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Το ∆ίκτυο των Συνεταιρικών Ιατρείων 
Πιστοποιηµένης Φροντίδας Υγείας Iatrica  

µέσα από τον Medisyn   
Η Σηµερινή Απάντηση στις Προκλήσεις του Σήµερα και του 
Αύριο για τους εργαστηριακούς ιατρούς και τον συνεταιρισµό 

µας 
 

 

Η ανάγκη για ένα ∆ίκτυο που θα µπορεί να αντιµετωπίσει ενιαία και αποτελεσµατικά τις νέες 
προκλήσεις είναι πλέον επιτακτική και αποτελεί για εµάς άµεση προτεραιότητα. Αξιοποιώντας τη 
δυναµική του Συνεταιρισµού και βλέποντας µπροστά από τις εξελίξεις, αναπτυσσόµαστε µε 
τη δηµιουργία ενός νέου ∆ικτύου που θα εδραιώσει το «εργαστήριο του αύριο».  

 
 
Κλείνουν 10 µήνες από τότε που ξεκινήσαµε το εγχείρηµα του Iatrica. Από τότε που µπήκαµε στην πρόκληση να 

επανατοποθετήσουµε ισχυροποιηµένους  τους  Εργαστηριακούς  Βιοπαθολόγους  στον νέο χάρτη της Π.Φ.Υ., όπως 

διαµορφώνεται µέσα στην κρίση, δικτυώνοντας τους  επίσης µε τις άλλες εργαστηριακές ειδικότητες, για να παρέχουν 

σαν ισότιµοι συνεργάτες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, στον κλινικό γιατρό, στον εξεταζόµενο, και στους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

 

� Μια επιλογή, αλλά και µια διαδροµή δύσκολη,  που δουλεύει να συσπειρώσει, να τροχοδροµήσει 

συντεταγµένα τους εργαστηριακούς ιατρούς, οποιασδήποτε νοµικής µορφής ( ατοµική επιχείρηση, Ο.Ε., 

Ε.Π.Ε. κτλ) και να τους φέρει σε πιο ανταγωνιστική θέση, απέναντι στις αλυσίδες και τα µεγάλα Κλινικό – 

∆ιαγνωστικά κέντρα, και βέβαια αναµένοντας το νέο πλαίσιο λειτουργίας µας από την Πολιτεία και τους 

κανόνες σύµβασης µε τα ταµεία. 

� Το Φεβρουάριο, στην πρώτη ολοµέλεια του ∆ικτύου, αποφασίσαµε: 

• Να επεκταθούµε γεωγραφικά σε όσο περισσότερες πόλεις µέσα στο 2011. 

• Να εντάξουµε στο ∆ίκτυο και Ακτινολόγους και άλλες εργαστηριακές ειδικότητες. 

• Να ολοκληρώσουµε σύγχρονα, βασικά εργαλεία επικοινωνίας µε το πελατολόγιο των ιατρείων . 

• Να διαµορφώσουµε σειρά διαγνωστικών πακέτων και ένα βασικό τιµοκατάλογο κεντρικών 

προσφορών, συνοδευόµενο µε την σχετική εµπορική πολιτική. 
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• Να εκπαιδευτούµε και να οµογενοποιηθούµε για υψηλής ποιότητας παρεχόµενες υπηρεσίες και 

σύγχρονες µεθόδους διατηρώντας πάντα την ταυτότητά µας και την ιατρική πρακτική µας .  

Να κοινοποιήσουµε και επικοινωνήσουµε οργανωµένα το εγχείρηµά µας στην κοινωνία, στην 

πολιτεία, στους κλινικούς ιατρούς….και να εξηγήσουµε το νέο που προσφέρουµε. 

 

1. Σήµερα είµαστε σε 27 πόλεις της Ελλάδος και σε 21 δήµους της Αττικής και αριθµούµε πάνω 

από 80  βιοπαθολογικά ιατρεία. (Ενώ βρίσκονται άλλα 15-20 ιατρεία, σε Αθήνα και επαρχία 

στην φάση του ελέγχου – αξιολόγησης µέχρι το τέλος του έτους).   

2. Εντάχθηκαν επιπλέον πάνω από 10 εργαστηριακοί  Ακτινολόγοι, και έπονται και Κυτταρολόγοι, 

(Αττική και Κρήτη)  όπου µπήκαν σε διαδικασία πιστοποίησης και συζητάµε επίσης να 

διευρύνουµε την συνεργασία στην Αθήνα και  σε  άλλες πόλεις.  

