηαβνιέο 

εμφδσλ.  Τπάξρεη κηα αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην θέξδνο θαη ζηα ζηαζεξά έμνδα, 

φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην έηνο. 

 

Γξάθεκα 6.2.5.α: Κέξδνο ζε Μεηαβνιέο ηαζεξψλ Δμφδσλ 

 

Πίλαθαο 6.2.5.α 

ΘΔΟΓΝΠ ΠΔ ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΠΡΑΘΔΟΩΛ ΔΜΝΓΩΛ (%) 

    

Α/Α ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΠΡΑΘΔΟΩΛ ΔΜΝΓΩΛ % ΠΡΑΘΔΟΑ ΔΜΝΓΑ ΘΔΟΓΖ 

1 -10.00 42300 48800 

2 -9.50 42535 48565 

3 -9.00 42770 48330 

4 -8.50 43005 48095 

5 -8.00 43240 47860 
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6 -7.50 43475 47625 

7 -7.00 43710 47390 

8 -6.50 43945 47155 

9 -6.00 44180 46920 

10 -5.50 44415 46685 

11 -5.00 44650 46450 

12 -4.50 44885 46215 

13 -4.00 45120 45980 

14 -3.50 45355 45745 

15 -3.00 45590 45510 

16 -2.50 45825 45275 

17 -2.00 46060 45040 

18 -1.50 46295 44805 

19 -1.00 46530 44570 

20 -0.50 46765 44335 

21 0.00 47000 44100 

22 0.50 47235 43865 

23 1.00 47470 43630 

24 1.50 47705 43395 

25 2.00 47940 43160 

26 2.50 48175 42925 

27 3.00 48410 42690 

28 3.50 48645 42455 

29 4.00 48880 42220 

30 4.50 49115 41985 

31 5.00 49350 41750 

32 5.50 49585 41515 

33 6.00 49820 41280 

34 6.50 50055 41045 

35 7.00 50290 40810 

36 7.50 50525 40575 

37 8.00 50760 40340 

38 8.50 50995 40105 

39 9.00 51230 39870 

40 9.50 51465 39635 

41 10.00 51700 39400 

    

    

Βαζηθή Ξαξαδνρή : Νη κηθξέο κεηαβνιέο δελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηα ππόινηπα 

ζηνηρεία. 

 

Σα θέξδε ηεο επηρείξεζεο δελ παξακέλνπλ αλεπεξέαζηα ζηηο κεηαβνιέο 

εμφδσλ.  Τπάξρεη κηα αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην θέξδνο θαη ζηα κεηαβιεηά έμνδα, 

φκνηα κε ην πξψην έηνο. 
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Γξάθεκα 6.2.5.β: Κέξδνο ζε Μεηαβνιέο Μεηαβιεηψλ Δμφδσλ 

Πίλαθαο 6.2.5.β 

ΘΔΟΓΝΠ ΠΔ ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΚΔΡΑΒΙΖΡΩΛ ΔΜΝΓΩΛ (%) 

    

Α/Α ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΚΔΡΑΒΙΖΡΩΛ ΔΜΝΓΩΛ % ΚΔΡΑΒΙΖΡΑ ΔΜΝΓΑ ΘΔΟΓΖ 

1 -10.00 234270 70130 

2 -9.50 235572 68829 

3 -9.00 236873 67527 

4 -8.50 238175 66226 

5 -8.00 239476 64924 

6 -7.50 240778 63623 

7 -7.00 242079 62321 

8 -6.50 243381 61020 

9 -6.00 244682 59718 

10 -5.50 245984 58417 

11 -5.00 247285 57115 

12 -4.50 248587 55814 

13 -4.00 249888 54512 

14 -3.50 251190 53211 

15 -3.00 252491 51909 

16 -2.50 253793 50608 

17 -2.00 255094 49306 

18 -1.50 256396 48005 

19 -1.00 257697 46703 

20 -0.50 258999 45402 

21 0.00 260300 44100 

22 0.50 261602 42799 
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23 1.00 262903 41497 

24 1.50 264205 40196 

25 2.00 265506 38894 

26 2.50 266808 37593 

27 3.00 268109 36291 

28 3.50 269411 34990 

29 4.00 270712 33688 

30 4.50 272014 32387 

31 5.00 273315 31085 

32 5.50 274617 29784 

33 6.00 275918 28482 

34 6.50 277220 27181 

35 7.00 278521 25879 

36 7.50 279823 24578 

37 8.00 281124 23276 

38 8.50 282426 21975 

39 9.00 283727 20673 

40 9.50 285029 19372 

41 10.00 286330 18070 

    

    

Βαζηθή Ξαξαδνρή : Νη κηθξέο κεηαβνιέο δελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηα ππόινηπα ζηνηρεία. 

