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Διζαγωγή 

Κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηνπο πνιίηεο, ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη παξνρή ζρεηηθώλ 

ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ», ε ΖΓΗΘΑ ζε ζπλεξγαζία κε ην  ..Θ.Α. απνθάζηζαλ  ηελ 

πινπνίεζε Θεληξηθνύ Ππζηήκαηνο Οαληεβνύ ζε εζληθό επίπεδν.  

Ξξόθεηηαη γηα έλα εζληθό ζύζηεκα θιεηζίκαηνο ξαληεβνύ γηα ηελ πξσηνβάζκηα  πεξίζαιςε. 

Κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ξαληεβνύ, νη ίδηνη νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θιείλνπλ 

ξαληεβνύ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο. Ζ εθαξκνγή ζα θαιύπηεη ηνπο ηδηώηεο ηαηξνύο, ηα 

ηαηξεία ηνπ ΞΔΓ, ηα Θέληξα γείαο θαη ηα πξσηνβάζκηα Δμσηεξηθά Ηαηξεία ησλ θξαηηθώλ 

λνζνθνκείσλ (πξσηλά θαη απνγεπκαηηλά).  
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Ππόζβαζη ζηο ςποζύζηημα ηων πανηεβού 

Γηα ηελ πξόζβαζή ζαο ζην ππνζύζηεκα ησλ ξαληεβνύ πξέπεη λα έρεηε δηαζέζηκνπο ηνπο 

πξνζσπηθνύο ζαο θσδηθνύο γηα ην TAXIS, θαζώο επίζεο θαη ηνλ ΑΚΘΑ ζαο ή ηνλ ΑΚΘΑ ησλ 

αζθαιηζηηθά εμαξηώκελσλ κειώλ ζαο. 

 

Γηα λα ζπλδεζείηε ζην ππνζύζηεκα ησλ ξαληεβνύ πιεθηξνινγείηε ηε δηεύζπλζε  

http://rdv.ehealthnet.gr  

θαη παηάηε ην πιήθηξν «Ππόζβαζη ζηην εθαπμογή». (Δηθόλα 1) 

 

Δικόνα 1 

Πηε ζπλέρεηα κεηαθέξεζηε ζηε ζειίδα ηεο ΓΓΞΠ, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ζαο, ώζηε ζηε ζπλέρεηα λα επηηξαπεί ε είζνδόο ζαο ζην ζύζηεκα ησλ ξαληεβνύ. 

Δδώ εηζάγεηε ην username θαη password πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην ζύζηεκα TAXIS θαη παηάηε 

ην πιήθηξν «Δίζοδορ». (Δηθόλα 2) 

 

Δικόνα 2 

Αθνύ ηαπηνπνηεζνύλ ηα ζηνηρεία πνπ δώζαηε, θαιείζηε λα δώζεηε ηελ εμνπζηνδόηεζή ζαο 

γηα ηελ αλάθηεζε πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ (ΑΦΚ) από ηελ ΖΓΗΘΑ, παηώληαο ην θνπκπί 

«Δξοςζιοδόηηζη» ζηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη. (Δηθόλα 3) 

http://rdv.ehealthnet.gr/
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Δικόνα 3 

Αθνύ δώζεηε ηελ εμνπζηνδόηεζή ζαο, κεηαθέξεζηε μαλά ζην ζύζηεκα ησλ ξαληεβνύ, όπνπ 

θαιείζηε λα εηζάγεηε ηνλ ΑΚΘΑ ζαο γηα λα γίλεη δηαζηαύξσζε κε ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθηήζεθαλ από ηε ΓΓΞΠ. (Δηθόλα 4) 

 

Δικόνα 4 

Αθνύ εηζάγεηε ηνλ ΑΚΘΑ ζαο ή ηνλ ΑΚΘΑ ηνπ αζθαιηζηηθά εμαξηώκελνπ κέινπο πνπ ζέιεηε 

λα θιείζεηε ξαληεβνύ επηιέγεηε «Δίζοδορ». 