3. Ο ιατρικός φάκελος, η κάρτα υγείας, η αυτόµατη υπενθύµιση µέσω email – sms µέσω 

Biomember και του internet online, τα πέντε βασικά έντυπα, ο τιµοκατάλογος, 15 διαγνωστικά 

πακέτα και η διαδικασία τιµολόγησης για κεντρικές συµφωνίες. Το portal www.iatrica.gr είναι 

ήδη ενεργό και πάνω από 6000 µοναδικές επισκέψεις έχουν γίνει σε αυτό.(στοιχεία Μαίου) κτλ  

� Παράλληλα προχωράµε, από αρχές Σεπτέµβρη, σε γενική µαζική ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων-

οργανισµών-ιατρών κα των τοπικών κοινωνιών µέσα από προγράµµατα κοινωνικής ευθύνης και 

ευαισθητοποίησης όσον αφόρα την πρόληψη.(πχ δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους πρόληψης στον γενικό 

πληθυσµό κτλ)  

 

Συνάδελφοι, µέσα στην κρίση όπου επανατοποθετούνται τα  πάντα, υπάρχουν διεργασίες θετικές ή και αρνητικές  και 

στον χώρο της Υγείας. 

Στο χώρο µας βιώνουµε µια νέα εποχή συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων που επαναπροσδιορίζουν τα πάντα και 

επανακαθορίζουν ρόλους και σχέσεις.  

Σε αυτό το δυναµικό πεδίο, είναι προφανές ότι δεν είµαστε σε δοκιµαστικό σωλήνα, όπου µόνο εµείς 

δραστηριοποιούµαστε. Υπάρχουν ∆ιαγνωστικά,  Αλυσίδες, Τράπεζες, Ισχυρά Ιδιωτικά Συµφέροντα, το Υπουργείο τα 

Ταµεία, τα Κλαδικά Όργανα, οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Ιατροί κτλ . 

Έχουµε λάβει γνώση τελευταία και για την αναγγελία  δηµιουργίας  ενός ∆ικτύου Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 

Υγείας.  

Με πρωτοβουλία κλινικών και εργαστηριακών ιατρών (γνωστών στον ιατρικό και συνδικαλιστικό χώρο ) . 

Καταρχάς κάθε εγχείρηµα που ενεργοποιεί, δικτυώνει και συσπειρώνει τους ιατρούς το θεωρούµε θετικό. 

Εκεί που κρίνονται τα πάντα, είναι στη οριοθέτηση, στο περιεχόµενο, στους κανόνες,  στο σκοπό µα πάνω απ΄ όλα 

στην εφαρµογή και στο συγκεκριµένο.  

Σας παραθέτουµε ορισµένους  προβληµατισµούς , που δεν έχουν ακόµα   απαντηθεί από την πλευρά τους  .Η  

πρόσφατη αναγγελία το Πολυνοµοσχεδίου ενισχύει αυτούς τους προβληµατισµούς µας. 

• Θα υπάρχουν ουσιαστικές προϋποθέσεις για κάθε εργαστηριακή µονάδα ΠΦΥ που θα ενταχθεί σε αυτό το 

∆ίκτυο;   

• Θα έχει εξοπλισµό, θα ενταχθεί και ακολουθεί κάποιους συγκεκριµένους κανόνες ποιότητας (ISO, εξωτερικό 

και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο);  

 

 



3 
 

 

 

• Μπορεί να είναι µέλος αυτού του ∆ικτύου  και µια αλυσίδα Κλινικό-∆ιαγνωστικών Κέντρων, ένα 

καθετοποιηµένο πολυιατρείο µε κλινικές ειδικότητες, ένα µεγάλο ∆ιαγνωστικό κέντρο , µε µόνη προϋπόθεση 

να είναι νόµιµο ιατρείο κατά το ισχύον Π∆;  Απλά µε την προϋπόθεση να  είναι ή να «φαίνεται» ιατρός σαν 

βασικός µέτοχος και ιδιοκτήτης της ιατρικής  εταιρίας; 

 Αρκούν µόνο αυτά σήµερα , που τόσα γίνονται κεκαλυµµένα; 

Βέβαια σε κάθε καταστατικό µπορεί να δηλώνεται ότι όλα τα συµµετέχοντα µέρη θα έχουν µια µετοχή, ψήφο και 

ισότιµη αντιµετώπιση,  όµως γνωρίζουµε ότι στο χώρο της υγείας έχουν διαµορφωθεί  – και θα ενταθούν – 

συγκεκριµένες καταστάσεις και συγκεκαλυµµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα που η φαινοµενική ισότητα στην 

δυνατότητα αποφάσεων να καταλήγει αρκετές φορές σε ανισότητα ευκαιριών και πραγµατικών δυνατοτήτων για την 

κάθε µονάδα ΠΦΥ που συµµετέχει.  

