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Αγαπθτοί   Συνάδελφοι, 

Συνθκίηεται  κάκε χρόνο  τζτοια  εποχι  ο Ρρόεδροσ  εκ μζρουσ  του Δ.Σ.  να ςυντάςςει  και να 
εκφωνεί  τον απολογιςμό  των πεπραγμζνων  τθσ χρονιάσ  που πζραςε. Σκεπτόμενοσ  το 
περιεχόμενο  και τθν δομι  του ςυγκεκριμζνου  απολογιςμοφ, τισ 
τελευταίεσ  θμζρεσ  αποφάςιςα  πωσ δεν κα ικελα να είναι  μια  ομιλία γεμάτθ με 
λεπτομζρειεσ , αρικμοφσ  και γεγονότα , μόνο  για να αναγνωςτεί  ςε μια Γ.Σ. που μπορεί 
ακόμα  και να βαριζται  τθν ϊρα που τα ακοφει , μόνο για να ψθφιςτεί  ςτο τζλοσ  τυπικά και 
χαροφμενοι όλοι ότι πιγαμε καλά και φζτοσ, και να καταγραφι  ςτα ιςτορικά αρχεία  του ΣΥΝ.  

Αντίκετα  επικυμϊ, και πιςτεφω ότι εκφράηω  όλο το ΔΣ, να είναι ζνα  κείμενο προβλθματιςμοφ 
και ςυηιτθςθσ  γφρο  από το μζλλον και τθν κατεφκυνςθ  που ζχουμε χαράξει και κα 
χαράξουμε  όλοι μαηί από εδϊ και πζρα , και ζναρξθ ι ςυνζχεια  καλφτερα μιασ 
προςπάκειασ  για τον Συνεταιριςμό μασ , που τθν ζχουμε  ανάγκθ  όλοι μασ. Δεν 
επικυμϊ  επομζνωσ ζνα κείμενο  κλειςίματοσ, αλλά ζνα κείμενο    εκκίνθςθσ... 

Το ζργο τθσ ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ, αρικμϊν  και γεγονότων, δθλ. τθν ανάλυςθ του 
ιςολογιςμοφ,  κα το αναλάβει όπωσ πάντα  ο κ. Κουταλάσ ο Δ/ντισ με τθν βοικεια του κ. 
Μιχαθλίδθ. 

Συνάδελφοι,  θ χρονιά του 2012  που διανφςαμε πρζπει να παραδεχκοφμε ότι  ιταν θ 
δυςκολότερθ  επαγγελματικά  για όλουσ μασ, ςε ςθμείο  που να 
υπάρχει  ςοβαρό  πρόβλθμα  όςον αφορά τθν  φπαρξι μασ. Ο χϊροσ  τθσ  Υγείασ  μζςα ςτο 
οποίο δραςτθριοποιοφμαςτε, βρίςκεται ςε βακιά κρίςθ και ςτα όρια τθσ  κατάρρευςισ του. 
Φοβοφμαι  όχι τυχαία, όχι γιατί  ζτυχε αλλά ςκόπιμα, γιατί μόνο ζτςι πολλά και 
κερδοφόρα  κομμάτια τθσ  ΡΦΥ αλλά και τθσ Δευτεροβάκμιασ, κα μπορζςουν ( ςτο όνομα του 
νοικοκυρζματοσ τθσ οικονομίασ) να παραχωρθκοφν  ςτον Ιδιωτικό τομζα. 
Πλθ  τθν  προθγοφμενθ περίοδο  ςτθ  διακυβζρνθςθ  τθσ Χϊρασ αλλά και του χϊρου μασ, 
κυριάρχθςε ι άρνθςθ  τθσ ςφγκρουςθσ  με κατεςτθμζνα  και δομθμζνα ςυμφζροντα  που 
λυμαίνονταν και λυμαίνονται  τον χϊρο τθσ Υγείασ, οδθγϊντασ δυςτυχϊσ τθν ΡΦΥ ςε αδιζξοδα 
και πολλοφσ  ςυναδζλφουσ ςτθν ανεργία ι ςτθν καμουφλαριςμζνθ ανεργία ι ςτθν 
υποαπαςχόλθςθ.   Ρρϊτα  ςτοχοποιικθκε ο κλάδοσ μασ ςτα μάτια τθσ  Ελλθνικισ κοινωνίασ και 
μετά ακολοφκθςαν  τα μζτρα το ζνα χειρότερο του άλλου και όλα μαηί ςτο να αλλάξουν το 
τοπίο τθσ ΡΦΥ.  