 

Σα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ (Γξάθεκα 6.2.5.γ θαη 6.2.5.δ) απεηθνλίδνπλ 

ην θέξδνο γηα θάζε κεηαβνιή ησλ πσιήζεσλ ή ηεο ηηκήο, ελψ νη κεηέπεηηα πίλαθεο, ην 

πνζφ ησλ θεξδψλ γηα κεηαβνιή απηψλ απφ -10% έσο θαη +10%. 

 

Γξάθεκα 6.2.5.γ: Κέξδνο ζε Μεηαβνιέο Πσιήζεσλ 
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Γξάθεκα 6.2.5.δ: Κέξδνο ζε Μεηαβνιέο Σηκψλ 

Πίλαθαο 6.2.5.γ 

ΘΔΟΓΝΠ ΠΔ ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΞΩΙΖΠΔΩΛ (%) 

    

Α/Α ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΞΩΙΖΠΔΩΛ % ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΘΔΟΓΖ 

1 -10.00 316260 34990 

2 -9.50 318017 35445 

3 -9.00 319774 35901 

4 -8.50 321531 36356 

5 -8.00 323288 36812 

6 -7.50 325045 37267 

7 -7.00 326802 37723 

8 -6.50 328559 38178 

9 -6.00 330316 38634 

10 -5.50 332073 39089 

11 -5.00 333830 39545 

12 -4.50 335587 40000 

13 -4.00 337344 40456 

14 -3.50 339101 40911 

15 -3.00 340858 41367 

16 -2.50 342615 41822 

17 -2.00 344372 42278 

18 -1.50 346129 42733 

19 -1.00 347886 43189 

20 -0.50 349643 43644 

21 0.00 351400 44100 

22 0.50 353157 44555 
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23 1.00 354914 45011 

24 1.50 356671 45466 

25 2.00 358428 45922 

26 2.50 360185 46377 

27 3.00 361942 46833 

28 3.50 363699 47288 

29 4.00 365456 47744 

30 4.50 367213 48199 

31 5.00 368970 48655 

32 5.50 370727 49110 

33 6.00 372484 49566 

34 6.50 374241 50021 

35 7.00 375998 50477 

36 7.50 377755 50932 

37 8.00 379512 51388 

38 8.50 381269 51843 

39 9.00 383026 52299 

40 9.50 384783 52754 

41 10.00 386540 53210 

    

    

Βαζηθή Ξαξαδνρή : Νη κηθξέο κεηαβνιέο δελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηα ππόινηπα ζηνηρεία. 

Πίλαθαο 6.2.5.δ 

ΘΔΟΓΝΠ ΠΔ ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΡΗΚΩΛ (%) 

    

Α/Α ΚΔΡΑΒΝΙΔΠ ΡΗΚΩΛ % ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΘΔΟΓΖ 

1 -10.00 316260 8960 

2 -9.50 318017 10717 

3 -9.00 319774 12474 

4 -8.50 321531 14231 

5 -8.00 323288 15988 

6 -7.50 325045 17745 

7 -7.00 326802 19502 

8 -6.50 328559 21259 

9 -6.00 330316 23016 

10 -5.50 332073 24773 

11 -5.00 333830 26530 

12 -4.50 335587 28287 

13 -4.00 337344 30044 

14 -3.50 339101 31801 

15 -3.00 340858 33558 

16 -2.50 342615 35315 

17 -2.00 344372 37072 

18 -1.50 346129 38829 

19 -1.00 347886 40586 
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20 -0.50 349643 42343 

21 0.00 351400 44100 

22 0.50 353157 45857 

23 1.00 354914 47614 

24 1.50 356671 49371 

25 2.00 358428 51128 

26 2.50 360185 52885 

27 3.00 361942 54642 

28 3.50 363699 56399 

29 4.00 365456 58156 

30 4.50 367213 59913 

31 5.00 368970 61670 

32 5.50 370727 63427 

33 6.00 372484 65184 

34 6.50 374241 66941 

35 7.00 375998 68698 

36 7.50 377755 70455 

37 8.00 379512 72212 

38 8.50 381269 73969 

39 9.00 383026 75726 

40 9.50 384783 77483 

41 10.00 386540 79240 

    

    

Βαζηθή Ξαξαδνρή : Νη κηθξέο κεηαβνιέο δελ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηα ππόινηπα 

ζηνηρεία. 