• Οι κλινικοί ιατροί σε ποια βάση θα συνεργάζονται µε τις εργαστηριακές µονάδες ΠΦΥ που θα είναι 

ενταγµένες στο ίδιο ∆ίκτυο;  

• Τι θα µας διασφαλίσει εµάς τους εργαστηριακούς αν δεν υπάρχει σαφής οριοθέτηση σχέσεων συνεργασίας, 

όρων συµµετοχής και κριτηρίων επιλογής; 

Οι συνάδελφοι πολύ πιθανόν καλοπροαίρετα αποφάσισαν να απαντήσουν αυτά τα ζητήµατα σε δεύτερο χρόνο, όπως 

το δήλωσαν τότε και το δηλώνουν και τώρα. Αυτό πάντα το αποδεικνύει η ίδια η ζωή και δεν  θέλουµε εκ τω πρότερων 

να προκαταβάλουµε  σκοπιµότητες και αρνητικές κρίσεις.  

  

Εµείς µέσω του Συνεταιρισµού Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn,  ξεκινήσαµε το εγχείρηµα Iatrica για να 

ισχυροποιήσουµε τους εργαστηριακούς ιατρούς µέλη µας αλλά και άλλων ειδικοτήτων, έχουµε βάλει τον πήχη της 

ποιότητας σε ένα επίπεδο πρόκληση για το χώρο µας αλλά συνάµα και εφικτό να επιτύχουµε και να συµπαρασύρουµε 

θετικά όσα περισσότερα µέλη µπορούµε και το επιθυµούν στον συνεταιρισµό. 

µελών µας. 

Αξιοποιώντας την συλλογική εµπειρία µας, την δυναµική των µελών µας δηµιουργούµε ένα δίκτυο ισχυρό και ανοικτό, 

που µπορεί να επανατοποθετήσει και να ισχυροποιήσει το ρόλο των Εργαστηριακών Ιατρών σε ένα νέο πεδίο της ΠΦΥ 

που η µόνη σταθερή συνιστώσα είναι η συνεχής αλλαγή,  όπως διαµορφώνεται µέσα στην κρίση, δικτυώνοντας τους  

επίσης µε τις άλλες εργαστηριακές ειδικότητες, για να παρέχουν σαν ισότιµοι συνεργάτες υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες, στον κλινικό γιατρό, στον εξεταζόµενο, και στους ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

 

Αξιότιµα Μέλη, 
Με το παρόν σηµείωµα θέλουµε να σας υπενθυµίσουµε για δεύτερη φορά  για τα βασικά σηµεία 
και χαρακτηριστικά του ∆ικτύου Iatrica  και να σας καλέσουµε εάν το επιθυµείτε, να εκδηλώσετε 
το ενδιαφέρον σας για να συµµετέχετε. Με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος θα επικοινωνήσουµε 
άµεσα για να σας ενηµερώσουµε για όλες τις λεπτοµέρειες. 
Βασική  προτεραιότητα για το 2011 και εκεί κατανέµουµε τις δυνάµεις µας, είναι η διασπορά σε 
δήµους και πόλεις όπου δεν υπάρχει µέχρι και σήµερα κάλυψη .Είναι ζήτηµα προτεραιοτήτων και 
όχι αποκλεισµών διότι το ∆ίκτυο Iatrica είναι ανοικτό σε όλα τα µέλη του Συνεταιρισµού. 
 