Ο Medisyn  ςυνάδελφοι δεν είναι οφτε  κυβζρνθςθ, οφτε ςυνδικαλιςτικό  όργανο, οφτε 
επιςτθμονικόσ φορζασ, οφτε ςτθρίηεται ςε πελατειακζσ  εξαρτιςεισ και κρατικοδίαιτθ 
ςτιριξθ.  Είναι  επαγγελματικι  Εταιρία  με Συνεταιριςτικι  κατεφκυνςθ και πολιτικι, και ωσ 
τζτοια  λειτουργεί ςτο πεδίο τθσ επαγγελματικισ  αντιπαράκεςθσ.   Μζςα  ςτο 
διαρκϊσ  επιδεινοφμενο περιβάλλον  που ηοφμε και λειτουργοφμε. Ο ΣΥΝ προςπάκθςε  μζςα 
από παρεμβάςεισ  και προτάςεισ  να επικοινωνιςει  τισ  κζςεισ του  με τισ  πολιτικζσ  θγεςίεσ 
του υπουργείου  Υγείασ, με αντιπροςωπίεσ των περιςςοτζρων  κομμάτων  τθσ βουλισ, αλλά και 
τουσ παράγοντεσ  των φορζων  του δθμοςίου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα που αςχολοφνται 
με κζματα που άπτονται  του επαγγελματικοφ  και επιςτθμονικοφ  μασ ενδιαφζροντοσ. Στισ 
περιπτϊςεισ  όπου θ μάχθ δόκθκε  ςτο πεδίο  των επιχειρθμάτων και κζςεων, οι κζςεισ  μασ 
και οι προτάςεισ μασ  ζγιναν  μόνο γνωςτζσ, αλλά  μπορζςαμε να αποκομίςουμε  και 
ςυμπεράςματα και προκζςεισ.  Πταν το πεδίο τθσ αντιπαράκεςθσ οδθγείτο ςε 
υπόγειεσ  παραςκθνιακζσ  διαδρομζσ, εκεί αυτοί που χρόνια  τϊρα βολεφονται, που 
ςυντθροφςαν και αναπτφςςονταν από πελατειακζσ λογικζσ, «ζπαιηαν»  μόνοι τουσ 



 
 

 

νομοκετϊντασ  πάντα ενάντια ςτα  επαγγελματικά  μασ ςυμφζροντα.  Γνωρίηοντασ  εκ των 
προτζρων τισ δυςκολίεσ  του εγχειριματοσ   για όλα τα κζματα  που άπτονται  τθσ 
επαγγελματικισ  μασ κακθμερινότθτασ  και των  επαγγελματικϊν μασ προοπτικϊν  ο ΣΥΝ 
ζδωςε  και δίνει  τισ  μάχεσ  του  βαςιηόμενοσ  ςτθν ιςχυρι  επιςτθμονικι  του 
επιχειρθματολογία  ςτον  δυναμιςμό του  και με διαπιςτευτιρια  τισ διαχρονικζσ  κζςεισ  και 
προτάςεισ  μασ.  

