
 
 

 

 

                                                                                                                           Αθήνα,3.7.2015 

Αγαπητά μέλη και συνεργάτες, 

Σε αυτή την περίοδο της οξείας οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα μας, τον κλάδο 

μας και των κρίσιμων και ιστορικών ωρών για τον τόπο μας που διανύουμε, θέλουμε να 

σας μεταφέρουμε τη διαβεβαίωση της Διοίκησης του MEDISYN και των εργαζόμενων 

της ότι θα προσπαθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο να ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ σε όλα τα επίπεδα 

τα μέλη και τους συνεργάτες που μας εμπιστεύονται την καθημερινή τους λειτουργία. 

Ο MEDISYN εισέρχεται με καλές προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσει την κατάσταση προς 

όφελος των μελών και συνεργατών του. Η οικονομική κατάσταση της αγοράς είναι τόσο 

σοβαρή και τόσο κρίσιμο το ζήτημα της ρευστότητας που μόνο η αμοιβαία 

αλληλοϋποστήριξη μας μπορεί να κάνει την θετική υπέρβαση.  

Ο έλεγχος των δαπανών, η βελτιστοποίηση του εσωτερικού λειτουργικού 

κόστους,  καθημερινή ορθολογική διαχείριση των ημερήσιων οικονομικών καταστάσεων 

είναι ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΣ, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα για τον MEDISYN και τα μέλη του. 

Δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε τα ΠΑΝΤΑ για την στήριξή σας με μόνο αιτούμενο από 

εσάς την ολόπλευρη συνεργασία με τον MEDISYN και την πληρωμή με πρώτη 

προτεραιότητα τον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ των υποχρεώσεων σας προς αυτόν. Αυτό θα είναι 

καθοριστικό σε όλες τις κινήσεις που θα κάνουμε αλλά και της διαπραγματευτικής μας 

δύναμης προς τους συνεργάτες και προμηθευτές μας.  

Όπως πληροφορηθήκατε και στην  πρόσφατη γενική συνέλευση έχουμε σε εξέλιξη και 

τώρα ολοκληρώνονται μια σειρά έργων που έχουν ένα ΣΚΟΠΟ: την ενδυνάμωση και 

ενίσχυση του MEDISYN έτσι ώστε να προσφέρει ανταγωνιστικότητα και υποστήριξη 

στους εργαστηριακούς ιατρούς  στο επίπεδο που απαιτεί η νέα ΠΦΥ και οι σύγχρονες 

συνθήκες που βιώνουμε και αντιμετωπίζουμε. (Νέα ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση σε 

Αθήνα και Θεσ/νίκη, νέα πληροφοριακά συστήματα ERP-CRM-ecommerce –κάρτα 

υγείας και πιστότητας, ολοκληρωμένο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικοί χώροι 

και υποδομές για τους εργαστηριακούς ιατρούς κτλ ) 

 

 

 



 
 

 

ΣΚΟΠΟΣ μας και στόχος ΕΝΑΣ για όλα τα παραπάνω: 

 Υψηλή σταθερή ποιότητα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς εσάς! 

 Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος εσωτερικά και συνεπώς καλύτερο κόστος για 

εσάς! 

 Καλύτεροι χρόνοι ολοκλήρωσης και αποστολής των αποτελεσμάτων συνεπώς 

ανταγωνιστικότητα στους πελάτες σας! 

 Επέκταση του τμήματος ιατρικής μοριακής διάγνωσης με ποιότητα, ταχύτητα και 

καλύτερο κόστος για εσάς! 

 Συνεχής εκπαίδευση, νέα ιατρικά πακέτα και υπηρεσίες για διαφοροποίηση και 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εργαστηριακών ιατρών! 

  

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΥΜΕ όμως όπου δύναται και χρειάζεται τις εσωτερικές δαπάνες 

και τα έξοδα, προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό προσδοκώμενο όφελος για 

το σύνολο της λειτουργίας του Συνεταιρισμού και των μελών του. 

Σε αυτή την μεταβατική περίοδο των εσωτερικών μας αλλαγών μέχρι και το τέλος 

Αυγούστου σας ζητάμε την ΣΤΗΡΙΞΗ, την ΥΠΟΜΟΝΗ την ΑΝΟΧΗ και ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

σας σε όποιες δυσλειτουργίες τυχόν παρουσιαστούν κατά την διάρκεια των αλλαγών. 

Θα σας κρατάμε συνεχώς ενήμερους για την πορεία των αλλαγών καθώς και των 

καλύτερων υπηρεσιών που στοχεύουμε να ΣΑΣ προσφέρουμε! 

Ήρθε η ώρα να δοκιμαστούμε όλοι σε συνθήκες πρωτόγνωρες  που προκαλούν αγωνία για 

το συλλογικό και ατομικό μας μέλλον και που περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να 

σταθούμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ  και με ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ στο ύψος που απαιτούν οι περιστάσεις.  

Εκ μέρους του Δ.Σ 

Βιδάκης  Γεώργιος                                                              Μακρίδης Παναγιώτης 

Πρόεδρος Δ.Σ                                                                      Γεν. Γραμματέας Δ.Σ 

 

Εκ μέρους των Εργαζομένων 

Μανόλης Κουταλάς 

Γεν. Διευθυντής 


