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Πρόσβαση στο Σύστημα 
Συνδέεστε στον διαδικτυακό τόπο (portal) ηλεκτρονικών υπηρεσιών της κυβέρνησης 
προς τον πολίτη www.gov.gr 

Στη συνέχεια, ακολουθώντας με τη σειρά τα εξής βήματα, ανάλογα με την υπηρεσία 
που επιθυμείτε: 

 Ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας (ΑΗΦΥ) 

Υγεία και Πρόνοια -> Φάκελος υγείας -> Ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας 
(ΑΗΦΥ) για πολίτες -> Είσοδος στην Υπηρεσία   

 Ηλεκτρονικά ραντεβού στις Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

Υγεία και Πρόνοια -> Φάκελος υγείας -> Ηλεκτρονικά ραντεβού στις Μονάδες 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας -> Είσοδος στην Υπηρεσία   

 Εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό 

Υγεία και Πρόνοια -> Φάκελος υγείας -> Εγγραφή σε προσωπικό ιατρό -> Είσοδος 
στην Υπηρεσία   

θα οδηγηθείτε στην κεντρική σελίδα (login) της εφαρμογής της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. 
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Η είσοδος μπορεί να γίνει με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: 

1. Είσοδος με κωδικούς TaxisNet 

2. Είσοδος με κωδικούς TaxisNet και OTP 

3. Είσοδος με κωδικούς Α.Η.Φ.Υ. 

4. Είσοδος με eiDAS (αφορά ευρωπαίους πολίτες). 

«Είσοδος με κωδικούς TAXISNET» 

 

Μεταφέρεστε στη σελίδα της ΓΓΠΣ, μέσω της οποίας γίνεται η πιστοποίηση των 
στοιχείων σας, ώστε στη συνέχεια να επιτραπεί η είσοδός σας στο σύστημα των 
ραντεβού. Εδώ εισάγετε το username και password που χρησιμοποιείτε στο σύστημα 
TAXIS και πατάτε το πλήκτρο «Είσοδος». 
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Αφού ταυτοποιηθούν τα στοιχεία που δώσατε, καλείστε να δώσετε την εξουσιοδότησή 
σας για την ανάκτηση προσωπικών σας δεδομένων (ΑΦΜ) από την ΗΔΙΚΑ, πατώντας 
το κουμπί «Εξουσιοδότηση» στην οθόνη που εμφανίζεται. 

 

Αφού δώσετε την εξουσιοδότησή σας, καλείστε να εισάγετε τον ΑΜΚΑ σας για να γίνει 
διασταύρωση με τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από τη ΓΓΠΣ. 

 

Αφού εισάγετε τον ΑΜΚΑ σας ή τον ΑΜΚΑ του ασφαλιστικά εξαρτώμενου μέλους 
επιλέγετε «Είσοδος». 
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Εμφανίζεται μια σύνοψη των στοιχείων σας. Αφού ελέγξετε την ορθότητά τους, 
επιλέγετε «Επιβεβαίωση». 

«Είσοδος με κωδικούς TaxisNet και OTP» 

 

Επιλέγοντας «Είσοδος στην υπηρεσία», μεταφέρεστε στην σελίδα επιλογής φορέα με 
τον οποίο θα αυθεντικοποιηθείτε στην εφαρμογή. 
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Αφού επιλεγεί ο επιθυμητός φορέας, συνεχίζετε στην διαδικασία της 
αυθεντικοποίησης, όπου στην περίπτωση της επιλογής με κωδικούς TaxisNet 
απαιτείται η δήλωση του κινητού στο ΕΜΕπ. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αυθεντικοποίησης, επιστρέφουμε στην οθόνη 
εισαγωγής του Α.Μ.Κ.Α. του χρήστη. 

