
ΑΠΟΣΠΑΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

Σήμερα 01-02-2017, ημέρα Τέταρτη   και ώρα 13.30 στην Ζάκυνθο, 
συνήλθε στην αίθουσα του Γ.Ν.Ζ. «Άγιος Διονύσιος», », σε συνεδρίαση ,
μετά από την υπ΄αριθμ. 640/30-01-2017 πρόσκληση  της προέδρου 
αυτού, το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Ζ.  που 
συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθμ. Α2β/Γ.Π.:17154/12-07-2016 
απόφασης του Υπουργού Υγείας με  ΑΔΑ : 73ΖΜ465ΦΥΟ-Ω9Γ και η 
οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 445/24-08-2016 τ.Υ.Ο.Δ.Δ.

Στην  συνεδρίαση  προσήλθαν  και  παρέστησαν  νόμιμα  καλεσμένοι  οι
κάτωθι:

1.ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΤΣΑΡΙΔΟΥ  ,Διοικήτρια  στο  Γ.Ν.  Ζακύνθου  «Άγιος
Διονύσιος», ως πρόεδρος.
2.ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ, Συνταξιούχος Ηλεκτρονικός, ως 
Αντιπρόεδρος.
3. ΦΑΡΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αναπληρωματικό μέλος .
3. ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥΡΙΚΗΣ,  ιατρός  κλάδου  ΕΣΥ,  Δ/ντής  Μαιευτικού
Γυναικολογικού Τμήματος του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»,
ως εκπρόσωπος των ιατρών και  ειδικευομένων ιατρών που υπηρετούν
στο Νοσοκομείο.
4.ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  Δ.Ε. Νοσηλεύτρια ως εκπρόσωπος των
εργαζομένων, αναπληρωματικό μέλος.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν τα τακτικά μέλη: κ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ο οποίος δήλωσε ότι λόγω ανηλειμένων  υποχρεώσεων δεν
δύναται να παρευρεθεί και ΤΣΩΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ο οποίος δήλωσε ότι
δεν δύναται να παρευρεθεί.
Ως Γραμματέας του Συμβουλίου παρέστη η Νίνα  Κολιού, προϊσταμένη 
τμήματος κίνησης ασθενών του Γ.Ν. Ζακύνθου.
Διαπιστώθηκε  απαρτία   του Συμβουλίου και η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 6ον  Αποδοχή δωρεάς και έκφραση ευχαριστιών στον ιδιώτη 
ιατρό Καρδιολόγο κ. Κασσιμάτη.
(εισηγήτρια Πρόεδρος)
Η  Πρόεδρος υποβάλλει στο Δ.Σ. το υπ αριθμ. 271/12-01-2017 έγγραφο 
του ιδιώτη ιατρού Καρδιολόγου κ. Κασσιμάτη το οποίον έχει ως εξής .
«Όπως είναι γνωστό ανταποκρινόμενος σε σχετική δημόσια πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Νοσοκομείου , για σύναψη εξάμηνης 
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σύμβασης παροχής υπηρεσιών ειδικότητας καρδιολογίας με απόδειξη 
παροχής υπηρεσιών ,υπέγραψα την από 01-06-2016 /3232 σχετική 
σύμβαση.
Κατά την εξάμηνη περίοδο διαρκείας της σύμβασης υποστήριξα το 
πρόγραμμα εφημεριών της Καρδιολογικής Κλινικής- Μονάδας 
Εμφραγμάτων , που την περίοδο εκείνη λόγω απουσίας ιατρών της 
κλινικής (αναρρωτικές άδειες και απουσία επικουρικού καρδιολόγου) 
αδυνατούσε να καλυφθεί κατά ασφαλή τρόπο , πραγματοποιώντας 
συνολικά  34 εφημερίες.
Η υποστήριξη εκ μέρους μου της Καρδιολογικής κλινικής του μοναδικού
Νοσηλευτικού ιδρύματος του νησιού μας , αποτελούσε θέμα 
στοιχειώδους ιατρικής δεοντολογίας αλλά και προσωπικής ευαισθησίας , 
δεδομένου ότι επί δώδεκα χρονιά υπηρέτησα από θέση ευθύνης το 
συγκεκριμένο χώρο στο παρελθόν .
Κατά συνεπεία και σε απάντηση σχετικής πρόσκλησης μου από την 
οικονομική υπηρεσία του Νοσοκομείου, προκειμένου να μου καταβληθεί
η αποζημίωση των εφημεριών , που ανέρχεται στο ποσό των 5.815,00 
ευρώ , θέλω να σας δηλώσω , ότι δεν θα αποδεχτώ την ανωτέρω αμοιβή 
την οποία και παραχωρώ  ως δωρεά στο Νοσοκομείο μας»  
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την αποδοχή της δωρεάς και την έκφραση
ευχαριστιών τόσο στον ίδιο των κ.  Κασσιμάτη αλλά και   δημόσια με
δελτίο τύπου που θα δημοσιευθεί σε έντυπα μέσα του νησιού μας. 
Αφού συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα 
εκτός, ελήφθησαν αποφάσεις ως ανωτέρω και δεν υπάρχει άλλο 
θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της 
σημερινής συνεδρίασης, για την οποία συντάχθηκε το Πρακτικό 
αυτό και υπογράφεται

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                             ΚΟΛΙΟΥ ΝΙΝΑ
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