 

Δικόνα 5 

Δκθαλίδεηαη κηα ζύλνςε ησλ ζηνηρείσλ ζαο. Αθνύ ειέγμεηε ηελ νξζόηεηά ηνπο, επηιέγεηε 

«Δπιβεβαίωζη». (Δηθόλα 5) 
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Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζόλε, ζην πάλσ κέξνο ηεο νπνίαο εκθαλίδεηαη ην όλνκά ζαο ή ην 

όλνκα ηνπ αζθαιηζηηθά εμαξηώκελνπ κέινπο: (Δηθόλα 6) 

 

Δικόνα 6 
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Τα πανηεβού μος 

Πηελ επηινγή «Τα πανηεβού μος» εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε όια ηα πξνγξακκαηηζκέλα 

ξαληεβνύ ζαο ζηελ νζόλε: (Δηθόλα 7) 

 

Δικόνα 7 

Δπηιέγνληαο ην «i»  ζηελ αξρή θάζε γξακκήο, εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην 

ξαληεβνύ (ηαηξόο, δηάξθεηα, θιπ). 

Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην ηνπ εθηππσηή , έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα εθηππώζεηε έλα 

έληππν πνπ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην ξαληεβνύ (ζηνηρεία 

αζζελνύο, ζηνηρεία ηαηξνύ, ζηνηρεία θιηληθήο/ηαηξείνπ, εκεξνκελία/ώξα).  

Δπηιέγνληαο ην «x» κπνξείηε λα αθπξώζεηε ην ζπγθεθξηκέλν ξαληεβνύ. Δάλ αθπξσζεί έλα 

ξαληεβνύ ζαο, δελ εμαθαλίδεηαη από ηε ιίζηα. Ππλερίδεη λα θαίλεηαη κε ηελ έλδεημε 

«ΑΚΥΡΩΜΔΝΟ» ζηε ζηήιε Θαηάζηαζε, αληί γηα «ΔΛΔΟΓΝ». Απηόκαηα έρεη ελεκεξσζεί ν 

αληίζηνηρνο θνξέαο πγείαο (Λνζ./ΞΔΓ/Ηδ.Ηαηξόο) γηα ηελ κε πξνζέιεπζή ζαο. 
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Νέο Ρανηεβού 

Πηελ επηινγή «Νέο Ρανηεβού» εκθαλίδεηαη κηα θόξκα αλαδήηεζεο ζηα αξηζηεξά ηεο 

νζόλεο, κε δηάθνξα πεδία αλαδήηεζεο ηνπ επηζπκεηνύ ηαηξνύ.  

Ζ αξρηθή νζόλε αλαδήηεζεο πεξηιακβάλεη ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα θξηηήξηα, όπσο ν 

Λνκόο ή/θαη ε πόιε, Ζ εκεξνκελία ή/θαη ώξα ηνπ ξαληεβνύ, ε εηδηθόηεηα ηνπ ηαηξνύ θαη ν 

θνξέαο.  (Δηθόλα 8) 

 

Δικόνα 8 

Ξαηώληαο ‘Πύλζεηε Αλαδήηεζε’ (θάησ από ην θνπκπί ‘Αλαδήηεζε’), εκθαλίδνληαη όια ηα 

δπλαηά θξηηήξηα αλαδήηεζεο. Δδώ κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξα θξηηήξηα γηα λα βξείηε 

ην ξαληεβνύ ζαο. (Δηθόλα 9) 
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Δικόνα 9 

Πηα παξαδείγκαηα από εδώ θαη θάησ παξνπζηάδνπκε ηηο επηινγέο ζεσξώληαο όηη έρεηε 

επηιέμεη ‘Πύλζεηε Αλαδήηεζε’ (ζε αξθεηά παξαδείγκαηα απηό δελ είλαη απαξαίηεην θαζόηη θαη 

ε απιή αλαδήηεζε έρεη όια ηα απαξαίηεηα γηα ην παξάδεηγκα πεδία). 

Βαζηθό θξηηήξην αλαδήηεζεο είλαη ν Λνκόο πνπ βξίζθεζηε. Δάλ επηιέμεηε θαη πόιε ή/θαη Ρ.Θ. 

ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο πεξηνξίδνληαη εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ πνπ έρεηε 

επηιέμεη. Γειαδή, εάλ επηιέμεηε κόλν λνκό (πνπ είλαη ππνρξεσηηθό πεδίν αλαδήηεζεο) ηόηε ε 

αλαδήηεζε γηα ξαληεβνύ γίλεηαη ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ λνκνύ πνπ επηιέμαηε. Αλ εηζάγεηε θαη 

πόιε ηόηε πεξηνξίδεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πόιε, ελώ αλ πξνζζέζεηε θαη Ρ.Θ. ε αλαδήηεζε 

πεξηνξίδεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν. 

