
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Με την 3580/16-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πράξη 
της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατά-
ξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει, του Τρίτου άρθρου (Κεφάλαιο Β΄) του 
ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/9-2-2007 τ. Α΄). «Κύρωση συμβά-
σεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις», του ν. 4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές δι-
ατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4486/2017, των 
άρθρων 26 και 27 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσε-
ων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», της με αριθμ. 
Α2α/Γ.Π.οικ./42344/1-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 7Ι54465ΦΥΟ-
ΓΦΧ) «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)», της υπ’ 
αριθμ. ΔΑΑΔ 25913/35556/2-12-2014 απόφασης Διοι-
κητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3577 Β΄/31-
12-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΒΙ469Η2Ξ-ΓΛΦ), της με αριθμ. ΔΑΑΔ 
38976/8-9-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΓΞ469Η2Ξ-ΟΛΠ) απόφασης 
Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου, με την οποία επανακατατάχθηκαν οι ιατροί 
που μεταφέρθηκαν/μετατάχθηκαν στην 2η Υγειονομική 
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και εντάχθηκαν στον 
Κλάδο Ιατρών ΕΣΥ, της με αριθμ. ΔΑΑΔ 58479/5-12-2017 
(ΑΔΑ: Ψ49Λ469Η2Ξ-5Μ2) απόφασης της Διοικήτριας της 
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με 
την οποία ανεστάλη η εφαρμογή της με αριθμ. ΔΑΑΔ 
38976/8-9-2016 απόφασης Διοικητή της 2ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Απολύεται αυτοδικαίως και αζημίως
Η κατωτέρω ΠΕ ιατρός του Κέντρου Υγείας Καμινίων 

από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληροί τις προϋποθέ-

σεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 
4461/2017 για την ένταξή της σε θέση κλάδου ιατρών/
οδοντιάτρων ΕΣΥ και ειδικότερα διότι δεν προσκόμισε 
βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου 
επαγγέλματός της και επικυρωμένο αντίγραφο παραί-
τησής της από το δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης, 
αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου που έχουν ασκήσει 
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοι-
κητικού, από και λόγω της εφαρμογής των άρθρων 16 
και 17 του ν. 4238/2014, καθώς και από αξιώσεις για τις 
οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική απόφαση:

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑ-
ΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΠΛΕΤΣΑ 
ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ-
ΡΟΛΟΓΙΑ

3032857712/
21-01-2019

        Με την 3571/16-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πράξη 
της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατά-
ξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει, του Τρίτου άρθρου (Κεφάλαιο Β΄) του 
ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/9-2-2007 τ. Α΄). «Κύρωση συμβά-
σεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις», του ν. 4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δί-
κτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοι-
πές διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4486/2017, 
των άρθρων 26 και 27 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμι-
ση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτι-
κών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», 
της με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ./ 42344/1-6-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 
7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ) «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 
Α’)», της υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 25913/35556/2-12-2014 από-
φασης Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3577 
Β΄/31-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΒΙ469Η2Ξ-ΓΛΦ), της με αριθμ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΔΑΑΔ 38976/8-9- 2016 (ΑΔΑ: ΩΨΓΞ469Η2Ξ-ΟΛΠ) από-
φασης Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, με την οποία επανακατατάχθηκαν οι 
ιατροί που μεταφέρθηκαν/μετατάχθηκαν στην 2η Υγειο-
νομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και εντάχθηκαν 
στον Κλάδο Ιατρών ΕΣΥ, της με αριθμ. ΔΑΑΔ 58479/5-12- 
2017 (ΑΔΑ: Ψ49Λ469Η2Ξ-5Μ2) απόφασης της Διοικήτρι-
ας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αι-
γαίου, με την οποία ανεστάλη η εφαρμογή της με αριθμ. 
ΔΑΑΔ 38976/8-9-2016 απόφασης Διοικητή της 2ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως
Οι κατωτέρω ΠΕ ιατροί του Κέντρου Υγείας Μοσχάτου 