 

Αφού εισάγετε τον ΑΜΚΑ σας ή τον ΑΜΚΑ του ασφαλιστικά εξαρτώμενου μέλους 
επιλέγετε «Είσοδος». 
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Εμφανίζεται μια σύνοψη των στοιχείων σας. Αφού ελέγξετε την ορθότητά τους, 
επιλέγετε «Επιβεβαίωση». 

«Είσοδος με κωδικούς Α.Η.Φ.Υ» 
Μπορείτε να αποκτήσετε στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό) στην 
εφαρμογή μέσω του προσωπικού σας ιατρού. Κατά την πρώτη σύνδεση σας, σας 
ζητείτε να αλλάξετε τα στοιχεία αυτά και να ορίσετε νέα. 

 

Αφού συνδεθείτε καλείστε να εισάγετε τον ΑΜΚΑ και στη συνέχεια εμφανίζεται μια 
σύνοψη των στοιχείων σας. 
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Αφού ελέγξετε την ορθότητά τους, επιλέγετε «Επιβεβαίωση». 

Με μια ματιά 
Στην «Με μια ματιά» οθόνη, προβάλλονται οι εξής πληροφορίες, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα. 
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Ανακοινώσεις 
Στο πλαίσιο «Ανακοινώσεις» εμφανίζονται οι ενημερώσεις τόσο σχετικά με το σύστημα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) όσο και γενικές ενημερώσεις. 

 

Πληροφορίες Προσωπικού Ιατρού 
Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζονται συνοπτικά όλες οι πληροφορίες που αφορούν τον 
Προσωπικό Ιατρό. Εναλλακτικά, μέσω του μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» και στην 
συνέχεια «Πληροφορίες Προσωπικού Ιατρού» μπορείτε να κάνετε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες, όπως αναζήτηση και εγγραφή Προσωπικού Ιατρού. 

 

Άυλη Συνταγογράφηση 
Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει κατά την 
ενεργοποίησή της, δηλαδή το κινητό τηλέφωνο και το email. 



Εγχειρίδιο χρήσης Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

 (Κοινό) 
 

 

                                     11 
 

 
Στην περίπτωση όμως που δεν έχετε ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, 
εμφανίζεται ένα κουμπί ενεργοποίησης, το οποίο πατώντας το σας μεταφέρει στην 
οθόνη «Άυλη Συνταγογράφηση» για την ενεργοποίηση (αναλυτικά η περιγραφή της 
διαδικασίας ενεργοποίησής της περιγράφεται σε επόμενη ενότητα). 

 

Τα ραντεβού μου 
Στο πλαίσιο αυτό προβάλλονται συνοπτικά μόνο τα ραντεβού που έχετε κλείσει και δεν 
έχει παρέλθει η ημερομηνία τους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Ατομικά Στοιχεία 

 

Στην οθόνη «Ατομικά Στοιχεία» εμφανίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τα 
στοιχεία επικοινωνίας σας. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα 
προσωπικά στοιχεία όπως την διεύθυνση αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο 
1, τηλέφωνο 2, τηλέφωνο 3, κινητό τηλ. και Email). Τέλος, μπορείτε να τα 
αποθηκεύσετε επιλέγοντας «Αποθήκευση αλλαγών».  
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Τα στοιχεία της οθόνης αυτής χωρίζονται στις παρακάτω ενότητες: 

Στοιχεία Προσώπου 

 
Στην ενότητα αυτή μπορείτε να καταχωρήσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία σας που 
αφορούν: Νομό, Περιφερειακή ενότητα, Πόλη, Διεύθυνση, Δήμο και Τ.Κ. Η 
αποθήκευση των στοιχείων γίνεται πατώντας «Αποθήκευση Αλλαγών». 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

Στα στοιχεία επικοινωνίας, σχετικά με το κινητό τηλέφωνο και το email η καταχώρησή 
τους απαιτεί την επιβεβαίωσή τους μέσω της παρακάτω διαδικασίας: 

1. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατάτε το κουμπί 
«Επιβεβαίωση», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

2. Στην συνέχεια, θα λάβετε με SMS ή Email, ανάλογα με το πεδίο που θέλετε να 
επιβεβαιώσετε, έναν τετραψήφιο κωδικό τον οποίο θα καταχωρήσετε στο νέο 
παράθυρο που έχει ανοίξει, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

  ή   
3.  Τέλος, αφού έχει ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου ή/και 

του email επιλέγετε «Αποθήκευση Αλλαγών». 
 