Έπεηηα ζα πξέπεη λα επηιέμεηε θνξέα (Λνζνθνκείν/ΞΔΓ-Θ/Ηδηώηεο ηαηξόο) θαη ηύπν 

ξαληεβνύ (πνπ εμαξηάηαη από ηνλ θνξέα). 
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Ν παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο επηινγέο: 

Φνξέαο Ρύπνο Ξαξαηεξήζεηο 

Λνζνθνκείν Ραθηηθό Ξξόθεηηαη γηα ηα Ραθηηθά Ξξσηλά 

εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ Λνζνθνκείσλ 

Απνγεπκαηηλό Ξξόθεηηαη γηα ηα απνγεπκαηηλά (κε ρξέσζε 

εμαξηώκελε από ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή 

ρξεώζεσλ) ηαηξεία κε ζπγθεθξηκέλν ηαηξό. 

ΞΔΓ-Θ Ραθηηθό Ξξόθεηηαη γηα ην ζύλεζεο ξαληεβνύ ζηηο 

κνλάδεο ΔΝΞ ή ηα Θέληξα γείαο 

Ηαηξόο Ηδησηηθό Ξξόθεηηαη γηα ην Ηδησηηθό ξαληεβνύ ζε 

ηαηξό κε ηελ εθάζηνηε ρξέσζε ηνπ ηαηξνύ. 

ΔΝΞ Ξξόθεηηαη γηα ξαληεβνύ πνπ θιείλνληαη 

βάζεη ηεο εθάζηνηε ζύκβαζεο πνπ έρεη ν 

ΔΝΞ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδηώηε ηαηξό. 

 

πάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα, αλάινγα ηεο επηινγήο θνξέα, λα επηιέμεηε ηελ Δηδηθόηεηα ηνπ 

ηαηξνύ πνπ ςάρλεηε ή ηνλ ζπγθεθξηκέλν θνξέα, πρ ην ΘΑΡ ή ηελ Κ.. ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ θαη 

αθνινύζσο ζπγθεθξηκέλν ηαηξείν εληόο ηεο κνλάδαο πγείαο πνπ επηιέμαηε. 

Γελ είλαη αλαγθαίν λα δώζεηε ην κέγηζην αξηζκό θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο. Όζα πεξηζζόηεξα 

δώζεηε, σζηόζν, ηόζν πην πνιύ πεξηνξίδεηε ηελ αλαδήηεζή καο. 

Ξαηώληαο ην θνπκπί «Αλαδήηεζε», αθνύ έρεηε εηζαγάγεη ηα επηζπκεηά θξηηήξηα ζηα 

αληίζηνηρα πεδία, εκθαλίδνληαη ηα δηαζέζηκα ξαληεβνύ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηα θξηηήξηα απηά, αλά 

εκέξα. (Δηθόλα 10) 
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Εικόνα 10 

Δπηιέγεηε ην ξαληεβνύ πνπ επηζπκείηε παηώληαο ην + ζηε ζηήιε «Γέζμεςζη» θαη 

εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν: (Δηθόλα 11) 

 

Εικόνα 11 

Ππκπιεξώλεηε ηα πεδία (πξναηξεηηθά) θαη παηάηε Απνζήθεπζε. Ρν λέν ξαληεβνύ έρεη πιένλ 

θαηαρσξεζεί θαη είλαη νξαηό ζην εβδνκαδηαίν/εκεξήζην πξόγξακκα ηνπ αληίζηνηρνπ ηαηξνύ 

αιιά θαη ζηε ιίζηα κε ηα δηθά ζαο ξαληεβνύ (Τα πανηεβού μος). 