από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 4461/2017 για την ένταξή τους σε θέσεις κλά-
δου ιατρών/οδοντιάτρων ΕΣΥ και ειδικότερα διότι δεν 
προσκόμισαν βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας 
του ελευθέριου επαγγέλματός τους και επικυρωμένο 
αντίγραφο παραίτησής τους από το δικόγραφο και το 
δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου 
που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, 
πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρμογής 
των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, καθώς και από 
αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικα-
στική απόφαση:

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 1084501351/

21-01-2019

ΤΡΙΒΥΖΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ

ΖΑΧΑ-
ΡΙΑΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ-
ΡΟΛΟΓΙΑ

9410212330/
21-01-2019

      Με την 3572/16-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πράξη 
της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατά-
ξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει, του Τρίτου άρθρου (Κεφάλαιο Β΄) του 
ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/9-2-2007 τ. Α΄). «Κύρωση συμβά-
σεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις», του ν. 4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δί-
κτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοι-
πές διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4486/2017, 
των άρθρων 26 και 27 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμι-
ση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτι-
κών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», 
της με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ./42344/1-6-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 
7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ) «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38Α’)».

Απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως
Οι κατωτέρω ΠΕ ιατροί του Κέντρου Υγείας Μοσχάτου 

από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 4461/2017 για την ένταξή τους σε θέσεις κλά-
δου ιατρών/οδοντιάτρων ΕΣΥ και ειδικότερα διότι δεν 
προσκόμισαν βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας 
του ελευθέριου επαγγέλματός τους και επικυρωμένο 
αντίγραφο παραίτησής τους από το δικόγραφο και το 
δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου 
που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, 
πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρμογής 
των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, καθώς και από 
αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικα-
στική απόφαση:

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΒΟΥΤΣΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ

ΔΕΡΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΑ /

ΑΦΡΟΔΙΣΙΟ-
ΛΟΓΙΑ

7415641170/
21-01-2019

ΤΣΙΠΝΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 4399923478/

21-01-2019

      Με την με αριθμ. 3582/16-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΗ) πράξη της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυ-
νάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τρο-
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, του Τρίτου άρ-
θρου (Κεφάλαιο Β΄) του ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/9-2-2007 
τ. Α΄). «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», του ν. 4238/2014 
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» όπως συμπλη-
ρώθηκε με το ν. 4486/2017, των άρθρων 26 και 27 του 
ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργά-
νωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπει-
ρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημά-
των, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του 
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», της με αριθμ. Α2α/
Γ.Π.οικ./42344/1-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 7Ι54465ΦΥΟ-
ΓΦΧ) «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)», της υπ’ 
αριθμ. ΔΑΑΔ 25913/35556/2-12-2014 απόφασης Διοι-
κητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 
Αιγαίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3577 Β΄/31-
12-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΒΙ469Η2Ξ-ΓΛΦ), της με αριθμ. ΔΑΑΔ 
38976/8-9- 2016 (ΑΔΑ: ΩΨΓΞ469Η2Ξ-ΟΛΠ) απόφασης 
Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου, με την οποία επανακατατάχθηκαν οι ιατροί 
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που μεταφέρθηκαν/μετατάχθηκαν στην 2η Υγειονομική 
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και εντάχθηκαν στον 
Κλάδο Ιατρών ΕΣΥ, της με αριθμ. ΔΑΑΔ 58479/5-12- 2017 
(ΑΔΑ: Ψ49Λ469Η2Ξ-5Μ2) απόφασης της Διοικήτριας της 
2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, με 
την οποία ανεστάλη η εφαρμογή της με αριθμ. ΔΑΑΔ 
38976/8-9-2016 απόφασης Διοικητή της 2ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως
Οι κατωτέρω ΠΕ ιατροί/οδοντίατροι του Κέντρου Υγεί-

