
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ 

Η εγγραφή στον προσωπικό ιατρό πραγματοποιείται επί του παρόντος με 2 

τρόπους :  

Α) αυτοπροσώπως σε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤΟΜΥ, Κέντρο 

Υγείας) ή σε ιδιώτη προσωπικό γιατρό. Η εγγραφή πραγματοποιείται με το ΑΜΚΑ 

του πολίτη και την απλή επίδειξη έγγραφου ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο 

Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή ψηφιακό αντίγραφο του δελτίου 

ταυτότητας μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.  

Β) μέσω της ιστοσελίδας https://ehealth.gov.gr/ , ακολουθώντας τα κάτωθι 

βήματα: 

Βήμα 1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα:  https://ehealth.gov.gr/  

Βήμα 2. Επιβεβαιώστε ότι είστε στην καρτέλα «Είσοδος με κωδικούς TaxisNet 

και OTP (Προσωπικός ιατρός και όλες τις άλλες υπηρεσίες» και πατήστε το 

κουμπί «Είσοδος στην υπηρεσία».  

 

 

Βήμα 3. Επιλέξτε τον φορέα που έχετε λογαριασμό. Αν κάνετε την επιλογή 

«Επιλέξτε ΓΓΠΣΔΔ (Κωδικοί Taxisnet)», θα χρειαστούν τα στοιχεία πρόσβασής 

σας στο taxisnet, το ΑΜΚΑ σας και ένας αριθμός που θα σταλεί στο κινητό σας.  

Βήμα 4. Στην κεντρική οθόνη που θα εμφανιστεί, επιλέξτε «Εφαρμογή 

Προσωπικού Ιατρού». Στην οθόνη αυτή μπορείτε να επισκοπήσετε τη διαθέσιμη 

πληροφορία ή να επιλέξετε/αλλάξετε τον προσωπικό σας ιατρό, έχοντας 

πρόσβαση στα στοιχεία όλων των διαθέσιμων προσωπικών ιατρών (ιδιώτες 

ιατροί, ιατροί από δημόσιες δομές από τον δήμο ή πόλη σας αν υπάρχουν, 

διαφορετικά από την περιφερειακή ενότητα σας (νομό σας).  

https://ehealth.gov.gr/
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αριθμό κινητού τηλεφώνου και να είναι 

πιστοποιημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜεπ) 

(ιστοσελίδα:  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-

kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-

epikoinonias-emep).  

Αν δεν είναι πιστοποιημένο το κινητό σας, μπορείτε να το πιστοποιήσετε μέσω 

της ιστοσελίδας που αναφέρεται παραπάνω. Αν δεν έχετε αριθμό κινητής 

τηλεφωνίας, δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε εγγραφή στον προσωπικό ιατρό 

μόνοι σας.  

Παρατηρήσεις 

➢ Σε περίπτωση που ο πολίτης έχει ήδη εγγραφεί στην παλιότερη διαδικασία 

του οικογενειακού ιατρού, τότε θεωρείται  ότι είναι εγγεγραμμένος και 

στον προσωπικό ιατρό. Εφόσον ο ιατρός δεν είναι διαθέσιμος (πχ λόγω 

συνταξιοδότησης, μη συνεργασίας με δομή/ΕΟΠΥΥ κτλ), τότε ο πολίτης θα 

πρέπει να αναζητήσει νέο προσωπικό ιατρό από τους διαθέσιμους στο 

σύστημα. Μέχρι τις 31/8/22 οι αλλαγές σε προσωπικό ιατρό είναι 

ελεύθερες.  

➢ Η αναζήτηση και εμφάνιση των διαθέσιμων προσωπικών ιατρών 

πραγματοποιείται καταρχάς με βάση την πόλη ή τον Δήμο που είναι 

δηλωμένος στα Ατομικά σας στοιχεία. Αν δεν έχει δηλωθεί πόλη – δήμος ή 

δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ιατροί στην πόλη ή δήμο τότε εμφανίζει ιατρούς 

από όλη την περιφερειακή ενότητα ή τον Νομό που έχετε δηλώσει στα 

Ατομικά σας στοιχεία (περιοχή «1. Στοιχεία Προσώπου»).  

➢ Για την επιλογή προσωπικού ιατρού από άλλη πόλη, Δήμο ή περιφερειακή 

ενότητα, απαιτείται προηγουμένως η αλλαγή των ατομικών στοιχείων 

μέσω της επιλογής «Ατομικά Στοιχεία» από την κεντρική οθόνη. Εφόσον 

εισαχθούν τα νέα στοιχεία κατοικίας και με την επιλογή «Αποθήκευση», 

ενημερώνεται η λίστα με τους διαθέσιμους προσωπικούς ιατρούς που 

εμφανίζονται μέσω της επιλογής «Εφαρμογή Προσωπικού Ιατρού».  

➢ Αν δεν έχει δηλωθεί δήμος, πόλη ή περιφερειακή ενότητα μπορεί να γίνει 

αλλαγή μόνο από την καρτέλα «Ατομικά Στοιχεία» και ακολούθως πατάτε 

Αποθήκευση και όχι από την καρτέλα «Εφαρμογή Προσωπικού Ιατρού». 

➢ Συστήνεται η ενεργοποίηση της ΑΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ πριν την 

αλλαγή ή εγγραφή στον Προσωπικό Ιατρό προκειμένου να αποσταλούν 

ηλεκτρονικά οι κωδικοί του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας 

(ΑΗΦΥ). 

 

© Δ/νση Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης.  

Για απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο email:  informatics@hc-crete.gr  
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