 

ηνπο παξαπάλσ Πίλαθεο 6.2.5.γ θαη 6.2.5.δ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη 

κεηαβνιέο ηνπ θέξδνπο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο πσιήζεσλ θαη ηηκψλ αληίζηνηρα. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ην θέξδνο επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηα έμνδα αιιά 

επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο. 

Γειαδή φζν απμάλνληαη νη πσιήζεηο ή φζν απμάλεηαη ε ηηκή ηφζν απμάλεηαη ην 

θέξδνο. 

5.2.6) Αλάιπζε ζπλάξηεζεο θέξδνπο 

Πίλαθαο 6.2.6 

ΠΛΑΟΡΖΠΖ ΘΔΟΓΝΠ 

      

Α/Α ΞΩΙΖΠΔΗΠ % ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΚΔΡ.ΓΑΞΑΛΔΠ ΠΡΑ.ΓΑΞΑΛΔΠ ΘΔΟΓΖ 

1 0.00 0 0 47000 -47000 

2 5.00 17570 13015 47000 -42445 

3 10.00 35140 26030 47000 -37890 
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4 15.00 52710 39045 47000 -33335 

5 20.00 70280 52060 47000 -28780 

6 25.00 87850 65075 47000 -24225 

7 30.00 105420 78090 47000 -19670 

8 35.00 122990 91105 47000 -15115 

9 40.00 140560 104120 47000 -10560 

10 45.00 158130 117135 47000 -6005 

11 50.00 175700 130150 47000 -1450 

12 55.00 193270 143165 47000 3105 

13 60.00 210840 156180 47000 7660 

14 65.00 228410 169195 47000 12215 

15 70.00 245980 182210 47000 16770 

16 75.00 263550 195225 47000 21325 

17 80.00 281120 208240 47000 25880 

18 85.00 298690 221255 47000 30435 

19 90.00 316260 234270 47000 34990 

20 95.00 333830 247285 47000 39545 

21 100.00 351400 260300 47000 44100 

      

 

ε απηφ ηνλ πίλαθα καο δίλνληαη νη δηαδνρηθέο ηηκέο ησλ Κεξδψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο Πσιήζεηο. 

 

Γξάθεκα 6.2.6: πλάξηεζε Κεξδψλ 
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5.2.7) Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο 

Πίλαθαο 6.2.7 

ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ 

  

  

  

Α. ΟΔΠΡΝΡΖΡΑΠ  

  

1. Κςκλοθοπιακήρ (%) 46,082.38 

(ελεξγεηηθό-πάγηα/βξαρ.ππνρξεώζεηο)  

  

2. Άμεζηρ (%) 46,082.38 

(πειάηεο+δηαζέζηκα/βξαρ.ππνρξεώζεηο)  

  

  

  

Β. ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΖΠ ΡΑΣΡΖΡΑΠ  

  

1. Αποθεμάηων (ημέπερ) 0 

(θόζηνο πωιεζ/κέζν απόζεκα)  

  

2. Απαιηήζεων (ημέπερ) 0 

(απαηηήζεηο/πωιήζεηο)  

  

3. Πιζηώζεων ππομηθεςηών (ημέπερ) 0 

(πξνκεζεπηέο/αγνξέο)  

  

  

  

Γ. ΓΑΛΔΗΑΘΖΠ ΔΞΗΒΑΟΛΠΖΠ  

  

1. ςνολικήρ (%) -0.43 

(ζπλ.ππνρξεώζεωλ/ελεξγεηηθό)  

  

2. Μεζομακποππόθεζμηρ (%) -0.57 

(κεζνκαθξνπξόζεζκα δάλεηα/ελεξγεηηθό)  

  

  

  

Γ. ΑΞΝΓΝΡΗΘΝΡΖΡΑΠ  
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1. Ιδίων κεθαλαίων (%) 63.00 

(απνηειέζκαη/ίδηα θεθάιαηα)  

  