ας Νίκαιας από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
26 του ν. 4461/2017 για την ένταξή τους σε θέσεις κλά-
δου ιατρών/οδοντιάτρων ΕΣΥ και ειδικότερα διότι δεν 
προσκόμισαν βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας 
του ελευθέριου επαγγέλματός τους και επικυρωμένο 
αντίγραφο παραίτησής τους από το δικόγραφο και το 
δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου 
που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, 
πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρμογής 
των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, καθώς και από 
αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικα-
στική απόφαση :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑ-
ΤΡΙΚΗ

5638873053/ 
21-01-2019

ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ

ΟΦΘΑΛ-
ΜΟΛΟΓΙΑ

8710033310/ 
21-01-2019

      Με την με 3583/16-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρά-
ξη της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των δια-
τάξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει, του Τρίτου άρθρου (Κεφάλαιο Β΄) του 
ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/9-2-2007 τ. Α΄). «Κύρωση συμβά-
σεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις», του ν. 4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δί-
κτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοι-
πές διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4486/2017, 
των άρθρων 26 και 27 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμι-
ση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτι-
κών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», 
της με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ./ 42344/1-6-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
(ΑΔΑ 7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ) «Παροχή διευκρινίσεων σχετι-
κά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 
(ΦΕΚ 38 Α’)».

Απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως
Οι κατωτέρω ΠΕ ιατροί του Κέντρου Υγείας Νίκαιας 

από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 4461/2017 για την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου 
ιατρών/οδοντιάτρων ΕΣΥ και ειδικότερα διότι:

α. δεν προσκόμισαν βεβαίωση διακοπής της δραστη-
ριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός τους και επικυ-
ρωμένο αντίγραφο παραίτησής τους από το δικόγραφο 
και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου 
μέσου που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δι-
καστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της 
εφαρμογής των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, 
καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα 
εκδοθεί δικαστική απόφαση :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟ-
ΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙ-

ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ

ΠΑΘΟ-
ΛΟΓΙΑ

1075712731/ 
21-01-2019

ΔΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡ-

ΓΙΚΗ
6172341264/ 
21-01-2019

ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΛΟΠΙ-
ΔΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡ-
ΓΙΚΗ

4047147610/ 
21-01-2019

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΕΩΝΙ-
ΔΑΣ

ΠΑΘΟ-
ΛΟΓΙΑ

7043791151/ 
21-01-2019

ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΘΟ-

ΠΑΙΔΙΚΗ
9111551771/ 
21-01-2019

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΡΔΙΟ-

ΛΟΓΙΑ
4869711664/
21-01-2019

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΑΝ 
ΧΑΡΟΥΤΙΟΥΝ ΚΙΡΚΟΡ ΠΑΘΟ-

ΛΟΓΙΑ
1191521233/ 
21-01-2019

ΠΑΓΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΓΑΣΤΡΕ-
ΝΤΕΡΟ-
ΛΟΓΙΑ

1710682316/
21-01-2019

ΠΑΣΤΡΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΘΟ-

ΛΟΓΙΑ
1261089173/ 
21-01-2019

ΠΕΤΡΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΔΙΟ-

ΛΟΓΙΑ
7946028418/
21-01-2019

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΖΩΗ

ΑΡΙΣΤΟ-
ΜΕΝΗΣ

ΠΑΙΔΙΑ-
ΤΡΙΚΗ

1055279105/ 
21-01-2019

β. δεν υπηρετούσε την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του ν. 4461/2017:

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΞΕΝΙΤΙΔΟΥ 
ΣΑΡΡΑ

ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ/ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

9282113125/
29-01-2019
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γ. δεν προσκόμισε τα προβλεπόμενα για την αξιολό-
γησή του δικαιολογητικά:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ

ΠΑ-
ΤΡΩ-

ΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΦΡΑΔΕΛΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙ-
ΔΙΚΗ