Συνάδελφοι πριν από  τρία περίπου  χρόνια  το Δ.Σ. του ΣΥΝ  διαβλζποντασ  τα 
προβλιματα  που ερχόταν  πρότεινε  το Στρατθγικό πλάνο ανάπτυξθσ  του Medisyn  για τα 
επόμενα  χρόνια  (και θ ΓΣ το ενζκρινε )βάηοντασ τουσ άξονεσ ανάπτυξθσ κακϊσ και ποιοτικοφσ 
και ποςοτικοφσ ςτόχουσ ςε βάκοσ  τριετίασ. Στθν πράξθ  αλλά και οι θμζρεσ που ηοφμε  με τα 
κριτιρια  ποιότθτασ, απζδειξαν ότι ιταν προσ τθν  ςωςτι κατεφκυνςθ.  

Από 01/01/2012 ζωσ και ςιμερα  είχαμε τθν  είςοδο 70 νζων μελϊν  ενϊ αξίηει να 
ςθμειωκεί  ότι κάναμε  τα πρϊτα  μασ μζλθ ςε νθςιά όπωσ θ Σφροσ, θ Κωσ, θ Λζςβοσ. Πλθ  αυτι 
θ αποδοχι του ΣΥΝ  ςτο κόςμο των  ςυναδζλφων  Βιοπακολόγων δεν είναι τίποτα άλλο από 
μια  επιβράβευςθ  όλων των αποφάςεων  που ζχει πάρει το Δ.Σ. τα τελευταία 
χρόνια.  Η  απόφαςθ  που πιραμε πριν 4 χρόνια  για τθν δθμιουργία  του 
τμιματοσ  Ροιότθτασ   και γενικά  το άνοιγμα  που κάναμε  ςτθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ τόςο 
εςωτερικά ςτο εργαςτιριό μασ με τθν διεφρυνςθ – επζκταςθ τθσ Διαπίςτευςθσ 15189 ςε 
μεγάλο αρικμό εξετάςεων,  όςο και προσ τα μζλθ μασ  ζφεραν τον Medisyn  τον Συνεταιριςμό 
μασ  ςτθ κζςθ  που κατζχουμε  ςιμερα. Να ιμαςτε  δθλ. το μόνο  κεντρικό  μαηικό κζντρο 
αναφοράσ ςτο Ελλαδικό χϊρο  που είναι διαπιςτευμζνο κατά ISO  15189. Ζχει ξεκινιςει και κα 
ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τον Οκτϊβρθ  του 2013 θ διαπίςτευςθ και των υποκαταςτθμάτων.  Να 
ιμαςτε θ πρϊτθ και   μόνθ εταιρία  του χϊρου που διαχειριηόμαςτε  μαηικά, πακζτα 
Εξωτερικοφ  Ροιοτικοφ Ελζγχου . 

Σχήματα Εξωτερικοφ Ποιοτικοφ Ελέγχου:  

2012  ---  217  ιατρεία  

2013 ----  459  ιατρεία ( 315 μζλθ και 144 ςυνεργάτεσ) 

ISO  9001:  

2012 --- 105 Iatrica + 18 Μζλθ Medisyn 

2013 --- 120 Iatrica + 137 Μζλθ Medisyn 

Κλειδί  τθσ επιτυχίασ  ιταν τόςο θ ανταγωνιςτικότθτα  των τιμϊν, θ ευρεία γκάμα ςχθμάτων και 
ςυχνοτιτων, θ εξαιρετικι υποςτιριξθ ςτα αποτελζςματα από τον Υπεφκυνο κ. Αξαρλι, αλλά 
και το ίδιο το «προϊόν» που ςτικθκε επιμελϊσ ςε κάκε λεπτομζρεια .                            

Μζςα ςτο 2012 και ςτα πλαίςια τθσ κατεφκυνςθσ τθσ επζκταςθσ του  Medisyn ςε νζεσ αγορζσ, 
εντάςςεται και θ επζκταςθ  του ΣΥΝ ςε εργαςτιριο αναφοράσ και για Ειδικζσ Εξετάςεισ, 
ξεκινιςαμε τθν ςυνεργαςία  με τον μεγαλφτερο ςε όγκο Ιδιωτικό Πμιλο  Κλινικϊν, τον όμιλο 
Υγεία. 



