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Καλησπέρα σας,

      Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ το ΕΛΜΕΠΑ και το γραφείο διασύνδεσης
για αυτή την πρωτοβουλία και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση.

      Πράγματι τέτοιες δράσεις συμβάλλουν θετικά στην οικονομική , 
ακαδημαϊκή και πολιτιστική ανάπτυξη ενός τόπου.

     Να σας συστηθώ, ονομάζομαι Συναδινάκη Μαρία, εργάζομαι ως υπεύθυνη
ανθρώπινου δυναμικού στην Ιατρική Διάγνωση Κνωσός Ι.Ε.Π.Ε.

     Η Ιατρική Διάγνωση Κνωσός είναι μία ιατρική εταιρία περιορισμένης 
ευθύνης που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας  
υγείας.

     Ανήκει σε μια ομάδα ιατρών ,έμπειρων και καταξιωμένων στον κλάδο 
τους .

      Η Κα Σπανάκη, ο κος Τριανταφύλλου, Η Κα Σταυρουλάκη και ο κος 
Παπαμαστοράκης ο οποίος είναι και ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας, 
αποφάσισαν το 2010 να επενδύσουν  στο κατάλληλο επιστημονικό 
προσωπικό, σε υπερσύγχρονα  ιατρικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας  
αλλά και σε εξειδικευμένους ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων με στόχο την 
επίτευξη προσφοράς υπηρεσιών υγείας με επιτυχία. 

Οι ανάγκες στον τομέα υγείας και τότε, όπως και τώρα, ήταν ποικίλες.

Η δημιουργία χώρων όπου ο ασθενής θα έχει άμεση και αξιόπιστη πρόσβαση
σε ιατρούς και εργαστήρια ,χωρίς ταλαιπωρία, ήταν η ιδέα πάνω στην οποία 
βασίστηκε η ομάδα των προαναφερόμενων ιατρών  για την δημιουργία των 
κέντρων μας.  Η ίδρυση πολυιατρείου και ιατρείων στο κεντρικό μας 
κατάστημα ήταν η αρχή.

   Η Ιατρική Διάγνωση Κνωσός ξεκίνησε με έδρα το κεντρικό της κατάστημα 
στην Λ. Κνωσού 174 και στη συνέχεια το 2017 βασιζόμενοι στις ανάγκες του 
κοινού ,λειτουργήσαμε νέα μονάδα στην Ν. Αλικαρνασσό, Λ. Ηροδότου 122-
124.



        Σε κάθε κατάστημα μας λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο μικροβιολογικό 
εργαστήριο, ένα ολοκληρωμένο ακτινολογικό εργαστήριο, παθολογικό ιατρείο,
καρδιολογικό ιατρείο και ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων που σημαίνει ότι ο 
ασθενής έχει άμεση πρόσβαση σε ιατρούς κάθε ειδικότητας.

       Όπως είναι αντιληπτό, η ανθρώπινη προσέγγιση σε συνδυασμό με τον 
επαγγελματισμό, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις της  επιτυχημένης 
παροχής υπηρεσιών υγείας. Τα Διαγνωστικά μας κέντρα πληρούν αυτές τις 
προυποθέσεις ,χάρη στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας . Τα κέντρα μας
απασχολούν σήμερα 45 άτομα προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως 
ιατρούς, νοσηλευτές, παρασκευαστές, τεχνολόγους ακτινολόγους, λογιστές 
και υπάλληλους γραφείων. 

       Η ομάδα μας αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητα, 
εγκυρότητα, αξιοπιστία και εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας.

       Το Κνωσός Διάγνωσις  παρακολουθεί τις συνεχείς εξελίξεις ώστε να 
προλαμβάνει πάντα, με τακτικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού του  και 
αναβαθμίσεις των συστημάτων  τους. 

       Ένας από τους λόγους που βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι διότι το 
ΕΛΜΕΠΑ δέχεται καθημερινά επιβραβεύσεις και θετικά σχόλια τόσο για το 
προσωπικό του όσο και για τον τρόπο διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης 
των σπουδαστών. 

        Έτσι, με τη σημερινή ημερίδα, μας δίνεται η ευκαιρία να έρθουμε σε 
επαφή με άτομα που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και που θα ήθελαν να 
συνεργαστούν και να εξελιχθούν γνωσιακά με επιστημονικές και τεχνολογικές 
καινοτομίες καθώς και να  αναρριχηθούν επαγγελματικά.

      Στο Κνωσός Διάγνωσις υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης και δίνεται η 
δυνατότητα επαγγελματικής αναβάθμισης επειδή είναι μια εταιρία σε τροχιά 
ανάπτυξης. Θα φέρω για παράδειγμα τον εαυτό μου, έχω σπουδάσει 
Διοίκηση Επιχειρήσεων ,σήμερα παρακολουθώ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών με τίτλο ΠΦΥ – Διοίκηση Μονάδων Υγείας ενώ ταυτόχρονα 
βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Ξεκίνησα το 2011την εργασιακή μου απασχόληση
καλύπτοντας τη θέση γραμματειακής υποστήριξης και το 2019 μου προτάθηκε
να αναλάβω τα καθήκοντα υπεύθυνης ανθρώπινου δυναμικού και των 2 
καταστημάτων.



       Μια άλλη φιλοσοφία που διέπει την εταιρία μας είναι  να δίνουμε ευκαιρίες
στους νέους διότι οι νέοι αποτελούν το μέλλον. Πολλοί σπουδαστές από 
διάφορα τμήματα Πανεπιστημίων, ΙΕΚ και ΕΠΑΛ έχουν την ευκαιρία να 
κάνουν την πρακτική τους άσκηση στα διάφορα τμήματα των κέντρων μας. 
Σήμερα ένα μεγάλο μέρος του εργατικού μας δυναμικού είναι οι άνθρωποι 
που ήρθαν για πρακτική άσκηση σε εμάς. 

       Καταλήγοντας:  το υγιές εργασιακό περιβάλλον, το αντικείμενο -η  
παροχή υπηρεσιών υγείας και η συνεχής ανάπτυξη της εταιρίας μας 
αποτελούν ισχυρά κίνητρα για την προσέλευση των σπουδαστών του 
ΕΛΜΕΠΑ στην ομάδα μας.

       Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και θα χαρούμε να σας δούμε από
κοντά. 