9611411181/ 
29-01-2019

      Με την με αριθμ. 3983/17-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΗ) πράξη της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυ-
νάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τρο-
ποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, του Τρίτου άρ-
θρου (Κεφάλαιο Β΄) του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/9-2-2007 
τ. Α΄). «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», του ν. 4238/2014 
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» όπως συμπλη-
ρώθηκε με το ν. 4486/2017, των άρθρων 26 και 27 του 
ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνω-
σης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνω-
μοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροπο-
ποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 
και άλλες διατάξεις», της με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ./ 42344/1-
6-2017 εγκυκλίου του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ) «Παροχή δι-
ευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)», της με αριθμ. Α2α/Γ.Π. 
οικ. 58950 (ΦΕΚ 2987 Τεύχος Β΄/30-8-2017) ΚΥΑ «Καθο-
ρισμός της διαδικασίας ένταξης στον κλάδο γιατρών 
ΕΣΥ των ιατρών που υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας 
του Π.Ε.Δ.Υ. και διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρι-
κής», της με την με αριθμ. Γ4α/γ.π. οικ. 88681 (ΦΕΚ 4566 
Τεύχος Β΄/ 27-12-2017) ΚΥΑ Τροποποίησης της Α2α/Γ.Π. 
οικ. 58950 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Κα-
θορισμός της διαδικασίας ένταξης στον κλάδο γιατρών 
ΕΣΥ των ιατρών που υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας 
του Π.Ε.Δ.Υ. και διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρι-
κής, το γεγονός ότι εκ παραδρομής έχει συμπεριληφθεί, 
ως εντασσόμενος στο Ε. Σ. Υ. ο ιατρός Άνευ Ειδικότητας 
με Πιστοποιητικό Γενικής Ιατρικής Παληαντώνης Πέτρος 
του Αστεριάδη στην με αριθμ. 36119/25-7-2018) (ΑΔΑ: 
ΩΙ8Ν469Η2Ξ-ΝΞΗ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πράξης της Δι-
οικήτριας 2Ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Απολύεται αυτοδικαίως και αζημίως
Ο κατωτέρω ΠΕ ιατρός του Κέντρου Υγείας Νίκαιας 

από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληροί τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν. 4461/2017 για την ένταξή του σε θέση κλάδου ιατρών 
Ε.Σ.Υ. και ειδικότερα διότι δεν υπηρετούσε ως ιατρός 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης την 28η Μαρ-
τίου 2017 ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4461/2017 
καθώς επίσης δεν προσκόμισε βεβαίωση διακοπής της 

δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός του και 
επικυρωμένο αντίγραφο παραίτησής του από το δικό-
γραφο και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή 
ένδικου μέσου που έχει ασκήσει ενώπιον οποιουδήπο-
τε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω 
της εφαρμογής των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, 
καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα 
εκδοθεί δικαστική απόφαση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΛΗΑΝΤΩΝΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΥ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4371394412/29.1.2019).

      Με την 3574/16-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πράξη 
της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατά-
ξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει, του Τρίτου άρθρου (Κεφάλαιο Β΄) του 
ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/9-2-2007 τ. Α΄). «Κύρωση συμβά-
σεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις», του ν. 4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δί-
κτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοι-
πές διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4486/2017, 
των άρθρων 26 και 27 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμι-
ση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτι-
κών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», 
της με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ./ 42344/1-6-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 
7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ) «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 
Α’)», της υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 25913/35556/2-12-2014 από-
φασης Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3577 
Β΄/31-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΒΙ469Η2Ξ-ΓΛΦ), της με αριθμ. 
ΔΑΑΔ 38976/8-9- 2016 (ΑΔΑ: ΩΨΓΞ469Η2Ξ-ΟΛΠ) από-
φασης Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, με την οποία επανακατατάχθηκαν οι 
ιατροί που μεταφέρθηκαν/μετατάχθηκαν στην 2η Υγειο-
νομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και εντάχθηκαν 
στον Κλάδο Ιατρών ΕΣΥ, της με αριθμ. ΔΑΑΔ 58479/5-12-  
2017(ΑΔΑ: Ψ49Λ469Η2Ξ-5Μ2) απόφασης της Διοικήτρι-
ας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αι-
γαίου, με την οποία ανεστάλη η εφαρμογή της με αριθμ. 
ΔΑΑΔ 38976/8-9-2016 απόφασης Διοικητή της 2ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως
Οι κατωτέρω ΠΕ ιατροί/οδοντίατροι του Κέντρου Υγεί-