Στοιχεία Προστατευόμενων Μελών 
Σε αυτήν την ενότητα εμφανίζονται τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών σας, 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Στοιχεία Ενήλικα Επικοινωνίας 
Στην περίπτωση των ανήλικων μελών, εμφανίζονται στην ίδια οθόνη και τα στοιχεία 
του ενήλικα επικοινωνίας, ο οποίος έχει ανατεθεί στον ανήλικο. 

 

Εισάγοντας ένα νέο ΑΜΚΑ και στη συνέχεια «Εύρεση νέου ενήλικα επικοινωνίας» 
μπορείτε να αναζητήσετε και να εμφανίσετε τα στοιχεία ενός άλλου ενήλικα. 

Στην συνέχεια επιλέγοντας «Αλλαγή στοιχείων ενήλικα επικοινωνίας» μπορείτε να 
αλλάξετε τον ενήλικα για το συγκεκριμένο ανήλικο. Για ακύρωση της διαδικασίας 
αλλαγής επιλέγεται «Ακύρωση Αλλαγών ενήλικα επικοινωνίας». 

Άυλη Συνταγογράφηση 
Εφόσον επιλέξετε την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνετε τα στοιχεία της συνταγής 
που σας συνταγογράφησε ο ιατρός, μέσω μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms) ή/και 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που θα δηλώσετε και όχι σε μορφή φυσικού 
εντύπου (τυπωμένης συνταγής). 

Όταν θα επισκεφθείτε τον φαρμακοποιό για να εκτελέσετε την ηλεκτρονική συνταγή, 
δε θα απαιτείται να προσκομίσετε το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του 
ιατρού με την υπογραφή και τη σφραγίδα του. 

Ο φαρμακοποιός θα εκτελέσει τη συνταγή σας με τον αριθμό της (barcode συνταγής), 
τον οποίο θα τον γνωρίζετε, καθώς θα τον έχετε λάβει με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο 
(sms) ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που θα έχετε δηλώσει.  

Στην περίπτωση απώλειας του sms ή/και του email που έχετε λάβει με τον αριθμό της 
συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρμακοποιός μπορεί να αναζητήσει τη συνταγή σας 
με βάση τον ΑΜΚΑ σας.  

Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας το κινητό τηλέφωνο ή/και πρόσβαση στο email σας, 
όπου θα σας αποσταλεί κωδικός για επιβεβαίωση της παρουσίας σας. Θα πρέπει να 
γνωστοποιήσετε τον κωδικό στον φαρμακοποιό. 
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Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, αφού εκτελεστεί η συνταγή από τον φαρμακοποιό 
θα λάβετε ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο ή/και στο ηλεκτρονικό σας 
ταχυδρομείο. 

Ενεργοποίηση Άυλης Συνταγογράφησης 
Μετά την επιτυχή σύνδεση, εισέρχεστε στην σελίδα της Άυλης Συνταγογράφησης.  

Διαφορετικά, από το κεντρικό μενού, επιλέγετε την «Άυλη Συνταγογράφηση» και 
μεταβαίνετε στη σχετική σελίδα. 

 

Επιλέγετε «Επιθυμώ Άυλη Συνταγογράφηση» και στη συνέχεια, 
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θα πρέπει να συμπληρώσετε το κινητό τηλέφωνο ή/και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμείτε να λαμβάνετε τα στοιχεία 
των συνταγών που εκδίδονται. Εάν συμπληρώσετε και τα δύο, τότε η αποστολή των 
στοιχείων της συνταγής γίνεται μέσω SMS και email. 

