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Α.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Επιχορήγηση 1
ης 

και 2
ης

 δόσης έκτακτης χρηματοδότησης για την εξόφληση 

ληξιπροθέσμων ποσού 1.228.796,29€  από τα οποία ήδη έχουν εξοφληθεί τα 

1.024.665,49€ -απορρόφηση 78%. 

 Αίτημα  στο Υ.Υ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου να 

αντιστοιχηθεί οριστικά με τις λειτουργικές δαπάνες του νέου κτηρίου, ήτοι αύξηση 

αυτού κατά τουλάχιστον 1.500.000,00€. 

 Ένταξη του νοσοκομείου στο διασυνοριακό  πρόγραμμα Ελλάδα Αλβανία (Intrereg) 

για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής οξυγόνου.-Εξοικονόμηση 100.000€ /έτος. 

 Σταδιακή αντικατάσταση του ενεργειακού μοντέλου του Νοσοκομείου  με 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Συνεργασία με την ΠΙΝ –ΥΥ. 

Β.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 ΙΑΤΡΙΚΟ 

Με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής ιατρών ΕΣΥ, προχωράει η προκήρυξη για την 

κάλυψη οκτώ (8) θέσεων  μονίμων ιατρών ήτοι: 

Ενός(1) καρδιολόγου 

Ενός (1) αναισθησιολόγου 

Ενός(1) παιδιάτρου 

Ενός(1) ιατρού ΜΕΘ  

Δύο (2) ακτινολόγων 

Δύο (2) ψυχιάτρων 



 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 

Προσελήφθησαν ήδη τρεις (3) νοσηλεύτριες ΤΕ (προκήρυξη 5Κ/2015) και αναμένεται η 

ανάληψη υπηρεσίας από έναν(1) ΠΕ Νοσηλευτή(προκήρυξη (4Κ/2015) 

Επίσης προσελήφθησαν δύο (2) ΤΕ Παραϊατρικού προσωπικού  Βοηθός Ακτινολόγου-

Βοηθός ιατρικών εργαστηρίων (προκήρυξη 5Κ/2015). 

Επίκειται η κάλυψη από επιλαχόντες των ανωτέρω προκηρύξεων , ενός(1)  ΤΕ Ιατρικών 

Εργαστηρίων , ενός(1) ΤΕ Ραδιολογίας –Ακτινολογίας ,δύο (2)  ΤΕ Νοσηλευτικής  (για τον 

τομέα ψυχικής υγείας), ενός(1) ΠΕ Ψυχολόγων , ενός(1) ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών και 

ενός(1) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών. 

Μέχρι τέλους του έτους λήγουν οι άδειες ανατροφής πέντε (5) νοσηλευτριών οπότε 

επανέρχονται στην υπηρεσία τους. 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

Ανάληψη υπηρεσίας από επιλαχόντες του γραπτού διαγωνισμού του 98 δύο (2) διοικητικών. 

Παράταση θητείας επικουρικού προσωπικού (ιατρικού και λοιπού ) μέχρι 30.09.17. 

Ενημέρωση  6
ης

 ΥΠΕ   

Την   άμεση διευθέτηση του προβλήματος της καθαριότητας και της φύλαξης του 

κτηρίου. 

Άμεση ανάγκη για στελέχωση των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τέλος να ευχαριστήσω εκ μέρος του νοσοκομείου, το Δήμο Ζακύνθου για την 

βοήθεια που προσέφερε όταν του ζητήθηκε καθώς και τους συμπολίτες μας για τις 

δωρεές σε υλικά και φάρμακα που έχουν προσφέρει στο Νοσοκομείο. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου ιατρικό, 

νοσηλευτικό, διοικητικό  και λοιπό, για τη συνεργασία τους και την   αξιέπαινη 

προσπάθεια που καταβάλλουν  , για την εύρυθμη  και ομαλή λειτουργία του 

νοσοκομείου, με απώτερο σκοπό  τη βέλτιστη  εξυπηρέτηση των ασθενών, κατοίκων 

και επισκεπτών. 

         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

                                                                                               ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ                                                                                                             

.  


