
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
στο portal www.pis.gr, 

ακολουθώντας το σύνδεσμο 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ONOMATΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 
(USERNAME) ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΥ 
(PASSWORD)   ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ E-MAIL

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ TO ONOMA  
ΧΡΗΣΤΗ (USERNAME) ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ 

(PASSWORD) 
ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ Ο 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΜΕΣΩ E-MAIL 

 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 
 

 
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΕ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.pis.gr
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 Η δημιουργία λογαριασμού και μόνο μπορεί να γίνει σε ημερομηνία ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ της υποβολής αιτήματος και συστήνεται για αποφυγή προβλημάτων 

σύνδεσης στο σύστημα κατά τη μαζική υποβολή αιτημάτων των ενδιαφερομένων στην υπηρεσία μας.  
 Όλοι οι αριθμοί πρωτοκόλλου για τις αιτήσεις που θα γίνουν, θα ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ στους λογαριασμούς των αιτούντων και θα είναι προσβάσιμοι στις 

προβλεπόμενες παρακάτω ημερομηνίες και ώρες με είσοδο στο σύστημα στον προσωπικό λογαριασμό με τους ατομικούς κωδικούς πρόσβασης του κάθε 
χρήστη. 
 Καμία βεβαίωση και για κανένα λόγο δεν θα αποσταλεί με μήνυμα σε δηλωμένο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στις 27/07/2022 οι αντίστοιχοι αριθμοί πρωτοκόλλου θα αναρτηθούν στις 02/08/2022 ώρα 11:00πμ  
 για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στις 28/07/2022 οι αντίστοιχοι αριθμοί πρωτοκόλλου θα αναρτηθούν στις 03/08/2022 ώρα 11:00πμ 
 για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στις 29/07/2022 οι αντίστοιχοι αριθμοί πρωτοκόλλου θα αναρτηθούν στις 04/08/2022 ώρα 11:00πμ 
 για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν στις 30/07/2022 οι αντίστοιχοι αριθμοί πρωτοκόλλου θα αναρτηθούν στις 05/08/2022 ώρα 11:00κ.ο.κ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος θα εκδοθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει ο αιτούμενος κατά 
την εγγραφή του στην πλατφόρμα (όνομα,επώνυμο,κλπ) . Τα στοιχεία σας θα πρέπει να αναγράφονται όπως ακριβώς στην ταυτότητα (για 
τους Έλληνες) , ή στο διαβατήριο (για τους αλλοδαπούς). Συνεπώς, ο κάθε αιτούμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία που θα 
αναγράφονται στην άδειά του.  
Υπενθύμιση: Η βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος είναι μοναδική και αναντικατάστατη. ΔΕΝ επανεκδίδεται. 
 
 

 

https://requests.pis.gr/Account/Login.aspx?ReturnUrl=/