 Στο SMS θα λάβετε το barcode της συνταγής, την ημερομηνία και ώρα 
καταχώρισής της και την ημερομηνία λήξης της συνταγής. 

 Στο email θα λάβετε το σύνολο της πληροφορίας της συνταγής (barcode της 
συνταγής, την ημερομηνία και ώρα καταχώρισης της, τη διάρκεια ισχύος της 
συνταγής, τις διαγνώσεις και τα φάρμακα). 

Επιβεβαίωση Στοιχείων Επικοινωνίας 
Για την αποθήκευση των στοιχείων επικοινωνίας, τόσο του αριθμού κινητού 
τηλεφώνου όσο και του email, απαιτείται πρώτα η επιβεβαίωσή τους, μέσω ενός 
τετραψήφιου κωδικού που αποστέλλεται με SMS και email αντίστοιχα. 

Η διαδικασία είναι η εξής: 

 Συμπληρώνετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή/και το email. 
 Το κουμπί «Επιβεβαίωση» ενεργοποιείται. 
 Πατώντας το κουμπί «Επιβεβαίωση», ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο 

εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό που έχετε λάβει είτε μέσω SMS είτε μέσω 
email, ανάλογα το στοιχείο που θέλετε να επιβεβαιώσετε. Πατάτε «ΟΚ». 
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Αφού έχετε εισάγει επιτυχώς το PIN κινητού ή /και το PIN email, ανοίγει το παρακάτω 
παράθυρο και επιλέγετε «ΟΚ» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 

 

Σημείωση: Στην περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής PIN εμφανίζεται σχετικό μήνυμα 
για λανθασμένο PIN, επιλέγετε «ΟΚ» για να κλείσει το παράθυρο και επαναλαμβάνετε 
τη διαδικασία. 

Αποθήκευση Στοιχείων Επικοινωνίας 
 
Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινωνίας και 
προχωράτε στην «Αποθήκευση Αλλαγών». 
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Σημείωση: Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει «Επιθυμώ Άυλη Συνταγογράφηση», 
αλλά δεν έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον ένα από τα δύο πεδία επικοινωνίας, τότε με 
το πάτημα του κουμπιού «Αποθήκευση Αλλαγών» εμφανίζεται το παρακάτω 
μήνυμα σφάλματος: 

 

Εφαρμογή Προσωπικού Ιατρού 
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Στην επιλογή αυτή εμφανίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία («Στοιχεία Προσώπου»). 
Ακόμη, τα προσωπικά στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο για προβολή, ενώ στην περίπτωση 
που χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από την 
οθόνη «Ατομικά Στοιχεία». 

Ακόμη, στην ενότητα «Προσωπικός Ιατρός» υπάρχει η επιλογή «Εγγραφή σε 
Προσωπικό Ιατρό» μέσω της οποίας μπορείτε να αναζητήσετε και να εγγραφείτε σε 
προσωπικό ιατρό σύμφωνα με τα στοιχεία της διεύθυνσής σας.  

 

 

Αφού, ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία της εγγραφής, δημιουργείται το PDF αρχείο 
με τα στοιχεία του προσωπικού σας ιατρού και τους κωδικούς Α.Η.Φ.Υ. με τα οποία 
αποκτάτε πρόσβαση στην Εφαρμογή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επιπλέον, 
σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει την Άυλη Συνταγογράφηση, οι κωδικοί 
πρόσβασης θα σας σταλούν ηλεκτρονικά στο κινητό ή/και στο e-mail που έχετε 
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καταχωρήσει. Στην περίπτωση του e-mail επισυνάπτεται και το PDF αρχείο που 
δημιουργείται. 