 
 

 

Ξεκινιςαμε πρόςφατα  το δικό μασ τμιμα Μοριακισ Ιατρικισ όπωσ ζχουμε αποφαςίςει να 
το  ονομάηουμε  με 5 αρχικά εξετάςεισ. 

Διευρφναμε τθν ςυνεργαςία μασ με το Cerba Paster ςυνδυάηοντασ ζτςι μια ςυνεργαςία με ζνα 
διεκνϊσ αναγνωριςμζνο εργαςτιριο αλλά και Διαπιςτευμζνο κατά 15189 για τισ περιςςότερεσ 
εξετάςεισ που εκτελεί. Ράντα βζβαια πολιτικι του εργαςτθρίου παραμζνει ότι εξετάςεισ που ο 
αρικμόσ τουσ και θ μεκοδολογία  επιτρζπει μεταφζρεται  θ εκτζλεςι τουσ εντόσ του 
εργαςτθρίου.  

Ζγινε περεταίρω ανάπτυξθ του Μάρκετινγκ, κακϊσ και ενίςχυςθ των πωλιςεων τόςο ςε 
ικανότθτεσ όςο και ςε ζμψυχο υλικό (3 τεφχθ εφθμερίδασ, επιςτολζσ επικοινωνίασ, ζντυπα 
κ.τ.λ.).  

Συνεχίςτθκε το πρόγραμμα Σεμιναρίων για τα μζλθ και τουσ ςυνεργάτεσ  υπό τθν Επιςτθμονικι 
ευκφνθ τθσ κασ  Κουςκοφνθ. Ζγινε με επιτυχία θ 1θ  Ημερίδα Εφαρμοςμζνθσ Εργαςτθριακισ 
Ιατρικισ Βορείου Ελλάδοσ  ςτθν Θεςςαλονίκθ, και πρόςφατα ζγινε και θ 2θ Διθμερίδα ςτθν 
Ακινα με μεγαλφτερθ επιτυχία από πζρυςι.  

Εγκαινιάςτθκε το πρϊτο ςεμινάριο ηωντανό και μζςω internet πριν από δφο εβδομάδεσ 
περίπου ζτςι ϊςτε να μποροφν πιςτοποιθμζνα να ςυμμετζχουν από όλθ τθν Ελλάδα  οι 
εργαςτθριακοί ιατροί  και να  επικαιροποιοφν τισ επιςτθμονικζσ τουσ γνϊςεισ και όχι μόνο 
(προγραμματίηονται και ςεμινάριο management, τοπικοφ marketing, εξυπθρζτθςθσ πελάτθ 
κτλ)     

Επεςτράφθςαν με τθν μορφι  πιςτωτικϊν 60.000  Euro ςε  165 μζλθ από τθν πολιτικι 
επιςτροφϊν το 2012 . Ζγινε μείωςθ τιμϊν ςε Βιταμίνθ D και καρκινικοφσ δείκτεσ τα μζςα 2012 
αξίασ περίπου 80.000 Euro. 

Ζγινε  προςαρμογι  ςτθν τιμι για τα μζλθ μόνο ςτισ αρχζσ 2013, ςε  67 εξετάςεισ που  θ τιμι 
τουσ ιταν πάνω από τον τιμοκατάλογο του ΕΟΡΥΥ .Μειϊκθκαν κφριεσ εξετάςεισ από τον Ιοφνιο 
2013 ςε ποςοςτό μζχρι και 20%   για τα μζλθ με κόςτοσ 110.000 ευρϊ για το 2013( ςε ετιςια 
αναγωγι 165.000 Euro) 

Ολοκλθρϊκθκε θ δεφτερθ αναβάκμιςθ του Biomember πριν από λίγεσ θμζρεσ και κα είναι 
διακζςιμθ προσ όλουσ με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ ςτα πλαίςια του ετιςιου ςυμβολαίου 
ςυντιρθςθσ. 