 
Κάποια βασικά διευκρινιστικά σηµεία σχετικά µε την σχέση του Συνεταιρισµού µε τα εργαστήρια 
του ∆ικτύου αλλά και όλα τα υπόλοιπα µέλη του: 
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• Τα εργαστήρια  του συµµετέχουν στο ∆ίκτυο µε την κοινή εταιρική επωνυµία –διακριτικό 
κάτω από το όνοµα του Επιστήµονα Ιατρού Βιοπαθολόγου, είναι καταρχάς µέλη του 
Συνεταιρισµού. Όµως επιπλέον, αποδέχονται συγκεκριµένες δεσµεύσεις και προδιαγραφές 
στη βάση ενός συµφωνητικού για να προµηθεύονται συγκεκριµένες υπηρεσίες από τον 
Συνεταιρισµό, καταβάλοντας µια προκαθορισµένη µηνιαία εισφορά. 

• Ο Συνεταιρισµός έχει φτιάξει ένα ακόµα ειδικό τµήµα παροχής υπηρεσιών (όπως πχ είναι 
το Προµηθευτικό) την MMS –Medical Marketing Services για τα εργαστήρια του ∆ικτύου 
και τις υπηρεσίες που θα τους παρέχει και θα τους τιµολογεί στην βάση προκαθορισµένης 
µηνιαίας εισφοράς. Έχει επιµεριστεί στο τµήµα αυτό και το ήδη υπάρχων προσωπικό 
ανάλογα µε το βαθµό απασχόλησης. Είναι δηλαδή αυτοχρηµατοδοτούµενο τµήµα µε τα 
ειδικά έσοδα και έξοδα που έχει. Με αυτό τον τρόπο  δεν θα  επιβαρύνονται τα υπόλοιπα 
Μέλη που δεν συµµετέχουν, αλλά απεναντίας θα µειώνεται το λειτουργικό κόστος του 
Συνεταιρισµού αφού για τα ίδια άτοµα, χώρους και υποδοµές  θα παράγεται περισσότερο 
έργο. 

• Οτιδήποτε σχετικό µε το ∆ίκτυο από εδώ και στο εξής καταγράφεται σε ειδικό λογαριασµό. 
Από την άλλη πλευρά τα µέλη του ∆ικτύου έχουν την υποχρέωση αποκλειστικής 
συνεργασίας µε το εργαστήριο του Συνεταιρισµού και µόνο, για τις εξετάσεις που δεν 
εκτελούν στα ιατρεία τους. Κατά συνέπεια ο Συνεταιρισµός µε όλα τα µέλη του θα έχουν 
αυξηµένα έσοδα µε όλα τα αντίστοιχα οφέλη. 

• Όσα Μέλη εργαστήρια για τον οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυµούν τώρα ή γενικά να 
συµµετάσχουν στο δίκτυο θα συνεχίσουν απρόσκοπτα να λαµβάνουν στην ίδια ποιότητα 
και τιµές, τις κοινές µε όλους υπηρεσίες,  (υπηρεσίες εργαστηρίου, επιστηµονική και 
τεχνική υποστήριξη, λογισµικό Biomember, online αποτελέσµατα µέσω του προγράµµατος 
ή/και του διαδικτύου, προµηθευτικό σε αναλώσιµα ανταλλακτικά και αντιδραστήρια που 
έπαιρναν µε παλιές συνεργασίες ή και µε νέες εταιρίες διαγνωστικών , πρόγραµµα 
εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου κτλ ).  

Στόχος µας είναι προοδευτικά το µεγαλύτερο ποσοστό των Μελών του Συνεταιρισµού να γίνουν τα 
σύγχρονα εργαστήρια του αύριο  - σήµερα. 

 

 

Βασικές αρχικές παροχές και υπηρεσίες της  MMS (Του ειδικού τµήµατος, Medical Marketing 
Services MM , του MediSyn που θα υποστηρίζει τα εργαστήρια µε την κοινή εταιρική επωνυµία) 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008 και την 
πιστοποίηση αυτού  

• Εσωτερικό Έλεγχο Συµµόρφωσης (εσωτερική επιθεώρηση) από εξουσιοδοτηµένη επιτροπή 
της MMS όσον αφορά την πιστή τήρηση του συστήµατος ποιότητας  κατά ISO 9001 που 
δίδεται υπό την αιγίδα και ευθύνη του MEDISYN αλλά και τον συµφωνηµένων όρων και 
υποχρεώσεων κάθε µέλους που εντάσσεται στο ∆ίκτυο Iatrica. 

• Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος µε φορέα της επιλογής της MMS για τις εξετάσεις που 
εκτελεί το εργαστήριο. 

