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                                                                              Αθήνα,  9 Οκτωβρίου  2012 
                                                                               Α.Π.: 4680/9-10-12   
 

 

 

Προς:  κ. Πρόεδρο της εταιρείας Medicon Hellas, κ. Σπύρο Δημοτσάντο 

 

 

Αξιότιμε κύριε Δημοτσάντο, 

 

Στέλνω αυτή την επιστολή, ως ένας  απλός  Βιοπαθολόγος  συνεργαζόμενος με την 

εταιρία σας από την πρώτη ημέρα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ,  αλλά και 

ως  Πρόεδρος  του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών, για να εκφράσω εκ 

μέρους όλων την έντονη δυσαρέσκεια σε σχέση με πρόσφατες εμπορικές κινήσεις 

που ανακοινώσατε. 

 

Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, εννοώ στην ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του 

Διαγνωστικού σας Εργαστηρίου, όχι για αυτό καθ’ αυτό το Εργαστήριο διότι έχετε 

κάθε δικαίωμα να κάνετε την όποια εμπορική κίνηση επιλέξετε, αλλά για τον 

ευτελισμό  και το παζάρι, μιας ιατρικής πράξης, (που είναι μια διαγνωστική εξέταση), 

έξω από κάθε λογική και δεοντολογία καθώς και τις τιμές «super market» που 

διαφημίζετε.  

 

Θυμάστε, από την πρώτη χρονιά που αρχίσατε την δραστηριότητα σας στον χώρο 

των διαγνωστικών αναλυτών και αντιδραστηρίων, σας τιμήσανε  με την συνεργασία 

τους, πολλά Ιδιωτικά Διαγνωστικά Ιατρεία. Μπορέσατε εσείς σαν επιχειρηματίας, οι 

συνεργάτες σας και το προσωπικό σας να «ζήσετε», να κερδοφορήσετε, είτε από το 

Δημόσιο είτε από τον Ιδιωτικό Τομέα και πολλές φορές, με αρκετά υψηλές τιμές και 

κόστη για εμάς που τα επιβαρυνόμασταν. 

 

Σας  στηρίξαμε σαν την μόνη ολοκληρωμένη ελληνική επιχείρηση στον χώρο των 

διαγνωστικών υγείας, και τώρα σαν ένδειξη του  ελάχιστου σεβασμού, προς όλους 

εμάς που σας στηρίξαμε και εκμεταλλευόμενος πλεονεκτήματα που έχετε, (αναλυτές, 

αντιδραστήρια που παράγετε εσείς, συμφωνίες αντιπροσώπευσης κτλ), ευτελίζετε  τα 

πάντα, για να μας αναγκάσετε να κλείσουμε !!! 

 

Σας αναφέρω, ως Διαγνωστικό Εργαστήριο και όχι Διαγνωστικό Ιατρείο ΠΦΥ, γιατί 

προφανώς αγνοείται ότι μια εξέταση είναι ιατρική πράξη και όχι μια γραμμή 

παραγωγής δεδομένων και αριθμών. 

 

Καταλήγοντας, αντιλαμβανόμαστε ότι θέλετε και εσείς να συνηγορήσετε σε όλο αυτό 

το στημένο παιχνίδι της διάλυσης της υγείας, των δημοσίων υποδομών των ταμείων, 

αλλά και των Ελευθέρων Επαγγελματιών Εργαστηριακών Ιατρών  ελπίζοντας  ίσως  

σε  κάποιο  κοκαλάκι  που θα σας  πετάξουν για τις υπηρεσίες που θα  τους έχετε 

προσφέρει.  
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Το σχέδιο της συγκέντρωσης και της εκχώρησης υποδομών σε λίγους επιχειρηματίες 

είναι γνωστό. Υπάρχει επιχειρηματική ευκαιρία, κέρδος, λεφτά, το βλέπουμε …. 

 

Όμως και η επιχειρηματικότητα έχει κανόνες, αξίες, ηθική … Ποιος  νοιάζεται  θα 

μου πείτε για ηθικές αξίες. Κ’ όμως,  υπάρχουν  να είστε  σίγουρος  πολλοί   από εμάς 

τους  γιατρούς  Μικροβιολόγους – Βιοπαθολόγους,  παλιούς  συνεργάτες  σας, που  

διατηρούν σε πείσμα των καιρών, αξίες  και ηθική  και γνωρίζουν  καλά  πώς να 

«ευχαριστούν».        

 

Σας «ευχαριστούμε» λοιπόν, για την μέχρι και τώρα συνεργασία μας, και σας 

ευχόμαστε καλή τύχη στην νέα σας επιχειρηματική δραστηριότητα, θέλοντας όμως 

ταυτόχρονα να κρατήσουμε την μνήμη μας δυνατή για το μέλλον προς γνώση και 

συμμόρφωση ……όλων μας. 

 

 

 

 

 

ΥΓ. Είναι προφανές ότι, από εδώ και στο εξής δεν θα είστε στην προτίμηση μας ως 

προμηθευτής μας. 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Medisyn 

 

Βιδάκης  Γεώργιος. 

 

 

 