Ολοκλθρϊκθκε μετά από πολφμθνεσ διαπραγματεφςεισ και παρουςιάςτθκε ολοκλθρωμζνθ 
πρόταςθ εξοπλιςμοφ με ανταγωνιςτικό κόςτοσ για τα μζλθ και με προοπτικι και ςτόχο να 
βοθκιςει και ςτο νζο πλαίςιο αξιολόγθςθσ ομογενοποιϊντασ τα ιατρεία μζλθ του Medisyn. 

Και για να μθν νομίηεται  ότι αναφζρομαι μόνο ςτα κετικά, μζςα ςτο 2012  ξεκίνθςε και  ζλθξε 
(ι καλφτερα αναςτείλαμε τθν λειτουργία του)  κάπωσ άδοξα  το  Κτθνιατρικό τμιμα. Δεν  το 
ζχουμε  ακόμα αναλφςει ςτο ΔΣ για να ςασ μεταφζρω τι απόφαςθ  πιραμε. 

Το 2012  ιταν και   θ χρονιά που αντιμετωπίςαμε  δυςκολίεσ  ρευςτότθτασ από τθν 
κακυςτζρθςθ υπολοίπων των μελϊν και ςυνεργατϊν, αποτζλεςμα τθσ μθ εξόφλθςθσ από το 
κράτοσ των δεδουλευμζνων όλων των ςυναδζλφων. Το άνοιγμα τθσ ψαλίδασ  των 
κακυςτεροφμενων ( πάντα υπό ζλεγχο )  ζβγαλε ςτθν  επιφάνεια  μια ςχετικι αδυναμία του 



 
 

 

μθχανιςμοφ είςπραξθσ και ζχουμε ιδθ αποφαςίςει να  το επανεξετάςουμε ςτο επόμενο ΔΣ, 
αλλά από τθν άλλθ  μπορζςαμε  να ςτθρίξουμε αρκετοφσ  ςυναδζλφουσ  που αντιμετϊπιςαν 
αποδεδειγμζνα ζντονο οικονομικό πρόβλθμα.   

Συνάδελφοι  τθν χρονιά που πζραςε ζγιναν  ςθμαντικζσ  επενδφςεισ ςε υποδομζσ, εργαλεία, 
νζεσ υπθρεςίεσ  και ανκρϊπινο δυναμικό, ζγινε  ςθμαντικι  εργαςία υποδομισ για τθν 
ςτενι  επαφι  με τα μζλθ και τουσ ςυνεργάτεσ. Πλα αυτά  ζγιναν  για να μασ βροφνε τα 
γεγονότα ζτοιμουσ.  

Συνάδελφοι  όλοι  ςυμφωνοφμε ότι  θ κατάςταςθ  ζχει  γίνει  πολφ  ςοβαρι για να 
εξακολουκοφμε  να πιςτεφουμε  ότι μποροφν να τθν  διαχειριςκοφν  οι 
ελάχιςτοι  ςυμπολίτεσ  μασ που  ζγιναν  πολιτικοί  εξ επαγγζλματοσ. Κανείσ  απ’ αυτοφσ που 
λεθλατοφν  τθ ηωι μασ και τθν  φαιά  ουςία μασ κακθμερινά, δεν είναι ςε  κζςθ  να μασ πουν 
πωσ  κα είναι, και πωσ κζλουν  να γίνει  αυτι  θ χϊρα  όχι ςε  πζντε ι δζκα χρόνια, αλλά  του 
χρόνου  τζτοια  εποχι. Εφαρμόηουν  μζτρα και πολιτικζσ  με ςτόχο  όχι τθν  βελτίωςθ του 
ςυςτιματοσ Υγείασ  και τθσ ΡΦΥ, αλλά  τθν  μείωςθ  των εξόδων, δθλ. οικονομικοί ςτόχοι.  Το 
προςεχζσ  6μθνο αρχικά αλλά μζχρι τζλουσ του 2014 κα κρικοφν πολλά και ςε πολλά μζτωπα 
(επαγγελματικά  δικαιϊματα, νζεσ δραςτθριότθτεσ, διαςφάλιςθ επιςτθμονικισ και 
επαγγελματικισ υπόςταςθσ, καταςτρατιγθςθ όρων άςκθςθσ  επαγγζλματοσ κ.α.). 

