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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΓΕΙΑ:

ΝΕΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΠΡΟΕ∆ΡΟ
ΤΟΝ κ. Α. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΝ κ. Π. ΜΠΟΥΧΩΡΗ

Κατόπιν παραιτήσεως των µελών του ∆.Σ. του «ΥΓΕΙΑ» η εταιρεία
απέκτησε νέο ∆.Σ. που σχηµατίστηκε σε σώµα ως ακολούθως:
Πρόεδρος:

Ανδρέας Βγενόπουλος

Αντιπρόεδρος:

Χρήστος Μαρουδής (ιατρός, νυν
Γραµµατέας του ∆.Σ. του «ΜΗΤΕΡΑ»)

∆ιευθύνων Σύµβουλος:

Πασχάλης Μπουχώρης (τέως Γ. Γραµµατέας του
Υπουργείου Υγείας µε πολυετή θητεία στα
θεραπευτήρια
ΙΑΣΩ,
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ,
ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ, ΛΗΤΩ κ.λ.π.)

Μέλος:

Αρετή Σουβατζόγλου (∆ιευθύντρια Ανθρωπίνου
∆υναµικού της MARFIN F.G.)

Μέλος:

Αναστάσιος
Επιχειρήσεων)

Κυπριανίδης

Γενικός

(Σύµβουλος

Εκ των ανωτέρω µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µέλη είναι οι κ.κ. Χ.
Μαρουδής και Α. Κυπριανίδης.
Ο τ. ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΥΓΕΙΑ κ. Κ. Κιτσιώνας παραµένει ως
Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας. Λόγω του περιορισµού του αριθµού των
µελών του ∆.Σ. που εκ του καταστατικού είναι 5, τόσον ο κ. Κιτσιώνας
όσον και ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του «ΥΓΕΙΑ» κ.
Βασίλης Σεϊτανίδης θα προταθούν ως µέλη του νέου ∆.Σ. της εταιρείας
µετά την Τακτική Γενική Συνέλευση που µεταξύ άλλων θα έχει σαν θέµα
και την αύξηση των µελών του ∆.Σ., από 5 σε 11.
Ο νέος Πρόεδρος του «ΥΓΕΙΑ» κ. Ανδρέας Βγενόπουλος έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Αναλαµβάνω την Προεδρία του «ΥΓΕΙΑ» για να επιβλέψω προσωπικά την
αναδιοργάνωση και την επέκταση του θεραπευτηρίου σύµφωνα µε τις
προσδοκίες των γιατρών του και µε στόχο την παροχή υπηρεσιών

ποιότητας σ΄ένα περιβάλλον υψηλής επιστηµονικότητας, ηθικής και
δεοντολογίας. Στις καταρχήν δεσµεύσεις του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΥΓΕΙΑ περιλαµβάνονται:
1. Η άµεση αναβάθµιση και ανεξαρτησία του Επιστηµονικού
Συµβουλίου των γιατρών του ΥΓΕΙΑ που θα θεσµοθετηθεί και
καταστατικά,
2. Η πλήρης αξιοποίηση της συνεργασίας µε το HARVARD MEDICAL
SCHOOL µε τελικό στόχο την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους
ασθενείς του θεραπευτηρίου και,
3. Η ενίσχυση του χαρακτήρα του θεραπευτηρίου σε «θεραπευτήριο
γιατρών» (doctors’ hospital)» µεταξύ άλλων και µε την δυνατότητα,
µέσα από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, και της
µετοχικής τους συµµετοχής».