ας Πειραιά από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρ-
θρου 26 του ν. 4461/2017 για την ένταξή τους σε θέσεις 
κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων ΕΣΥ και ειδικότερα διότι 
δεν προσκόμισαν βεβαίωση διακοπής της δραστηριότη-
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τας του ελευθέριου επαγγέλματός τους και επικυρωμένο 
αντίγραφο παραίτησής τους από το δικόγραφο και το 
δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου 
που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, 
πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρμογής 
των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, καθώς και από 
αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικα-
στική απόφαση:

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΟΥΜΟΥΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝΔΟΚΡΙ-

ΝΟΛΟΓΙΑ
6034839522/
21-01-2019

ΜΠΟΥΓΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΣΩΚΡΑ-
ΤΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑ-
ΤΡΙΚΗ

2171156037/
21-01-2019

ΨΑΡΡΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΩΑΝ-
ΝΗΣ

ΕΝΔΟΚΡΙ-
ΝΟΛΟΓΙΑ

4063322493/
21-01-2019

      Με την με αριθμ. 3575/16-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΗ) πράξη της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, του Τρίτου άρθρου 
(Κεφάλαιο Β΄) του ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/9-2-2007 τ. Α΄). 
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο-
πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», του ν. 4238/2014 Πρω-
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με 
το ν. 4486/2017, των άρθρων 26 και 27 του ν. 4461/2017 
«Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπά-
νιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συ-
νταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες 
διατάξεις», της με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ./ 42344/1-6-2017 
εγκύκλιο του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (ΑΔΑ 7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ) «Παροχή διευκρι-
νίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)».

Απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως
Οι κατωτέρω ΠΕ ιατροί του Κέντρου Υγείας Πειραιά 

από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 4461/2017 για την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου 
ιατρών/οδοντιάτρων ΕΣΥ και ειδικότερα διότι:

α. δεν προσκόμισαν βεβαίωση διακοπής της δραστη-
ριότητας του ελευθέριου επαγγέλματός τους και επικυ-
ρωμένο αντίγραφο παραίτησής τους από το δικόγραφο 
και το δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου 
μέσου που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δι-
καστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της 
εφαρμογής των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, 
καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα 
εκδοθεί δικαστική απόφαση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ-
ΜΟ

ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - 
ΔΕΡΒΙΣΟΓΛΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΡΟ-
ΔΡΟ-
ΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΒΙΟΠΑΘΟ-

ΛΟΓΙΑ

4233481251/ 
29-01-2019

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΑΪΟΣ - 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ

ΔΕΡΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΑ / 
ΑΦΡΟΔΙΣΙ-

ΟΛΟΓΙΑ

9382283774/ 
21-01-2019

ΠΕΤΡΟΥ 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ

ΟΥΡΟΛΟ-
ΓΙΑ

2979111481/ 
29-01-2019

ΡΑΜΜΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ-
ΘΕΝΗΣ

ΚΑΡΔΙΟ-
ΛΟΓΙΑ

8479113111/ 
21-01-2019

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙ-
ΚΗ

4311411979/ 
21-01-2019

ΤΟΥΛΟΥΠΗ 
ΕΥΓΕΝΙΑ

ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙ-
ΚΗ

7411894118/ 
21-01-2019

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ-
ΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ

ΚΥΤΤΑΡΟ-
ΛΟΓΙΑ

9765885296/ 
29-01-2019

β. δεν υπηρετούσαν την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του ν. 4461/2017 και δεν προσκόμισαν τα προβλεπόμενα 
για την αξιολόγησή τους δικαιολογητικά:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟ-
ΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΘΩΜΑΚΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙ-
ΟΣ