2. ςνολικών (%) 29.46 

(απνηειέζκαηα/ίδηα+μέλα θεθάιαηα)  

  

3. Πωλήζεων (%) 12.55 

(απνηειέζκαηα/πωιήζεηο)  

  

  

 

6.2.8) Υξεκαηνξνέο – Cash Flow 

Οη ρξεκαηνξνέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επεμεγήζνπλ ηα έζνδα ("εηζξνέο 

ρξεκάησλ") θαη ηα έμνδα ("εθξνέο ρξεκάησλ") ηεο επηρείξεζεο. Οη ρξεκαηνξνέο γηα 

ην νηθνλνκηθφ καο κνληέιν θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, φπσο θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα. 

Πίλαθαο 6.2.8 

ΣΟΖΚΑΡΝΟΝΔΠ - CASH FLOW 

             

Γηα 

Λόκηζκα : 

Δπξώ 

            

Α. 

ΔΗΠΞΟΑΜΔΗ

Π ΑΞΝ 

ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΗ ΗΝ

Λ 

ΗΝ

Ι 

ΑΓ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ 

Πωλήζειρ 

Δμποπεςμάη

ων 

17,5

70 

17,5

70 

17,5

70 

35,1

40 

35,1

40 

52,7

10 

52,71

0 

52,71

0 

35,14

0 

17,57

0 

8,785 8,785 

Πωλήζειρ 

Πποϊόνηων 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πελάηερ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γπαμμάηια 

Διζππακηέα 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπά Έζοδα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γάνεια 10,0

00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπέρ 

Διζπποέρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Διζππάξειρ 

Φόπων 

3,33

8 

3,33

8 

3,33

8 

6,67

7 

6,67

7 

10,0

15 

10,01

5 

10,01

5 

6,677 3,338 1,669 1,669 

ΠΛΝΙO  30,9

08 

20,9

08 

20,9

08 

41,8

17 

41,8

17 

62,7

25 

62,7

25 

62,7

25 

41,8

17 

20,9

08 

10,4

54 

10,4

54 

             

Α. 

ΞΙΖΟΩΚΔΠ 

ΓΗΑ 

ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΗ ΗΝ

Λ 

ΗΝ

Ι 

ΑΓ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ 
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Αγοπέρ 

Δμποπεςμάη

ων 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγοπέρ Τλών 

Παπαγωγήρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γπαμμάηια 

Πληπωηέα 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ππομηθεςηέρ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπέρ 

Τποσπεώζειρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ηαθεπά 

Έξοδα 

8,49

9 

3,49

9 

3,49

9 

3,49

9 

3,49

9 

3,49

9 

3,499 3,499 3,499 3,499 3,499 3,499 

Μεηαβληηά 

Έξοδα 

24,8

80 

21,8

80 

21,8

55 

21,2

50 

21,2

30 

21,2

20 

21,42

0 

21,41

0 

21,22

0 

21,25

0 

21,28

5 

21,30

0 

Φόποι 

Διζθοπέρ 

3,33

8 

3,33

8 

3,33

8 

6,67

7 

6,67

7 

10,0

15 

10,01

5 

10,01

5 

6,677 3,338 1,669 1,669 

Αγοπέρ 

Παγίων 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπέρ 

Δκποέρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γάνεια 0 0 1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,00

0 

1,000 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 

ΠΛΝΙO  36,7

17 

28,7

17 

29,6

92 

32,4

25 

32,4

05 

35,7

33 

35,9

33 

36,0

94 

32,5

65 

29,2

57 

27,6

23 

27,6

38 

             

CASH 

FLOW 

-

5,80

9 

-

7,80

9 

-

8,78

4 

9,39

1 

9,41

1 

26,9

91 

26,7

91 

26,6

31 

9,25

1 

-

8,34

9 

-

17,1

69 

-

17,1

84 

             

