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 Προς: Όλες τις Περιφέρειες της χώρας 
( με την παράκληση να ενημερωθούν οι 
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών 
ενοτήτων αρμοδιότητας) 
 

                                                
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με υποβολή αίτησης ιατρών για την καταχώρισή τους στη λίστα 
αναμονής για ειδίκευση, με τηλεομοιοτυπία» 
 
Σας υπενθυμίζουμε την με αριθ.Υ10δ/40681/17-5-206 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας σχετικά 
με την υποβολή με τηλεομοιοτυπία, αιτήσεων γιατρών για ειδίκευση και παρακαλούμε για 
την τήρηση των κατωτέρω αναφερόμενων: 
α. Οι αιτήσεις των ιατρών για την καταχώρισή τους στη λίστα αναμονής για ειδίκευση, που 
λαμβάνονται μέσω τηλεομοιοτυπίας κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας της υπηρεσίας 
σας, θα πρωτοκολλούνται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γενικού Πρωτοκόλλου της 
υπηρεσίας σύμφωνα με την αναγραφόμενη ημερομηνία και τη σειρά λήψης τους (άρθρο 14 
του ν. 2672/1998  ΦΕΚ 290/Α) χωρίς να παρεμποδίζεται η εξυπηρέτηση των πολιτών των 
οποίων οι οποίοι καταθέτουν τις αιτήσεις τους αυτοπροσώπως ή από αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επισημαίνεται ότι στους ανωτέρω πολίτες  χορηγείται 
εγγράφως ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής τους σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
ν.2690/1999 ( Α 45).  
β. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας μετά τη λήξη του ωραρίου 
εργασίας της υπηρεσίας, θα πρωτοκολλούνται την επόμενη ημέρα σύμφωνα με την 
ημερομηνία και την ώρα λήψης τους και πριν την παραλαβή νέων αιτήσεων. 
γ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 
2690/1999, οι ιατροί που θα αποστείλουν την αίτησή τους με τηλεομοιοτυπία, οφείλουν 
εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αποστολής, να προσκομίσουν στο Γενικό 
Πρωτόκολλο της υπηρεσίας σας, αίτηση με την ιδιόχειρη υπογραφή τους ή με την 
υπογραφή του εξουσιοδοτημένου τους αντιπροσώπου, για να έχει ισχύ η αίτησή τους από 
την ημερομηνία αποστολής της.    
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