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Τμήμα 
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Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 

  
 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση προκήρυξης θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, 
για το ΠΕΔΥ – Κ.Υ  Ιθάκης αποκεντρωμένης μονάδας της 6ης Υ.ΠΕ» 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 131/87 (ΦΕΚ 73/25-05-1987/τ.Α) «Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων 

πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων, διάκρισή τους σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών» 
με το οποίο η Ιθάκη χαρακτηρίζεται άγονη και προβληματική Α΄ κατηγορίας. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του 
Ν.3527/2007 

3. Τις διατάξεις του Ν.4238/14. 
4. Την υπ’ αριθμ. 3066/25-4-2017 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. με θέμα: «Προκήρυξη θέσης 

ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το ΠΕΔΥ – Κ.Υ  Ιθάκης αποκεντρωμένης μονάδας της 

6ης Υ.ΠΕ.» 
5. Το γεγονός ότι στην υπ’ αριθμ. 3066/25-4-2017 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. δεν λήφθηκε υπόψη το 

άρ. 34 του Ν.3329/05 περί μη ισχύος περιορισμού ορίου ηλικία για θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται σε 
άγονες και προβληματικές περιοχές Α’ κατηγορίας του Π.Δ. 131/87. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Α) Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 3066/25-4-2017 απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. με θέμα: 

«Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία, για το ΠΕΔΥ – Κ.Υ  Ιθάκης 

αποκεντρωμένης μονάδας της 6ης Υ.ΠΕ.» λόγω μη ισχύος περιορισμού ορίου ηλικία για θέσεις οι 

οποίες προκηρύσσονται σε άγονες και προβληματικές περιοχές Α’ κατηγορίας του Π.Δ. 131/87, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 34 του Ν.3329/05. 

Β) Για την εν λόγω θέση θα εκδοθεί νέα ορθή προκήρυξη με απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. 

 

                                                                                    
 
 
 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
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