ΡΑΚΔΗΑΘΝ

Π 

ΞΟΝΓΟΑΚ/

ΠΚΝΠ 

ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΗ ΗΝ

Λ 

ΗΝ

Ι 

ΑΓ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ 

Γιαθέζιμα 

Απσήρ 

51,3

19 

45,5

10 

37,7

02 

28,9

18 

38,3

09 

47,7

21 

74,71

2 

101,5

04 

128,1

35 

137,3

86 

129,0

38 

111,8

69 

Διζππάξειρ 30,9

08 

20,9

08 

20,9

08 

41,8

17 

41,8

17 

62,7

25 

62,72

5 

62,72

5 

41,81

7 

20,90

8 

10,45

4 

10,45

4 

Πληπωμέρ 36,7

17 

28,7

17 

29,6

92 

32,4

25 

32,4

05 

35,7

33 

35,93

3 

36,09

4 

32,56

5 

29,25

7 

27,62

3 

27,63

8 

Κεθάλαιο 

Κίνηζηρ 

Απσήρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σόκοι 

Κεθαλαίος 

Κίνηζηρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κεθάλαιο 

Κίνηζηρ 

Σέλοςρ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γιάθεζιμα 

Σέλοςρ 

45,5

10 

37,7

02 

28,9

18 

38,3

09 

47,7

21 

74,7

12 

101,5

04 

128,1

35 

137,3

86 

129,0

38 

111,8

69 

94,68

5 

             

ΚΔΡΑΒΝΙΖ 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ

 ΘΗΛΖΠΖΠ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ξνζά ζε  Δπξώ (€) 
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Γξάθεκα 6.2.8: Cash – Flow 

5.2.9) Δκπνξεύκαηα - Αμηνιόγεζε εκπνξεπκάησλ 

Οη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε καο είλαη ήδε 

γλσζηέο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε ησλ εκπνξεπκάησλ καο. 

Απφ φηη κπνξνχκε λα δνχκε ην εκπφξεπκα ην νπνίν ζα καο εμαζθαιίζεη ηα 

πεξηζζφηεξα θέξδε ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ ηδίξν είλαη νη αζχξκαηνη αηζζεηήξεο. 

Με φρη κεγάιε δηαθνξά έξρεηαη ε δηαδηθηπαθή παξνπζία πνπ πξφθεηηαη γηα ππεξεζία. 

Οη πνζφηεηεο πνπ κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο πειάηεο καο αλαγξάθνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα θαη είλαη αλάινγεο κε ηνπο ζηφρνπο θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο καο 

θαη ηελ εηθφλα ηεο αγνξάο. 

Πίλαθαο 6.2.9 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ 

       

ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΑ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΡΕΗΟΝΠ ΘΝΠΡΝΠ Κ.ΘΔΟΓΝΠ % 

ΡΕΗΟΝΠ 

% 

Κ.ΘΔΟΓΝΠ 

ΞΑΘΔΡΝ 

ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

25 50000 0 50000 14.23 14.23 

ΞΑΘΔΡΝ 

ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ 

25 52500 0 52500 14.94 14.94 

ΞΑΘΔΡΝ 

ΔΜΩΠΩΚΑΡΗΘΖΠ 

22 37400 0 37400 10.64 10.64 

ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΝ 

ΞΑΘΔΡΝ 

30 45000 0 45000 12.81 12.81 

ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΝ 30 54000 0 54000 15.37 15.37 
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ΞΑΘΔΡΝ 

ΞΑΘΔΡΝ 

ΘΝΠΚΖΡΗΘΖΠ 

ΗΑΡΟΗΘΖ 

35 87500 0 87500 24.90 24.90 

ΞΑΘΔΡΝ ΗΑΚΑΡΗΘΩΛ 50 25000 0 25000 7.11 7.11 

ΠΛΝΙΑ  351400 0 351400 100.00 100.00 

Γξάθεκα 6.2.9: Αμηνιφγεζε Δκπνξεπκάησλ 

5.2.10) Αλάιπζε πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ θαηα εκπόξεπκα 

Οη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά εκπνξεχκαηα, αθνινπζνχλ ηελ ίδηα 

πεξίπνπ πνξεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2
νπ

 έηνπο, κε ηε δηαθνξά φηη απμήζεθαλ ζε 

ζρέζε κε ην πξψην έηνο. 

