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Από το 1997 στην υπηρεσία της Υγείας  

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝ. – ΣΤΥΛ. ΡΩΜΑΝΙΑΣ MEDICAL SYSTEMS I.K.E.
Εµπόριο - Συντήρηση Ιατρικών Μηχανηµάτων & Εξαρτηµάτων 

Η εταιρεία Medical Systems Ι.Κ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΙΚΟΣ – Σ. 
ΡΩΜΑΝΙΑΣ ιδρύθηκε το 1997 και διαγράφει εδώ και 25 
χρόνια µια δηµιουργική πορεία, χτίζοντας ισχυρές 
συνεργασίες µε διεθνείς Οίκους και σχέσεις εµπιστοσύνης µε 
τους πελάτες της σε Ελλάδα, Κύπρο και χώρες των Βαλκανίων. 

Δραστηριοποιείται στον τοµέα της ακτινολογίας µε κύρια 
αντικείµενα τις πωλήσεις ακτινοδιαγνωστικών συστηµάτων, 
την εγκατάσταση και την τεχνική συντήρησή τους από 
πιστοποιηµένους Μηχανικούς, ενώ παρέχει λύσεις 
ακτινοπροστασίας και θωράκισης χώρων όπου εκτελούνται 
ακτινοδιαγνωστικές πράξεις.

Ειδικεύεται στις µελέτες, τον σχεδιασµό, τη διαµόρφωση και 
τη θωράκιση χώρων όπως είναι τα διαγνωστικά κέντρα, 
καθώς και σε ειδικές λύσεις ακτινοπροστασίας, όπως πόρτες 
ακτινοπροστασίας, κρύπτες ραδιοϊσοτόπων και καταλοίπων, 
εστίες ραδιοφαρµάκων πυρηνικής ιατρικής, πετάσµατα 
ακτινοπροστασίας, pass box και διαφανοσκόπια.

Η Medical Systems στεγάζεται από τον Οκτώβριο 2009 σε 
σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή Αχαρνές, 

όπου λειτουργούν Εργαστήριο, το οποίο στελεχώνεται από 
έµπειρους τεχνίτες, Τµήµα Εξασφάλισης Ποιότητας των 
µηχανηµάτων και του τεχνικού εξοπλισµού, Τµήµατα 
Γραµµατειακής και Οικονοµικής διαχείρισης, σύγχρονη 
Τεχνική Υπηρεσία µε πιστοποιηµένους Μηχανικούς Ιατρικών 
Μηχανηµάτων, Εµπορικό Τµήµα και επαρκές stock 
ανταλλακτικών για την άµεση εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η εταιρεία εξοπλίζει και καλύπτει τις ανάγκες Νοσοκοµείων, 
Ακτινολογικών Εργαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων, 
Κλινικών και Ιατρείων µε σύγχρονα συστήµατα και 
ακτινοδιαγνωστικά µηχανήµατα, ενώ είναι Επίσηµος 
Αντιπρόσωπος των συστηµάτων της Carestream Dental σε 
Ελλάδα και Κύπρο.

Σήµερα, στη διοίκηση της Medical Systems δύο γενιές 
συµπορεύονται σε αγαστή συνεργασία, µε κοινό στόχο την 
παροχή κορυφαίας ποιότητας υπηρεσιών και την πώληση 
τεχνολογικά άρτιων συστηµάτων ακτινοδιάγνωσης. Η 
εταιρεία ατενίζει το µέλλον, επενδύοντας πρώτα στους 
ανθρώπους, σε στέρεες συνεργασίες και σε διαρκή 
επιµόρφωση, εξέλιξη και δηµιουργική ανάπτυξη.



Στη Medical Systems συνεχίζουµε για περισσότερα από 25 
χρόνια να τοποθετούµε τον άνθρωπο στο κέντρο των 
δραστηριοτήτων µας και να συµβάλλουµε στην ανάπτυξη της 
αγοράς των διαγνωστικών συστηµάτων, καθώς και στην παροχή 
ποιοτικών υπηρεσιών στον τοµέα της ακτινοδιάγνωσης, 
απευθυνόµενοι σε Νοσοκοµεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, 
Ιατρεία.
Επενδύουµε στα στελέχη µας και στη διαρκή επιµόρφωσή τους, 
παρέχοντας ασφαλές επαγγελµατικό περιβάλλον, ευκαιρίες 
εξέλιξης και συνολικής προόδου. Στεκόµαστε δίπλα στους πελάτες 
µας σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις ιδανικές λύσεις για τον 
καθένα, µε στόχο την τεχνολογική αρτιότητα του διαγνωστικού 
εξοπλισµού και τη µέγιστη θωράκιση των χώρων. Διατηρούµε 
µακροχρόνιες συνεργασίες µε διεθνείς Οίκους, ενώ από το 2014 
είµαστε Επίσηµοι Αντιπρόσωποι της Carestream Dental, 
προσφέροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά διαγνωστικά 
συστήµατα µε τεχνολογίες αιχµής. 
Σε όλη τη διαδροµή µας στηριζόµαστε στην τεχνογνωσία και την 
πολυετή πείρα της πρώτης γενιάς των ιδρυτών και αξιοποιούµε τις 
εµπειρίες και τις ιδέες που εισάγει η νέα γενιά στη διοίκηση της 
εταιρείας µας. Έχοντας κοινούς στόχους και συνυπάρχοντας σε 
αγαστή συνεργασία, οδηγούµε τη Medical Systems στο µέλλον 
ως την κορυφαία επιχείρηση στον κλάδο της, καθώς συνδυάζουµε 
την εµπορία µηχανηµάτων µε τις υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης, 
ενώ παράλληλα ειδικευόµαστε στην ακτινοπροστασία και τη 
θωράκιση ακτινολογικών εργαστηρίων. Με µια τόσο πλούσια 
δέσµη δραστηριοτήτων, οραµατιζόµαστε για την εταιρεία µας 
περαιτέρω ανάπτυξη και αναγνώριση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στυλιανός Ρωµανιάς
Διευθύνων Σύµβουλος

Ιωάννου Πηγαδά 54α, 13671 Αχαρνές

Τηλ.: 2106929779, 2102446738 

e-mail: info@medicalsystem.gr

url: www.medicalsystem.gr
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Ιωάννης Κρητικός
Πρόεδρος 
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