Η επιβίωςι μασ όμωσ δεν περνάει πια  μζςα από τθν  Άρνθςθ . Η φράςθ  « αυτό δεν κα 
περάςει» είναι ςτρουκοκαμθλιςμόσ και ςτείρα άρνθςθ παλιάσ κοπισ. Ο κόςμοσ, οι ςυνάδελφοι 
Βιοπακολόγοι   κζλουν  κζςεισ, προοπτικζσ. ‘Ζχουν ανάγκθ να πιςτζψουν  και να 
ακολουκιςουν κζςεισ και όχι πρόςωπα. Ο Συνεταιριςμόσ λοιπόν  ζχει ιδθ 
κλθκεί  μπαίνοντασ  ςτθν τελικι  ευκεία  να τα αντιμετωπίςει  όλα αυτά  με γνϊμονα το 
ςυμφζρον  όλων μασ. Πλοι μαηί  δθμιουργιςαμε ζνα αρραγζσ ενωτικό  Συνεταιριςτικό Μζτωπο. 
Πλοι μαηί δυναμϊνουμε  ακόμα  περιςςότερο  τθν φωνι και τθν παρεμβατικι  ιςχφ μασ. 
Γνωρίηοντασ ότι όλεσ οι αλλαγζσ ςτθν αγορά που ζχουν αναλυκεί και περιγραφεί δεν 
αποτελοφν το Νζο Τοπίο ςτο χϊρο τθσ ΡΦΥ αλλά ζνα ενδιάμεςο ςτακμό, δεχόμαςτε ότι οι 
αλλαγζσ κα ςυνεχιςτοφν με κφριο  ςτοιχείο τθ ςυρρίκνωςθ τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ, τθ 
ςυνεργαςία του οργανωμζνου ιδιωτικοφ τομζα και του δθμόςιου, τθν αφξθςθ   - ζμμεςθ και 
άμεςθ – τθσ ςυμμετοχισ του αςκενι – πολίτθ ςτθν δαπάνθ, τθν είςοδο  νζων παικτϊν 
(χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί, μεγάλοι εργοδότεσ ) ςτο χϊρο.  

Οι πρόςφατεσ  ρυκμίςεισ  «κριτιρια ποιότθτασ» αποτελοφν ζνα ενδιάμεςο  ςτακμό μιασ 
πρϊτθσ φάςθσ που ςτθν ολοκλιρωςι τθσ  κα οδθγιςει  ςτον κακοριςμό 
χωροταξικϊν  κριτθρίων και τον  αποκλειςμό ςθμαντικοφ μζρουσ εργαςτθρίων  από τισ 
ςυμβάςεισ με τον ΕΟΡΥΥ, αναγκάηοντασ αρχικά πολλά  εργαςτιρια   να εξελιχκοφν  ςε 
αιμολυπτικά κζντρα ( κυρίωσ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα) αυξάνοντασ ζτςι τθν απαξίωςθ  των 
μικρϊν εργαςτθρίων. Σε δεφτερθ φάςθ  κα υπάρξει ζντονθ  ςυμπίεςθ τιμϊν, και 
αποδζςμευςθ  των αποτελεςμάτων  και τθσ  εξζταςθσ από τον Βιοπακολόγο – Μικροβιολόγο, 
κεντρικζσ  ςυμφωνίεσ  που κα μειϊςουν  περαιτζρω τθν αγορά, επιταχφνοντασ οριηόντιεσ και 
κάκετεσ δικτυϊςεισ  και τισ τάςεισ  ςυγκζντρωςθσ  προσ  όφελοσ των μεγάλων αλυςίδων, 
ωκϊντασ  εκτόσ αγοράσ  ςθμαντικό τμιμα εργαςτθρίων ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα. 

