
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
H M.Σ. Ιακωβίδης Ελλάς, μέλος του Ομίλου MSJ, έχει ως αποστολή την 
εκπροσώπηση προϊόντων αιχμής και καινοτόμων τεχνολογιών από κορυφαίους 
στον τομέα τους, Διεθνείς Οίκους.  Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει σε Ελλάδα και Κύπρο, 
υψηλής  προστιθέμενης αξίας Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και απασχολεί συνολικά
45 άτομα εκ των οποίων 27 στο  Tμήμα Πωλήσεων & Μαρκετιγκ.
Δέσμευση της  είναι η συνέχιση της εντατικής προσπάθειας που καταβάλλει από την 
ίδρυση της το 1982, για την εισαγωγή και την διάδοση τεχνολογιών αιχμής, την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση παθήσεων,  έχοντας πάντα ως  επίκεντρο τον άνθρωπο.
Ο Όμιλος εταιρειών MSJ, ιδρύθηκε το 1944 στην Λευκωσία της Κύπρου με την 
εισαγωγή και διανομή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων. Από τότε αναπτύχθηκε 
ραγδαία σε όλους τους τομείς της Υγείας, απασχολώντας σήμερα στις 7 εταιρείες 
του περισσότερα από 400 άτομα πανεπιστημιακού κυρίως επιπέδου σε Ελλάδα και 
Κύπρο.
Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν τύχει διακρίσεων από συνεργάτες και ανεξάρτητους 
οργανισμούς για την εξαίρετη επιχειρηματική τους δραστηριότητα στον κλάδο της 
Υγείας. 
EΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
Το Τμήμα Πωλήσεων & Μάρκετιγκ διαχειρίζεται μια ευρεία γκάμα προϊόντων 
απαράμιλλης ποιότητας, τεχνολογίας και ασφάλειας. Το εξειδικευμένο προσωπικό 
που διαθέτει, ενημερώνεται και εκπαιδεύεται συστηματικά ούτως ώστε να 
ανταποκρίνεται με συνέπεια και υπευθυνότητα στις κλινικές ανάγκες των 
Επαγγελματιών Υγείας.
Για το σκοπό αυτό είναι διαχωρισμένο σε τρείς Επιχειρησιακές Διευθύνσεις με τους 
παρακάτω θεραπευτικούς τομείς:

       Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ακτινολογίας

Προϊόντα Επεµβατικής

Ακτινολογίας ΟγκολογίαςΚαρδιολογίας

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ενδοπροθέσεις για στεφανιαία αγγεία
Καθετήρες µπαλόνια
Οδηγοί καθετήρες και σύρµατα
Καθετήρες αναρρόφησης

Θηκάρια µηριαίας και 
κερκιδικής προσπέλασης
Ειδικοί καθετήρες για χρόνιες ολικές 
αποφράξεις και περίπλοκες βλάβες
Συσκευές αρτηριακής αιµόστασης
Καθετήρας για την στένωση της 
µιτροειδούς βαλβίδας

Υδρόφιλα µικροσπειράµατα
Μικροσφαιρίδια εµβολισµού
Μικροσφαιρίδια Χηµειοεµβολισµού
Καθετήρας µικρο-µπαλόνι 
προσωρινής απόφραξης αγγείου

Μικροκαθετήρες

Ειδικά οδηγά σύρµατα
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Αιμοδοσίας και Διαχείρησης Αίματος

Κλειστά Συστήµατα Συλλογής  &
Επεξεργασίας Αίµατος  Yψηλής Aπόδοσης

Φίλτρα Υψηλής Λευκαφαίρεσης
και παραγώγων του Αίµατος

Ασκοί Συλλογής Αίµατος & Βλαστοκυττάρων

Μηχανήµατα & Συσκευές
Πλασµαταφαίρεσης / Αιµοπεταλιαφαίρεσης
Μηχανήµατα & Συσκευές Αυτοµετάγγισης

Συσκευή Ελέγχου της Αιµόστασης 

Τράπεζες Αίµατος/ Αιµατολογίας/ Ογκολογίας

Σύστηµα Αυτόλογης Συλλογής 
Ανάκτησης Αίµατος

Καρδιοχειρουργικής

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - Αθήνα

Μ.Σ.ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. 
Φιλελλήνων 24, Χαλάνδρι
152 32 Αθήνα
Τηλ.: 210 68.56.870
Fax:  210 68.17.608
e-mail: info@msjacovides.com
www.msjacovides.com