• ∆ηµιουργία της διαδικτυακής πύλης υγείας και προβολής του ∆ικτύου καθώς και παροχή 
υποδιεύθυνσης / e.mail κάθε ιατρείου για την ειδική προβολή τους και επικοινωνία µε τους 
εξεταζόµενους τους  πχ www/g.papadopoulos@iatrica.gr και g.papadopoulos@iatrica.gr 
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• Αστική ευθύνη για το κάθε µέλος του ∆ικτύου κοινή από πλευράς καλύψεων και παροχών 
για όλα τα µέλη του δικτύου και µε δυνατότητα προσθήκης και επέκτασης από την πλευρά 
του συµβαλλόµενου ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις του ιατρείου του µε 
δικό του επιπρόσθετο κόστος. 

• Παραχώρηση χρήσης για όλη την διάρκεια συνεργασίας εντυποθήκης , κυτίου γνώµης 
πελατών καθώς και ειδικού Plexiglass πιστοποιήσεων για την προβολή και ενηµέρωση των 
επισκεπτών στο σαλόνι του κάθε ιατρείου. 

• 300 αρχικές άδειες χρήσης για ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς µέσω τις  πλατφόρµας 
iatrica.gr και ειδικής εφαρµογής συνδεδεµένης. 

 
 Επιπλέον παρέχονται και οι υπηρεσίες που λαµβάνουν όλα τα µέλη του MEDISYN 
• µεταφορά δειγµάτων µε  διαδικασίες σύµφωνες µε τις οδηγίες των σχετικών οργανισµών 

που διασφαλίζουν την ποιότητα της µεταφοράς δειγµάτων 
• Εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων και επιστηµονική υποστήριξη από τον Συνεταιρισµό 

Εργαστηριακών Ιατρών ΣΥΝ.ΠΕ στην βάση του εκάστοτε προνοµιακού τιµοκαταλόγου 
των µελών 

• Εµπορία και διάθεση αναλωσίµων από την MEDISYN AE 
• On line παραγγελία εξετάσεων και αποστολή αποτελεσµάτων προς τα εργαστήρια του 

Συνεταιρισµού Εργαστηριακών Ιατρών ΣΥΝ.ΠΕ 
 

Β’ Φάση : 
• Συµβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά µε: 

- ∆ιαχείριση πόρων από προγράµµατα επιδότησης 
- ∆ιαχείριση κόστους εργαστηρίου κατόπιν εντολής του συµβεβληµένου 
- ∆ιαπραγµάτευση εξοπλισµού κατόπιν εντολής του συµβεβληµένου  
- ∆ιαπραγµάτευση µε ασφαλιστικές και ταµεία (εφόσον το νοµικό πλαίσιο το επιτρέπει) 
- Εµπλουτισµένο τηλεφωνικό κέντρο για τις ανάγκες διαχείρισης του πελατολογίου και του 

πελατολογίου των κεντρικών συµφωνιών  
- Προβολή της κοινής εταιρικής εικόνας του ∆ικτύου σε τοπικές κοινωνίες και κλινικούς ιατρούς 
- Οργάνωση προγραµµάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
- Παραγωγή διαγνωστικών πακέτων εξετάσεων καθώς και δηµιουργία ενηµερωτικού υλικού (σε 

προκαθορισµένες ίσες ποσότητες για κάθε ιατρείο ) µέσω έντυπου ή και ηλεκτρονικού µέσου 
για ασθενείς και κλινικούς γιατρούς προσανατολισµένα κατά κύριο λόγο στην ΄΄ ευεξία 
,πρόληψη και υγεία ΄΄. 

- Εµπορία, διάθεση και υποστήριξη κοινού CRM (πρόγραµµα διαχείρισης πελατολογίου) , κάρτα 
υγείας και προνοµίων  αλλά  προγράµµατα πιστότητας εξεταζόµενων  πελατών. 