Το νζο αυτό περιβάλλον αλλά και ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ  υποχρεϊνει τον Συνεταιριςμό 
ςτθ χάραξθ και υλοποίθςθ μιασ πολιτικισ, κζτοντασ  ωσ βαςικοφσ  πυλϊνεσ  τθσ 
ςτρατθγικισ  του :  



 
 

 

-    Τελ αλάδεημή ηνπ θαη θπξίωο ε αλαγλώξηζή ηνπ  ωο ηνπ πιένλ  αμηόπηζηνπ, πνηνηηθνύ  θαη 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ  εξγαζηεξίνπ  ζηελ Ειιαδηθή αγνξά.  

-    Τελ παξάιιειε απνηειεζκαηηθή  ελεξγνπνίεζε ηνπ  ωο θύξηνπ θνξέα / εξγαιείνπ 

επηρεηξεκαηηθήο εμέιημεο ηωλ κειώλ (θαη όρη απιά θαη κόλν πξόζθαηξεο επηιεθηηθήο 

βηωζηκόηεηαο ηνπο )  αιιά θαη επξύηεξα παξάγνληα κε νπζηαζηηθό ξόιν ζην ρώξν ηεο 

ΠΦΥ, δηακνξθώλνληαο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο  έλα αληαγωληζηηθό  πεδίν πνπ 

δηαζθαιίδεη έλα αλεθηό πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη επηρεηξεκαηηθήο – επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηωλ αλεμάξηεηωλ εξγαζηεξηαθώλ ηαηξώλ ωο 

αλεμάξηεηεο  επηρεηξεκαηηθέο νληόηεηεο , πξνωζώληαο ηελ ζηαδηαθή ζύγθιεζε  ηωλ 

δηαθνξεηηθώλ  ηαρπηήηωλ.  

O πρϊτοσ πυλϊνασ ακοφγεται απλόσ, εφλθπτοσ, ςαφισ και ξεκάκαροσ. Η ανάδειξθ – και 
αναγνϊριςθ- του ΣΥΝ ωσ το πλζον  αξιόπιςτο, ποιοτικό  και 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ  εργαςτιριο  ςτθν Ελλαδικι αγορά. 

Πμωσ χωρίσ τον δεφτερο πυλϊνα δεν ζχουμε μζλλον. Δεν ζχουμε προοπτικι!  

Δεν μασ αρκεί πλζον να παρζχουμε τα πλζον αξιόπιςτα αποτελζςματα ςε ανταγωνιςτικζσ 
τιμζσ. Ο ΣΥΝ καλείται να απαντιςει αποτελεςματικά ςτισ προκλιςεισ των καιρϊν! Ρρζπει 
να διαςφαλίςει όχι μόνο τα ποιοτικά αποτελζςματα των εργαςτθρίων μασ, αλλά και τθν 
βιωςιμότθτα των εργαςτθρίων!  

Πχι κάποιων! Πλων! 

Σε ζνα ανταγωνιςτικό τοπίο που αλλάηει δεν μποροφμε να παραμζνουμε απακείσ, άβουλοι 
διαχειριςτζσ τθσ κρίςθσ και των αποτελεςμάτων τθσ. Πςα ζχουμε βιϊςει τα τελευταία 
χρόνια ςτο χϊρο τθσ ΡΦΥ δεν είναι το νζο ανταγωνιςτικό πεδίο! Είναι κινιςεισ 
προετοιμαςίασ για το ΝΕΟ τοπίο, όπου ο ρόλοσ μασ ωσ πλικοσ ιατρείων, ωσ μζγεκοσ, ωσ 
οικονομικζσ οντότθτεσ ςυρρικνϊνεται προσ όφελοσ νζων ςχθμάτων που κα λυμαίνονται 
τον χϊρο. 