Γξάθεκα 6.2.10: Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ θαηά Δκπφξεπκα 
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Πίλαθαο 6.2.10 
ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ 

               

Θαηά Δκπόξεπκα, Όια Ρα Δκπνξεύκαηα,  Αμίεο ζε Κνλάδεο ,Λόκηζκα : <Δπξώ> 

A

/

A 

ΞΔΟΗΓΟ

ΑΦΖ 

ΠΛΝ

ΙΝ 

ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΗ ΗΝ

Λ 

ΗΝ

Ι 

ΑΓ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ 

1 ΠΑΚΔΣΟ 

ΑΠΟΚΑΣ

ΑΣΑΗ 

50,0

00.0

0 

2,500

.00 

2,500

.00 

2,500

.00 

5,000

.00 

5,000

.00 

7,500

.00 

7,500

.00 

7,500

.00 

5,000

.00 

2,500

.00 

1,25

0.00 

1,25

0.00 

2 ΠΑΚΔΣΟ 

ΑΙΜΟΚΑ

ΘΑΡΗ 

52,5

00.0

0 

2,625

.00 

2,625

.00 

2,625

.00 

5,250

.00 

5,250

.00 

7,875

.00 

7,875

.00 

7,875

.00 

5,250

.00 

2,625

.00 

1,31

2.50 

1,31

2.50 

3 ΠΑΚΔΣΟ 

ΔΞΩΩΜ

ΑΣΙΚΗ 

37,4

00.0

0 

1,870

.00 

1,870

.00 

1,870

.00 

3,740

.00 

3,740

.00 

5,610

.00 

5,610

.00 

5,610

.00 

3,740

.00 

1,870

.00 

935.

00 

935.

00 

4 ΟΦΘΑΛΜ

ΟΛΟΓΙΚ

Ο 

ΠΑΚΔΣΟ 

45,0

00.0

0 

2,250

.00 

2,250

.00 

2,250

.00 

4,500

.00 

4,500

.00 

6,750

.00 

6,750

.00 

6,750

.00 

4,500

.00 

2,250

.00 

1,12

5.00 

1,12

5.00 

5 ΟΓΟΝΣΙ

ΑΣΡΙΚΟ 

ΠΑΚΔΣΟ 

54,0

00.0

0 

2,700

.00 

2,700

.00 

2,700

.00 

5,400

.00 

5,400

.00 

8,100

.00 

8,100

.00 

8,100

.00 

5,400

.00 

2,700

.00 

1,35

0.00 

1,35

0.00 

6 ΠΑΚΔΣΟ 

ΚΟΜΗΣ

ΙΚΗ 

ΙΑΣΡΙΚΗ 

87,5

00.0

0 

4,375

.00 

4,375

.00 

4,375

.00 

8,750

.00 

8,750

.00 

13,12

5.00 

13,12

5.00 

13,12

5.00 

8,750

.00 

4,375

.00 

2,18

7.50 

2,18

7.50 

7 ΠΑΚΔΣΟ 

ΙΑΜΑΣΙΚ

ΩΝ 

25,0

00.0

0 

1,250

.00 

1,250

.00 

1,250

.00 

2,500

.00 

2,500

.00 

3,750

.00 

3,750

.00 

3,750

.00 

2,500

.00 

1,250

.00 

625.

00 

625.

00 

  ΠΛΝΙ

Α 

351,

400.

00 

17,5

70.0

0 

17,5

70.0

0 

17,5

70.0

0 

35,1

40.0

0 

35,1

40.0

0 

52,7

10.0

0 

52,7

10.0

0 

52,7

10.0

0 

35,1

40.0

0 

17,5

70.0

0 

8,7

85.

00 

8,7

85.

00 

 Ξνζά ζε  Δπξώ (€) 

6.2.11) Αλάιπζε πσιήζεσλ εκπνξεπκάησλ θαηά πνιηηηθή 

Οη πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαηά πνιηηηθή, είλαη απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ην 

πξψην έηνο, αθνινπζνχλ φκσο πεξίπνπ ηελ ίδηα κεληαία δηαθχκαλζε.  ην γξάθεκα 

πνπ αθνινπζεί (Γξάθεκα 6.2.11), παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ησλ πσιήζεσλ ζηα 

εκπνξεχκαηα θαηά πνιηηηθή πσιήζεσλ.  

