
 
 

 

 

Νέο Δ.Σ. για τον MEDISYN  
Δυναμική συνέχεια και δημιουργική ανάπτυξη ήταν το αποτέλεσμα της  Γενικής Συνέλευσης 

του Συνεταιρισμού Εργαστηριακών Ιατρών MEDISYN, η οποία διεξήχθη το Σάββατο 6 Ιουνίου 
2015 και  επέλεξε το νέο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού.  
Πρόεδρος αναδείχθηκε ο κος Γεώργιος Βιδάκης, Γενικός Γραμματέας ο κος Παναγιώτης 
Μακρίδης, Αντιπρόεδρος ο κος Θεόδωρος Μπόνος, Ταμίας η κα Μαρία Τσακίρη και μέλη η κα 

Καλαμάρη Μαρία και κα Παπακωνσταντίνου Μαρία. Προλογίζοντας τις εργασίες της Γ.Σ., ο 
Γενικός Διευθυντής του συνεταιρισμού, κος Μανόλης Κουταλάς, με στην Απολογιστική του 
Παρουσίαση, τοποθέτησε ως θεμέλιο λίθο την Συνεταιριστική Ιδέα. 
Ανέδειξε το μεγάλο έργο που έχει επιτευχθεί τόσο το περασμένο έτος όσο και από ιδρύσεως 
του Συνεταιρισμού, με αφορμή και την συμπλήρωση των 20 ετών λειτουργίας του. 
Κομβικά σημεία της τοποθέτησης του υπήρξαν τα ακόλουθα: 
 

 Ο Συνεταιρισμός ξεπέρασε το 500 μέλη, αποκτώντας την δυνατότητα να μπορούν μέσα 
από τα υποκαταστήματα του, να συμμετέχουν περισσότερο ενεργά τόσο στην επιλογή 
των εκπροσώπων τους όσο και στον καθορισμό των εξελίξεων, τα μέλη του που 
εδρεύουν στην Επαρχία 

 Σε επίπεδο Εμπορικής Στρατηγικής παρουσίασε τόσο την συνέπεια όσο και την 
συνέχεια του Σχεδιασμού του, με στόχους την Εξωστρέφεια και την Βελτιστοποίηση του 
Εσωτερικού και του Εξωτερικού κόστους λειτουργίας των εργαστηρίων των μελών του. 

 Σε επίπεδο Οικονομικής Διαχείρισης στοιχειοθέτησε πώς ο Οργανισμός των 
Εργαστηριακών ιατρών είναι Υγιής και άρα έτοιμος να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό 
ρόλο αρωγού των Βιοπαθολόγων. 

 Σε επίπεδο Τεχνολογίας και Προόδου, ανέπτυξε ότι ήδη βρίσκεται υπό υλοποίηση, τόσο 
επιστημονικά (αυτοματοποίηση εργαστηρίων, οχήματα μεταφοράς, κα..), όσο σε 
επίπεδο υποδομών (κτιριακές υποδομές Αθήνας και μετεγκατάσταση Θεσσαλονίκης) 
αλλά και Τεχνολογικής Επένδυσης (ERP, Blog, Social Media, κα..), συγκεκριμένο πλάνο 
ώστε ο Medisyn να αποτελέσει ουσιαστικό δόρατο αιχμής για τον Εργαστηριακό Ιατρό 
σε όλη την διαδικασία μετεξέλιξης που λαμβάνει χώρα στην ΠΦΥ και φάρο ορθού 
προσανατολισμού στο πολύ δύσκολο ταξίδι του Βιοπαθολόγου. 

 
Τα Μέλη του απερχόμενου Διοικητικού του Συμβουλίου αλλά και όλοι οι υποψήφιοι, 
τοποθετήθηκαν ξεχωριστά τόσο Απολογιστικά όσο και σε επίπεδο μελλοντικού 
Προγραμματισμού και Σχεδιασμού. 
 
Ήταν σίγουρα η μεγαλύτερη σε συμμετοχή Γενική Συνέλευση και Εκλογική Διαδικασία.  
 
Με την Ευχή και την Δέσμευση τόσο των Εργαζομένων του Συνεταιρισμού όσο και του Νέου 
του Διοικητικού Συμβουλίου, είμαστε σίγουροι ότι το έργο και των επομένων τριών ετών θα 
είναι εξίσου σημαντικό και παραγωγικό.  
 
 