Ρν ζύζηεκα δεκηνπξγεί έλα έληππν γηα ην ξαληεβνύ πνπ κόιηο θιείζαηε σο απνδεηθηηθό, κε ηα 

δηθά ζαο ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηαηξνύ πνπ ζα ζαο εμεηάζεη. Ρν έληππν απηό κπνξείηε 
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λα ην απνζεθεύζεηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή ή λα ην εθηππώζεηε θαη λα ην έρεηε καδί ζαο ηελ 

ώξα ηεο επίζθεςήο ζαο ζηνλ ηαηξό. (Δηθόλα 12) 

 

Εικόνα 12 

Βοήθεια 

Από ην κελνύ «Βνήζεηα» εκθαλίδεηαη ην παξόλ εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο ησλ 

ξαληεβνύ. 
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Παπαδείγμαηα σπήζηρ  

 

Ξαξάδεηγκα 1 (Δηθόλα 13) 

Αλαδήηεζε παζνιόγνπ ζηνλ Ξεηξαηά. 

Ιύζε 

Πηελ αλαδήηεζε ζπκπιεξώλσ ηηο εκεξνκελίεο πνπ κε ελδηαθέξνπλ θαη πξναηξεηηθά ην 

δηάζηεκα ηεο ώξαο πνπ κε ελδηαθέξεη (πρ 5:00κκ – 8κκ) 

Δπηιέγσ Λνκό ΑΡΡΗΘΖΠ θαη πόιε ΞΔΗΟΑΗΑΠ 

Δπηιέγσ ΦΝΟΔΑ ηαηξό θαη ηύπν ΔΝΞ (ή ΗΓΗΩΡΗΘΝ αλ ζέισ ηδησηηθή επίζθεςε) 

Δπηιέγσ εηδηθόηεηα ΞΑΘΝΙΝΓΝΠ  

Ξαηάσ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ 

 

Δικόνα 13 

 

Ξαξάδεηγκα 2 (Δηθόλα 14) 

Αλαδήηεζε ξαληεβνύ ζην παζνινγηθό Β ηνπ Λνζνθνκείνπ ΑΓΗΑ ΒΑΟΒΑΟΑ 

Ιύζε  

Πηελ αλαδήηεζε ζπκπιεξώλσ ηηο εκεξνκελίεο πνπ κε ελδηαθέξνπλ θαη πξναηξεηηθά ην 

δηάζηεκα ηεο ώξα πνπ κε ελδηαθέξεη (πρ 5:00κκ – 8κκ) 
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Δπηιέγσ Λνκό ΑΡΡΗΘΖΠ  

Δπηιέγσ ΦΝΟΔΑ λνζνθνκείν θαη ηύπν ηαθηηθό. 

Δπηιέγσ ην ΑΓΗΑ ΒΑΟΒΑΟΑ από ηελ ιίζηα ησλ κνλάδσλ πγείαο 

Δπηιέγσ Ξαζνινγηθό Β από ηελ ιίζηα ησλ Θιηληθώλ-Ηαηξείσλ 

Ξαηάσ Αλαδήηεζε  

 

Δικόνα 14 

 

Ξαξάδεηγκα 3 (Δηθόλα 15) 

Αλαδήηεζε ξαληεβνύ κε ζπγθεθξηκέλν ηαηξό ζηελ κνλάδα πγείαο ΑΙΔΜΑΛΓΟΑ. 

Ιύζε 

Πηελ αλαδήηεζε ζπκπιεξώλσ ηηο εκεξνκελίεο πνπ κε ελδηαθέξνπλ θαη πξναηξεηηθά ην 

δηάζηεκα ηεο ώξα πνπ κε ελδηαθέξεη (πρ 5:00κκ – 8κκ) 

Δπηιέγσ Λνκό ΑΡΡΗΘΖΠ  

Δπηιέγσ ΦΝΟΔΑ ΞΔΓ-Κ.. θαη ηύπν Ραθηηθό 

Δπηιέγσ ηελ Κ.. Αιεμάλδξα από ηελ ιίζηα ησλ κνλάδσλ πγείαο 

Ξαηάσ Δπηινγή ηαηξνύ. 

Ππκπιεξώλσ ην ιηγόηεξν 5 γξάκκαηα από ην όλνκα ηνπ ηαηξνύ θαη παηάσ αλαδήηεζε. 



Δγσειπίδιο σπήζηρ Υποζςζηήμαηορ Ρανηεβού(Κοινό) 

 
 

15 
 

Δπηιέγσ ηνλ ηαηξό από ηελ ιίζηα. 

Ξαηάσ Αλαδήηεζε  

 

Δικόνα 15 

 

 

 