ΧΕΙ-
ΡΟΥΡΓΙ-

ΚΗ

7925975437/ 
30-01-2019

ΠΕΡΠΙΡΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ

ΟΡΘΟ-
ΠΑΙΔΙΚΗ

5775108217/ 
29-01-2019

ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ

ΚΑΡΔΙΟ-
ΛΟΓΙΑ

9498551251/ 
29-01-2019

γ. δεν υπηρετούσαν την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του ν. 4461/2017:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ-
ΜΟ

ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΒΕΛΛΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟ-
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

5256512470/ 
29-01-2019

ΜΠΕΚΑΚΟΥ 
ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1191048043/ 

29-01-2019

ΦΩΤΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟ-
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

3949101645/ 
29-01-2019
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δ. δεν προσκόμισαν τα προβλεπόμενα για την αξιολό-
γησή τους δικαιολογητικά:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙ-
ΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣ-
ΣΙΤΗΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1181495410/ 

21-01-2019

ΣΟΥΡΔΑΚΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ

ΝΙΚΗ-
ΤΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ/ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

8211821192/ 
21-01-2019

      Με την με αριθμ. 3584/16-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΗ) πράξη της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, του Τρίτου άρθρου 
(Κεφάλαιο Β΄) του ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/9-2-2007 τ. Α΄). 
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο-
πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», του ν. 4238/2014 Πρω-
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με 
το ν. 4486/2017, των άρθρων 26 και 27 του ν. 4461/2017 
«Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπά-
νιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συ-
νταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες 
διατάξεις», της με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ./ 42344/1-6-2017 
εγκύκλιο του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (ΑΔΑ 7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ) «Παροχή διευκρι-
νίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)».

Απολύεται αυτοδικαίως και αζημίως
Ο κατωτέρω ΠΕ ιατρός του Κέντρου Υγείας Περάματος 

από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληροί τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν. 4461/2017 για την ένταξή του σε θέση κλάδου ιατρών/
οδοντιάτρων ΕΣΥ και ειδικότερα διότι δεν προσκόμισε 
βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου 
επαγγέλματός του και επικυρωμένο αντίγραφο παραί-
τησής του από το δικόγραφο και το δικαίωμα αίτησης, 
αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου που έχουν ασκήσει 
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοι-
κητικού, από και λόγω της εφαρμογής των άρθρων 16 
και 17 του ν. 4238/2014, καθώς και από αξιώσεις για τις 
οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική απόφαση :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΕΚΙΑΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3316109856/ 21.1.2019).

      Με την 3576/16-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πράξη 
της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατά-
ξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει, του Τρίτου άρθρου (Κεφάλαιο Β΄) του 
ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/9-2-2007 τ. Α΄). «Κύρωση συμβά-
σεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις», του ν. 4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δί-
κτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοι-
πές διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4486/2017, 
των άρθρων 26 και 27 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμι-
ση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτι-
κών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», 
της με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ./ 42344/1-6-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 
7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ) «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 
Α’)», της υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 25913/35556/2-12-2014 από-
φασης Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3577 
Β΄/31-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΒΙ469Η2Ξ-ΓΛΦ), της με αριθμ. 
ΔΑΑΔ 38976/8-9-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΓΞ469Η2Ξ-ΟΛΠ) από-
φασης Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, με την οποία επανακατατάχθηκαν οι 
ιατροί που μεταφέρθηκαν/μετατάχθηκαν στην 2η Υγειο-
νομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και εντάχθηκαν 
στον Κλάδο Ιατρών ΕΣΥ, της με αριθμ. ΔΑΑΔ 58479/5-
12- 2017(ΑΔΑ: Ψ49Λ469Η2Ξ-5Μ2) απόφασης της Διοική-
τριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αι-
γαίου, με την οποία ανεστάλη η εφαρμογή της με αριθμ. 
ΔΑΑΔ 38976/8-9-2016 απόφασης Διοικητή της 2ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως
Οι κατωτέρω ΠΕ ιατροί του 2ου Κέντρου Υγείας Περι-