Ο ΣΥΝ πρζπει να κινθκεί άμεςα, αποτελεςματικά, να αξιοποιιςει ζνα μικρό παράκυρο 
ευκαιρίασ που ανοίγεται και να προςφζρει ςτα μζλθ του – ςε όλα τα μζλθ – 
αποτελεςματικά εργαλεία όχι απλά επιβίωςθσ αλλά και επαγγελματικισ ανζλιξθσ 

Βαςικά ςτοιχεία τθσ ςτρατθγικισ αυτισ, παράλλθλα με τθν ςυνεχι ενδυνάμωςθ του 
ΣΥΝ,  κα είναι: 

 Η ενίςχυςθ των ιατρείων ωσ μονάδων ι ωσ ςυνεργαηόμενων παρζχοντασ εργαλεία 
ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ 
και   ενδυνάμωςθσ τθσ αναγνωριςιμότθτάσ τουσ. Τα ιατρεία μασ κα πρζπει να είναι 
παρόντα ςτισ εξελίξεισ του αφριο, κα πρζπει – για να είμαι ςαφισ- να επιβάλουν 
τθν παρουςία τουσ ςτο νζο τοπίο τθσ ΡΦΥ. Ο ΣΥΝ κα αποτελζςει, κα καταςτεί 
κοιτίδα ενεργισ και ςυςτθματικισ προϊκθςθσ τθσ υπεφκυνθσ επιχειρθματικότθτασ 
και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ με τθν ενκάρρυνςθ, ενδυνάμωςθ, αξιοποίθςθ 
επιχειρθματικϊν δικτφων, ςυνεργειϊν, ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν, 
χρθματοδοτικϊν εργαλείων, πιςτοποιθμζνων προτφπων και καινοτόμων μοντζλων.  



 
 

 

 Η προςφορά εργαλείων που θ αξιοποίθςι τουσ κα οδθγεί ςτθν ςταδιακι ςφγκλιςθ 
ςε ζνα υψθλότερο ποιοτικό, ανταγωνιςτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα για τα ιατρεία των 
αςτικϊν κζντρων, που κα είναι τα πρϊτα που κα πλθγοφν κα αναπτυχκεί ζνα 
πλζγμα παράλλθλων δράςεων που αφενόσ κα ενιςχφει και κα προβάλλει τα 
ςτοιχεία ποιότθτασ αλλά ταυτόχρονα κα επιτρζπει τθν ςταδιακι ενδυνάμωςθ τθσ 
κζςθσ τουσ ωσ επιχείρθςθ ςε τοπικό επίπεδο.  

 Στθν επόμενθ Γ.Σ. που προγραμματίηεται  για 12/10/2013  κα ζχει 
ολοκλθρωκεί  θ   επεξεργαςία  του πλάνου  αναδιοργάνωςθσ των μελϊν  και 
κα  παρουςιαςτεί προσ ζγκριςθ ςτο ςϊμα 

Ολοκλθρϊνοντασ   τον απολογιςμό του 2012, ςε αντίκεςθ  με τθν  γενικι αρνθτικι 
εικόνα  που ςυνζχιςε να παρουςιάηει ςτο ςφνολό τθσ θ οικονομία και ειδικότερα ο χϊροσ 
τθσ  ιδιωτικισ ΡΦΥ, βρικε τον Συνεταιριςμό μασ  ςε καλφτερθ  κατάςταςθ και με κετικά 
οικονομικά αποτελζςματα, τόςο από πλευράσ  αποδόςεωσ  και αποδοτικότθτασ  όςο και 
από πλευράσ  οργάνωςθσ  των υποδομϊν  του, προκειμζνου  να μπορζςει  αφενόσ μεν να 
διατθριςει το μερίδιο του ςτθν αγορά, αφετζρου  δε να δθμιουργιςει  τισ προχποκζςεισ 
βελτίωςισ του ατενίηοντασ  το μζλλον με μεγαλφτερθ αιςιοδοξία  αλλά και πίςτθ ςτισ 
δυνατότθτεσ μασ ςτισ δφςκολεσ θμζρεσ που από ότι φαίνεται κα ακολουκιςουν τόςο για το 
ςφνολο τθσ οικονομίασ όςο και για το χϊρο ςτον οποίο δραςτθριοποιιςτε ο Συνεταιριςμόσ 
μασ.     

 

Με εκτίμθςθ, 
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