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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αρχίζει σήμερα 1 Αυγούστου η εγγραφή σε Προσωπικό Ιατρό
η

Αρχίζουν σήμερα 1 Αυγούστου οι εγγραφές των πολιτών που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος
της ηλικίας τους, σε Προσωπικό Ιατρό, σε όλη τη χώρα, πλην των περιφερειών Αττικής και
Νοτίου Αιγαίου, για τις οποίες οι εγγραφές θα αρχίσουν την 1η Σεπτεμβρίου.
Το σύστημα του Προσωπικού Ιατρού θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία στις αρχές του 2023.
Ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται στον Προσωπικό Ιατρό, τον οποίο επιλέγει ελεύθερα
ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους
σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά, καταλόγους Προσωπικών Ιατρών, ειδικότητας
γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας:
Η εγγραφή σε Προσωπικό Ιατρό πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είτε από τον πολίτη μέσω
της πλατφόρμας εγγραφής πολιτών, είτε από το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των
δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της ΠΦΥ, ή τους Προσωπικούς Ιατρούς.
Ο πολίτης εγγράφεται σε προσωπικό γιατρό με τους εξής τρόπους:
1) μέσω της πλατφόρμας εγγραφής σε προσωπικό γιατρό (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p),
όπου η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του πολίτη.
2) αυτοπροσώπως σε δομή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό γιατρό, φέροντας μαζί του τον
ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. Δελτίο Ταυτότητας) ή
φωτοαντίγραφο.
Όλες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές, μέχρι τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου
των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά γιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236
Τ.Κ. 16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 210 5224974
ΦΑΞ: 210 5224974

ELEYTHERIOY VENIZELOY 236
T.K. 16341 ILIOYPOLI
TEL.: +30210 5224974
FAX: +30210 5224974

ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως
του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.
Οι πολίτες, οι οποίοι ήδη έχουν εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό λογίζονται ως
εγγεγραμμένοι σε Προσωπικό Ιατρό για όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και δεν
απαιτείται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν Προσωπικό Ιατρό. Μετεγγραφή σε
άλλο Προσωπικό Ιατρό επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία
εγγραφής του πολίτη. Σε περίπτωση αλλαγής Διοικητικής Περιφέρειας εντός του έτους ο
πολίτης έχει το δικαίωμα μίας επιπλέον μετεγγραφής.
Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται κατόπιν αιτήσεώς τους σε Προσωπικό
Ιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από Προσωπικό
Ιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.
Οι πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν σε Προσωπικό Ιατρό του ΕΣΥ στις περιοχές που
έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες, μπορούν να εγγράφονται για την
υπηρεσία του Προσωπικού Ιατρού στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους.
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