στερίου από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
26 του ν. 4461/2017 για την ένταξή τους σε θέσεις κλά-
δου ιατρών/οδοντιάτρων ΕΣΥ και ειδικότερα διότι δεν 
προσκόμισαν βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας 
του ελευθέριου επαγγέλματός τους και επικυρωμένο 
αντίγραφο παραίτησής τους από το δικόγραφο και το 
δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου 
που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, 
πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρμογής 
των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, καθώς και από 
αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικα-
στική απόφαση :
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙ-
ΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΖΑΧΑ-
ΡΙΑΣ

ΠΝΕΥΜΟ-
ΝΟΛΟΓΙΑ/ 
ΦΥΜΑΤΙΟ-

ΛΟΓΙΑ

5685170741/
21-01-2019

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ ΩΡΛ 2441501710/ 

21-01-2019

ΓΚΙΖΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΦΘΑΛ-

ΜΟΛΟΓΙΑ
5171116215/ 
21-01-2019

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΣΩΤΗ-
ΡΙΟΣ

ΕΝΔΟΚΡΙ-
ΝΟΛΟΓΙΑ

8326512535/ 
21-01-2019

ΠΑΠΠΑ 
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ

ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΑ

4993112839/ 
21-01-2019

ΠΑΣΧΙΔΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ ΩΡΛ 1288310117/ 

21-01-2019

ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΥΡΙΑ-
ΚΟΣ ΩΡΛ 6511155119/ 

21-01-2019

ΤΣΙΡΚΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ

ΠΑΘΟΛΟ-
ΓΙΑ

6545557815/ 
21-01-2019

ΦΑΡΜΑΚΑΚΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΡ-
ΚΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙ-
ΚΗ

1127274845/ 
21-01-2019

      Με την 3578/16-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πράξη 
της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατά-
ξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώ-
θηκε και ισχύει, του Τρίτου άρθρου (Κεφάλαιο Β΄) του 
ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/9-2-2007 τ. Α΄). «Κύρωση συμβά-
σεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις», του ν. 4238/2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δί-
κτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοι-
πές διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4486/2017, 
των άρθρων 26 και 27 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμι-
ση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχι-
κής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και 
πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτι-
κών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις», 
της με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ./ 42344/1-6-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 
7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ) «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 
Α’)», της υπ’ αριθμ. ΔΑΑΔ 25913/35556/2-12-2014 από-
φασης Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3577 
Β΄/31-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΒΙ469Η2Ξ-ΓΛΦ), της με αριθμ. 

ΔΑΑΔ 38976/8-9- 2016 (ΑΔΑ: ΩΨΓΞ469Η2Ξ-ΟΛΠ) από-
φασης Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πει-
ραιώς και Αιγαίου, με την οποία επανακατατάχθηκαν οι 
ιατροί που μεταφέρθηκαν/μετατάχθηκαν στην 2η Υγειο-
νομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και εντάχθηκαν 
στον Κλάδο Ιατρών ΕΣΥ, της με αριθμ. ΔΑΑΔ 58479/5-
12- 2017(ΑΔΑ: Ψ49Λ469Η2Ξ-5Μ2) απόφασης της Διοική-
τριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αι-
γαίου, με την οποία ανεστάλη η εφαρμογή της με αριθμ. 
ΔΑΑΔ 38976/8-9-2016 απόφασης Διοικητή της 2ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως
Οι κατωτέρω ΠΕ ιατροί του Κέντρου Υγείας Χαϊδαρίου 

