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Περιεχόμενα 
Πρόσβαση στο Σύστημα ........................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Εφαρμογή Προσωπικού Ιατρού ............................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

 

1. Πρόσβαση στο Σύστημα 
Η πρόσβαση στο σύστημα του Προσωπικού Ιατρού για τους φαρμακοποιούς θα 

γίνεται από τη διεύθυνση https://www.e-prescription.gr/ όπου μετά τη σύνδεση 

θα επιλέγεται το αντίστοιχο εικονίδιο. 

2. Εφαρμογή Προσωπικού Ιατρού 

2.1 Επιλέγοντας «Εφαρμογή Προσωπικού Ιατρού» και στη συνέχεια 

«Εγγραφή σε Προσωπικό Ιατρό», ο χρήστης βλέπει την οθόνη της 

αναζήτησης του πολίτη που θέλει να εγγράψει σε Προσωπικό Ιατρό.  

Για να συνεχίσει τη διαδικασία ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το ΑΜΚΑ 

του πολίτη και να πατήσει το κουμπί «Εύρεση Πολίτη» 

Στη συνέχεια, βλέπει τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη («Στοιχεία Προσώπου») 

και τη δυνατότητα για «Ανάθεση Προσωπικού Ιατρού»  

ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΣΕ 4 

ΒΗΜΑΤΑ 

https://www.e-prescription.gr/
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2.2 Αν ο χρήστης δεν έχει εγγραφεί σε Προσωπικό Ιατρό τότε 

εμφανίζεται το κουμπί «Εγγραφή σε Προσωπικό Ιατρό», μέσω του οποίου 

μπορεί να γίνει αναζήτηση και εγγραφή σε προσωπικό ιατρό σύμφωνα με τα 

στοιχεία διεύθυνσης του πολίτη. Η αναζήτηση Προσωπικού Ιατρού βασίζεται 

στα πεδία: "Νομός, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος και Πόλη". 

2.3. Αφού ο χρήστης επιλέξει «Εγγραφή σε Προσωπικό Ιατρό», τότε 

εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους προσωπικούς ιατρούς με βάση τη 

διεύθυνση που υπάρχει στα προσωπικά στοιχεία του πολίτη.  

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.  

Αν ο χρήστης θέλει να αναζητήσει κάποιο ιατρό στη λίστα μπορεί να το κάνει 

πληκτρολογώντας τα πρώτα γράμματα του επιθέτου μέσα στο πεδίο 

«Φίλτρο».  

Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει τον ιατρό και πατάει «Επιλογή Προσωπικού 

Ιατρού». 
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Αφού απαντήσει καταφατικά, έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία εγγραφής: 

2.4. Δημιουργείται ένα εκτυπώσιμο αρχείο pdf με τα στοιχεία του 

προσωπικού ιατρού και τους κωδικούς Α.Η.Φ.Υ. με τα οποία ο πολίτης 

αποκτά πρόσβαση στην Εφαρμογή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πολίτης έχει ενεργοποιήσει την Άυλη 

Συνταγογράφηση, οι κωδικοί πρόσβασης θα του σταλούν ηλεκτρονικά στο 

κινητό ή/και στο e-mail που έχει καταχωρήσει. Στην περίπτωση του e-mail 

επισυνάπτεται και το PDF αρχείο που δημιουργείται.  

Αν έχει ήδη κωδικούς Α.Η.Φ.Υ. τότε δεν θα του σταλεί κάποιο μήνυμα. 
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Επιπλέον, μετά την επιτυχή εγγραφή εμφανίζονται στην ενότητα «Ανάθεση   

Προσωπικού Ιατρού» (εικ.1) τα στοιχεία του προσωπικού ιατρού που 

εγγράφηκε ο πολίτης. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται το ονομ/νυμο, η ειδικότητα 

και η μονάδα υγείας στην οποία ανήκει ως προσωπικός ιατρός. (εικόνα 2) 

Επιπλέον, στην περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί  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. (εικόνα 3) 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΙΑΤΡΟΥ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Εικόνα 3 

Εικόνα 2 

Εικόνα 1 
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Μέσω του υπό-μενού «Ανάθεση Προσωπικού Ιατρού» ο πολίτης μπορεί να 

κάνει αλλαγή προσωπικού ιατρού, στην περίπτωση που το επιθυμεί, 

επιλέγοντας το κουμπί «Αλλαγή Προσωπικού Ιατρού».  

Επιλέγοντας «Αλλαγή Προσωπικού Ιατρού» εμφανίζεται μία λίστα με τους 

διαθέσιμους ιατρούς βάσει της διεύθυνσης του πολίτη. Αν δεν υπάρχουν 

καταχωρημένα τα στοιχεία της διεύθυνσης 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.  

Η εγγραφή στον συγκεκριμένο ιατρό, έχει ολοκληρωθεί αφού πλέον στην ενότητα 

«Προσωπικός Ιατρός» εμφανίζονται τα στοιχεία του.  

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤ

Α ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υ ΙΑΤΡΟΥ 
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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) 

Επιλέγοντας  «Εκτύπωση» στο ίδιο μενού, εμφανίζονται τα στοιχεία πολίτη 

καθώς και του προσωπικού γιατρού, σε περίπτωση που έχει οριστεί κάποιος. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΜΕ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟ

ΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 
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Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Προσωπικοί Ιατροί στην περιοχή 

του πολίτη εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: 

Για να συνεχίσει η διαδικασία ο χρήστης θα πρέπει να κλείσει το κόκκινο μήνυμα 

πατώντας το «Χ» και στη συνέχεια να αλλάξει τα στοιχεία της διεύθυνσης στα 

προσωπικά στοιχεία του πολίτη (Νομός, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος και 

Πόλη). Μετά την αλλαγή των στοιχείων και πατώντας «Αποθήκευση 

Αλλαγών», ο χρήστης πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία για εγγραφή ή 

αλλαγή Προσωπικού Ιατρού, καθώς τώρα θα εμφανίζονται οι Προσωπικοί Ιατροί 

που αντιστοιχούν στη νέα διεύθυνση που επιλέχθηκε. 

ΜΗ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤ

ΗΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΙΑΤΡΩΝ 