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – 
Θεσσαλονίκη

Μέγαρο Θερμαΐς
12ο χλμ. Εθνικής Οδού 
Θεσσαλονίκης-Μουδανιών
Κόμβος Θέρμης
57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 86.62.81 & 85
Fax: 2310 86.66.94

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - Λευκωσία

M.S.JACOVIDES & CO. LTD.
Αγίου Νικολάου 8, 1055 Λευκωσία, 
P.O. Box 21593, 1511 Λευκωσία, 
Κύπρος
Τηλ.: +357 22 05 62 00
Fax : +357 22 75 06 04
e-mail: info@msjgroup.com
www.msjgroup.com

ΚΥΡΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ:

Κρατικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία

EXECUTIVE MANAGEMENT

Άρης Μ. Ιακωβίδης, 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νίκος Λογοθέτης, 
Διευθυντής,
Κλάδος Αυξημένης Φροντίδας
Ασθενών

Νίκος Γιαννόπουλος, 
Διευθυντής,
Κλάδος Επεμβατικής Καρδιολογίας 
& Ακτινολογίας

Σωτήρης Στρίγκας, 
Διευθυντής,
Κλάδος Αιμοδοσίας 
& Διαχείρισης Αίματος 

Ειρήνη Καπετανάκη
Διευθύντρια Οικονομικού Τμήματος

Ζωή Πλάκα, 
Διευθύντρια Τμήματος Ποιότητας &
Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ενδοπροθέσεις περιφερικών αγγείων
Καθετήρες µπαλόνια
Αγγειογραφικοί καθετήρες
Ενδοπρόθεση καρωτίδας

Θηκάρια, σύρµατα και ειδικοί καθετήρες

Θηκάρι-οδηγός καθετήρας

Συσκευές αρτηριακής αιµόστασης

Eπεµβατικά οδηγά σύρµατα



 
 

Και οι τρεις πιο πάνω Διευθύνσεις  βρίσκονται σε απευθείας συνεργασία με τα 
Τμήματα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Επιστημονικής & Τεχνικής Υποστήριξης, με 
κύριο στόχο την άμεση και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα από άρτια καταρτισμένα στελέχη με 
αρμοδιότητα την επιστημονική, εργαστηριακή & τεχνική υποστήριξη των πελατών 
καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων Ποιοτικού Ελέγχου. Επιπρόσθετα, 
πραγματοποιεί ενημερωτικά σεμινάρια και συμμετέχει σε επιστημονικές διαλέξεις 
και εκδηλώσεις, που αφορούν νέες μεθόδους και τεχνικές που έχουν ως στόχο την 
βελτίωση της  ποιότητα ζωής των ασθενών, συμβάλλοντας παράλληλα στην 
μείωση του κόστους νοσηλείας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Τα προϊόντα που διακινεί η Μ.Σ.Ιακωβίδης Ελλάς πληρούν υψηλές προδιαγραφές 
κατασκευής και ασφάλειας. Η εταιρεία διαθέτει συστήματα διαχείρισης ποιότητας 
βάσει του προτύπου ISO 9001: 2015 από την Bureau Veritas & ISO 13485: 2016 
από την Lloyd’s.

Επιπρόσθετα, η Μ.Σ.Ιακωβίδης Ελλάς είναι πιστοποιημένη από την TRACE Inter-
national, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο μη- κερδοσκοπικό οργανισμό πιστοποίησης 
εταιρειών ως προς την εναρμόνιση τους με τα πρότυπα διάφανων επιχειρηματικών 
πρακτικών. Το γεγονός αυτό αποτελεί αναγνώριση της εταιρείας για τη 
συμμόρφωση της με τη διεθνή νομοθεσία κατά της διαφθοράς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
Η Μ. Σ. Ιακωβίδης Ελλάς συνάπτει μακροχρόνιες συνεργασίες με πρωτοπόρους 
και καταξιωμένους διεθνώς κατασκευαστικούς Oίκους Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων από Η.Π.Α., Ευρώπη και Ιαπωνία.

Τα κυριότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα των διεθνών συνεργασιών της εταιρείας 
αποτελούν: η παροχή προηγμένων προϊόντων και μεθόδων μεγάλης  θεραπευτικής 
αξίας που να αντιμετωπίζουν σημαντικές κλινικές ανάγκες, η βέλτιστη σχέση 
κόστους – αποτελεσματικότητας αυτών, η επένδυσή τους σε έρευνα και τεχνολογίες 
αιχμής για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τα προγράμματα εκπαίδευσης και 
υποστήριξης που παρέχουν καθώς και το κύρος του Οίκου διεθνώς . 

Αυξημένης Φροντίδας Ασθενών

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