Γξάθεκα 6.2.11: : Πσιήζεηο Δκπνξεπκάησλ θαηά Πνιηηηθή Πσιήζεσλ 
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Πίλαθαο 6.2.11 

ΞΩΙΖΠΔΗΠ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ 

               

Θαηά Ξνιηηηθή Ξωιήζεωλ, Όιεο Νη Ξνιηηηθέο,  Αμίεο ζε Κνλάδεο ,Λόκηζκα : <Δπξώ> 

A

/

A 

ΞΔΟΗΓ

ΟΑΦΖ 

ΠΛΝ

ΙΝ 

ΗΑΛ ΦΔΒ ΚΑΟ ΑΞΟ ΚΑΗ ΗΝ

Λ 

ΗΝΙ ΑΓ ΠΔΞ ΝΘΡ ΛΝΔ ΓΔΘ 

1 ΓΔΝΙΚ

Η 

ΠΩΛΗ

ΔΩΝ 

351,4

00.00 

17,57

0.00 

17,57

0.00 

17,57

0.00 

35,14

0.00 

35,14

0.00 

52,71

0.00 

52,71

0.00 

52,71

0.00 

35,14

0.00 

17,57

0.00 

8,78

5.00 

8,78

5.00 

  ΠΛΝ

ΙΑ 

351,4

00.00 

17,5

70.0

0 

17,5

70.0

0 

17,5

70.0

0 

35,1

40.0

0 

35,1

40.0

0 

52,7

10.0

0 

52,7

10.0

0 

52,7

10.0

0 

35,1

40.0

0 

17,5

70.0

0 

8,78

5.00 

8,78

5.00 

 Ξνζά ζε  Δπξώ (€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

6. Βηβιηνγξαθία 

 

Γνμηάδεο Αξ., Καηζάπε Αγγ., νπιηώηεο Κ., Σνύληαο Γ. (2012). <<ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ>> , ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ 

Λαδαξίδεο, Γ. Σ.,  Παπαδόπνπινο, Γ. Λ. (2005). Υξεκαηννηθνλνκηθή  Γίνηθεζε  

Α ' Σόκνο. 

Λαδαξίδεο, Γ. Σ., & Παπαδόπνπινο, Γ. Λ. (2006). Υξεκαηννηθνλνκηθή Γίνηθεζε 

Β ' Σόκνο. 

Μαιιηάξεο, Π. (2001). Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηγθ. Αζ.ηακνύιεο: Αζήλα. 

 

Οηθνλόκνπ Γ.., Γεσξγίνπ Κ.Α. (2011) Δπηρεηξεζηαθή έξεπλα γηα ηελ ιήςε 

δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ, Δθδόζεηο Γ.Μπέλνπ. 

 

 

Ηιεθηξνληθή Βηβιηνγξαθία 

www.ehow.com  

www.google.com/trends 

www.isoqar.gr 

www.gonimotis.gr 

www.blog.smile-clinic.gr  

www.healthpages.gr 

www.royalestethic.com 

www.apn.gr 

www.tradingeconomics.com 

dealnews.gr 

www.listcrux.com 

www.liposuction-abroad.co.uk 

www.prevention-center.com 

www.dentalimplantcostguide.com 

http://www.ehow.com/
http://www.google.com/trends
http://www.isoqar.gr/
http://www.gonimotis.gr/el/content/140-proemphuteutike-genetike-diagnose-pgd-pre-genetic-diagnosis%23main
http://www.blog.smile-clinic.gr/
http://www.healthpages.gr/portal/page/portal/1535/Fullstory?ArticleID=868
http://www.royalestethic.com/el/index.php
http://www.apn.gr/travel-maps/travel-articles/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD-spa/%23.U0f6KvmmCSo
http://www.tradingeconomics.com/
http://www.dealnews.gr/roi/item/104781-%CE%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1-%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7-%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%8D%CE%BE%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%97%CE%A0%CE%91%23.U20fTvl_uSo
http://listcrux.com/top-10-countries-famous-plastic-surgeries/
http://www.liposuction-abroad.co.uk/prices
http://www.prevention-center.com/en/pricelist-en
http://www.dentalimplantcostguide.com/low-cost-options/


78 
 

www.kiveli.gr 

wiki.answers.com 

www.treatmentabroad.com 

www.carecredit.com 

www.iatronet.gr 

www.visionlaser.ch 

www.ivf-embryo.gr 

www.opam.gr 

www.magnamater.gr 

 

http://www.kiveli.gr/
http://wiki.answers.com/Q/How_much_does_LASIK_eye_surgery_cost?%23slide=11
http://www.treatmentabroad.com/costs/eye-surgery/laser-correction-poor-sight-lasik
http://www.carecredit.com/lasik/avgcost.html
http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/20252/anaptyxi-toy-iatrikoy-toyrismoy-stin-ellada.html
http://www.visionlaser.ch/en/tariffs.php
http://www.ivf-embryo.gr/
http://www.opam.gr/
http://www.magnamater.gr/show/el/media/article09.aspx