από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 26 
του ν. 4461/2017 για την ένταξή τους σε θέσεις κλά-
δου ιατρών/οδοντιάτρων ΕΣΥ και ειδικότερα διότι δεν 
προσκόμισαν βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας 
του ελευθέριου επαγγέλματός τους και επικυρωμένο 
αντίγραφο παραίτησής τους από το δικόγραφο και το 
δικαίωμα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου 
που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, 
πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρμογής 
των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, καθώς και από 
αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικα-
στική απόφαση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗ-
ΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ

ΟΦΘΑΛ-
ΜΟΛΟΓΙΑ

3205812084/ 
21-01-2019

ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΣ

ΠΑΘΟΛΟ-
ΓΙΑ

8295741138/ 
21-01-2019

ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΔΙΟ-
ΛΟΓΙΑ

1221148756/ 
21-01-2019

ΜΠΕΚΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΧΙΛΛΕ-
ΑΣ

ΟΡΘΟ-
ΠΑΙΔΙΚΗ

1091247419/ 
21-01-2019

ΝΤΟΥΜΠΟΒΙΝΑ 
ΜΑΡΙΝΑ

ΒΛΑΝΤΙ-
ΜΙΡ

ΚΑΡΔΙΟ-
ΛΟΓΙΑ

1722125380/
21-01-2019

ΣΟΥΚΑΚΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ

ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ

ΟΡΘΟ-
ΠΑΙΔΙΚΗΣ

1811194878/ 
21-01-2019

ΣΟΥΛΟΥ 
ΞΑΝΘΗ

ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟΣ

ΕΝΔΟΚΡΙ-
ΝΟΛΟΓΙΑ

3512511417/ 
21-01-2019

ΤΡΟΒΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙ-

ΝΟΛΟΓΙΑ
1238896177/ 
21-01-2019

ΤΣΕΡΚΕΖΟΥ 
ΜΑΡΙΑ

ΕΥΣΤΡΑ-
ΤΙΟΣ

ΠΑΘΟΛΟ-
ΓΙΑ

4717710081/ 
21-01-2019

ΦΙΛΙΟΓΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ

ΔΕΡΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΑ

3460111234/ 
21-01-2019

ΦΩΚΑΕΥΣ 
ΘΩΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ

ΚΑΡΔΙΟ-
ΛΟΓΙΑ

1121132130/ 
30-01-2019
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      Με την με αριθμ. 3579/16-1-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗ-
ΨΗ) πράξη της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, η οποία εκδόθηκε δυνάμει 
των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/4-4-2005), όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, του Τρίτου άρθρου 
(Κεφάλαιο Β΄) του ν. 3527/2007(ΦΕΚ 25/9-2-2007 τ. Α΄). 
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο-
πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», του ν. 4238/2014 Πρω-
τοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με 
το ν. 4486/2017, των άρθρων 26 και 27 του ν. 4461/2017 
«Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρε-
σιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπά-
νιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συ-
νταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες 
διατάξεις», της με αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ./ 42344/1-6-2017 
εγκύκλιο του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (ΑΔΑ 7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ) «Παροχή διευκρι-
νίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α’)».

Απολύονται αυτοδικαίως και αζημίως
Οι κατωτέρω ΠΕ ιατροί του Κέντρου Υγείας Χαϊδαρίου 

από 1η Ιανουαρίου 2019 διότι δεν πληρούν τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του 

ν. 4461/2017 για την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ια-
τρών/οδοντιάτρων ΕΣΥ και ειδικότερα διότι δεν προσκό-
μισαν βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ελευ-
θέριου επαγγέλματός τους και επικυρωμένο αντίγραφο 
παραίτησής τους από το δικόγραφο και το δικαίωμα αί-
τησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου μέσου που έχουν 
ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού 
ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρμογής των άρθρων 
16 και 17 του ν. 4238/2014, καθώς και από αξιώσεις για 
τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική απόφαση :

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙ-
ΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ

ΒΑΡΝΑΒΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1007440941/ 

21-01-2019

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1072190431/ 

21-01-2019

ΠΑΣΣΑΚΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 1310562611/ 

21-01-2019

  Η Διοικήτρια

ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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