 
• ∆ιαχείριση πελατολογίου –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: 

- Υπενθύµιση επανεξετάσεων σε ασθενείς 
- ∆ιαχείριση παραπεµπτικού/γνωµάτευσης 
- ∆ίαιτες και συµβουλές προς ασθενείς 
- Κάρτες και προγράµµατα πιστότητας 
- Πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επιστηµονικής υποστήριξης 
- Κατ’ οίκον νοσηλεία και διαγνωστική 
- Συνεργασία µε Μονάδες ΠΦΥ για απεικονιστικές εξετάσεις, κυτταρολογικές κτλ για µια 

ολοκληρωµένη δικτύωση και κάλυψη των υπηρεσιών ΠΦΥ 
- Τηλεϊατρική 
- Ιατροί εργασίας 
- Σύνδεση µε δευτεροβάθµια περίθαλψη 
- Σύνδεση µε εταιρείες συµµόρφωσης ασφαλιστικών προγραµµάτων 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ IATRICA  (Εργαστηρίων µε κοινή εµπορική επωνυµία κάτω από το 
όνοµα ή το εταιρικό του κάθε ιατρείου) 

Η συµµετοχή στο δίκτυο συνεπάγεται µία µόνο αλλά εξαιρετικά κρίσιµη δέσµευση από τα 
µέλη µας: Την αξιοποίηση µέσα από µια κοινή πλατφόρµα συνεννόησης και ενεργειών του 
δηµιουργικού µας πνεύµατος και της θέλησής µας για επιτυχία προκειµένου να τεθούν τα σωστά 
θεµέλια για ένα ισχυρό και σταθερά αναπτυσσόµενο δίκτυο. Η δέσµευση αυτή αναλύεται ως εξής: 

 
 Σύµπλευση  µε τις οργανωτικές αρχές & τις προδιαγραφές των µελών του δικτύου   (βασική 
προϋπόθεση επιπλέον να είναι µέλη του MediSyn ) 

 Αποδοχή και προσφορά όλων των υπηρεσιών του δικτύου και αποκλειστική συνεργασία µε τα 
εργαστήρια του MediSyn για την αποστολή δειγµάτων. 

 Αποδοχή κοινής εικόνας, κοινής ονοµασίας, κοινής εταιρικής ταυτότητας, κοινής εµπορικής πολιτικής, 
κοινού ωραρίου & διατήρηση της κοινής ταυτότητας και φήµης του δικτύου    

 Μη συµµετοχή- οικονοµική συνεργασία µε ανταγωνιστικά δίκτυα ΠΦΥ  
 Εκπλήρωση όλων των οικονοµικών υποχρεώσεων κάθε µέλους, δηλαδή έγγραφή µέλους ∆ικτύου ίση 
µε 1.000€+ΦΠΑ άπαξ για την εισαγωγή του µέλους στο δίκτυο και µηνιαία εισφορά ίση µε 250€ +ΦΠΑ 
(ειδικά για το για το 2011 και µέχρι επανεξέτασης η εισφορά καθορίζεται σε 200€ +ΦΠΑ και σε µη 
καλυµµένες περιοχές µε την ίδια εγγραφή ) µηνιαία εισφορά θα εκδίδεται απόδειξη για να 
δικαιολογείται φορολογικά   στα  έξοδα κάθε εργαστηρίου. 

 Ο απαραίτητος εξοπλισµός που πρέπει να έχει ο χώρος του εργαστηρίου του µέλος του δικτύου κατά 
ελάχιστον  µε τον όρο  ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας . 
� Αιµατολογικός αναλυτής 
�  Βιοχηµικός αναλυτής 
� Ανοσολογικός αναλυτής. 
� Αναλυτής Κ,Na 

 
 
 

 

Η δηµιουργία του ∆ικτύου προστατεύει το µέλλον τόσο του Συνεταιρισµού όσο και του κλάδου 
διασφαλίζοντας αποτελεσµατικότερα τα συµφέροντα των µελών του Συνεταιρισµού. Το νέο 
∆ίκτυο θα αυξήσει  τη διαπραγµατευτική µας δύναµη και θα ενισχύσει τη θέση µας στην αγορά.  

 

Όσο πολυσύνθετες και αν είναι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε, η επιλογή µας είναι απλή 
και αποτελεσµατική: Ενώνοντας τις δυνάµεις µας, την εµπειρία µας και την επιστηµονική µας 
εγκυρότητα, αντιµετωπίζουµε από κοινού τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνεχώς 
παρουσιάζονται.  Η δύναµη της συνέργειας γίνεται για εµάς µοχλός ανάπτυξης και εδραίωσης, 
ασπίδα ασφάλειας και προστασίας.  

 

 

 

 

 

Εκ του  Συνεταιρισµού 

 

Ο Πρόεδρος                                                                                              Ο Γραµµατέας 

Γιώργος Βιδάκης                                                                                   Παναγιώτης Μακρίδης 


