
19/10/2020 Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

https://pis.gr/107680/υποβολή-αιτήσεων-για-συμμετοχή-στις-ε/ 1/2

Αρχική > Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αποφάσεις - Ανακοινώσεις , Γενικά , Εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων , Επικαιρότητα

 ΟΚΥπΥ Κύπρου: Προκήρυξη τριών (3) κενών θέσεων ιατρικών λειτουργών

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας
περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αθήνα, 19/10/2020

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. για την υποβολή αιτήσεων της
εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, που θα πραγματοποιηθεί από τις 14/12/2020 έως τις
08/01/2021, θα παραμείνει ενεργή από τις 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ τις 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΩΡΑ
15:00.

Οι υποψήφιοι ιατροί θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στην
εξεταστική περίοδο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. (www.pis.gr –
ΑΙΤΗΣΕΙΣ), από 24/10/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/11/2020 (ΩΡΑ 15:00).

Σας ενημερώνουμε ότι η 24η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και με το πέρας
αυτής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Π.Ι.Σ. θα απενεργοποιηθεί και δεν θα μπορεί να δεχθεί καμία
επιπλέον αίτηση ή/και δικαιολογητικά στις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Κοινοποίηση:

  

 Πρόσφατα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αλλαγή
της έδρας διεξαγωγής
των εξετάσεων

ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αθήνας
15 Οκτωβρίου 2020

Πρόγραμμα
ημερομηνίας
διενέργειας εξετάσεων

ιατρικών Ειδικοτήτων περιόδου
Οκτωβρίου 2020
13 Οκτωβρίου 2020

Π.Π.Ι. Αγ. Ευστρατίου:
πρόγραμμα και
δραστηριότητες

6 Οκτωβρίου 2020

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.:
Κοινωνικό μήνυμα
5 Οκτωβρίου 2020

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.: Σε
απόγνωση ο ιατρικός
κόσμος. Το clawback να

καταργηθεί άμεσα
2 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έκδοση
Τίτλων Ειδικότητας
επιτυχόντων

εξεταστικής περιόδου
Αυγούστου 2020 στις
30/09/2020
25 Σεπτεμβρίου 2020

Αποτελέσματα
εξετάσεων ιατρικών
ειδικοτήτων περιόδου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
25 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου Π.Ι.Σ.:
Ανέτοιμο το σύστημα
Π.Φ.Υ. για το δεύτερο

κύμα κορωνοϊού, προειδοποιεί
την ηγεσία του υπουργείου
Υγείας ο Π.Ι.Σ.
23 Σεπτεμβρίου 2020
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