 

Επίσης, εμφανίζονται  στην ίδια ενότητα τα στοιχεία του προσωπικού ιατρού που 
εγγραφήκατε. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται το 
ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα και η μονάδα υγείας στην οποία ανήκει ως 
προσωπικός ιατρός. 

Επιπλέον, στην περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί να περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την Μονάδα Υγείας του προσωπικού του ιατρού, τότε πατώντας το κουμπί 
«Πληροφορίες Μονάδας Υγείας» εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο όπως φαίνεται 
παρακάτω. 
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Ενώ, υπάρχει και αντίστοιχο κουμπί «Πληροφορίες Ιατρού», το οποίο εμφανίζει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προσωπικό ιατρό του πολίτη 

Σε περίπτωση που ο πολίτης είναι ήδη εγγεγραμμένος σε προσωπικό ιατρό μπορεί μέσω 
του συγκεκριμένου υπο-μενού να πραγματοποιήσει 
αλλαγή προσωπικού ιατρού, στην περίπτωση που επιθυμεί αλλαγή 
αυτού, επιλέγοντας το κουμπί «Αλλαγή Προσωπικού Ιατρού». 

Επιλέγοντας «Αλλαγή Προσωπικού Ιατρού» εμφανίζεται μία λίστα με τους 
διαθέσιμους ιατρούς βάσει της Περιφερειακής ενότητας που έχει δηλωθεί από τον 
πολίτη στο αντίστοιχο πεδίο. Αν δεν υπάρχουν καταχωρημένα τα στοιχεία αυτά 
εμφανίζεται αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα. Η λίστα αυτή εμφανίζει για τον κάθε 
ιατρό Ονοματεπώνυμο, την Μονάδα Υγείας στην οποία ανήκει ή Ιδιώτης αν πρόκειται 
για Ιδιώτη, την Ειδικότητα, την Πόλη, Διεύθυνση και Τηλέφωνο.  

 

Επιλέγοντας τον ιατρό που επιθυμεί ο πολίτης και στην συνέχεια την «Επιλογή 
Προσωπικού Ιατρού» εμφανίζεται η βεβαίωση εγγραφής του στον επιλεγμένο 
προσωπικό ιατρό.  
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Η εγγραφή στον συγκεκριμένο ιατρό, έχει ολοκληρωθεί αφού πλέον στην ενότητα 
«Προσωπικός Ιατρός» εμφανίζονται τα στοιχεία του. Επίσης, με την ολοκλήρωση της 
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εγγραφής εκδίδονται και οι κωδικοί Α.Η.Φ.Υ. με τους οποίους δίνεται η πρόσβαση τον 
Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του πολίτη, ενώ στην περίπτωση που ο πολίτης 
έχει ενεργοποιημένη την Άυλη Συνταγογράφηση, οι κωδικοί Α.Η.Φ.Υ. αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά στο κινητό ή/και στο e-mail που είναι καταχωρημένα. 

 

Στην περίπτωση που ο πολίτης έχει και προστατευόμενα μέλη, τότε εμφανίζονται και 
τα προσωπικά στοιχεία αυτών, όπως και πληροφορίες σχετικά με τον προσωπικό ιατρό 
του προστατευόμενου μέλους, στην ενότητα «Στοιχεία Προστατευόμενων Μελών». 

 

Στην περίπτωση των ανήλικων μελών, εμφανίζονται στην ίδια οθόνη και τα στοιχεία 
του ενήλικα επικοινωνίας, ο οποίος έχει ανατεθεί στον ανήλικο. 

Στη περίπτωση που χρειάζεται να γίνει αλλαγή των στοιχείων του ενήλικα επικοινωνίας 
θα πρέπει να μεταφερθούμε στην οθόνη «Ατομικά Στοιχεία». 

Επιλέγοντας  «Εκτύπωση» στο ίδιο μενού, εμφανίζονται τα στοιχεία πολίτη καθώς 
και του προσωπικού γιατρού, σε περίπτωση που έχει οριστεί κάποιος. 

 


