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Εξειδίκευση σε:


✓ Ρομποτική Αρθροπλαστική Ισχίου & 
Γόνατος, 


✓ Ελάχιστης Επεμβατικότητας 
Τεχνικές,


✓ Πρωτόκολλα Γρήγορης 
Αποκατάστασης Fast Track 

✓ Ημερήσιας Νοσηλείας 
Αρθροπλαστικές Ισχίου & Γόνατος

mailto:info@ksarantos.gr
https://ksarantos.gr/


Η διαδικασία είναι απλή:
❖ Μπείτε στη σελίδα: ehealth.gov.gr
❖ Επιλέξτε «Είσοδος με TaxisNet» και στη συνέχεια 

«Είσοδος στην υπηρεσία»
❖ Εισάγετε τους κωδικούς TaxisNet και επιλέξτε 

«Είσοδος»
❖ Πατήστε «Εξουσιοδότηση» στην οθόνη που ανοίγει. 
❖ Εισάγετε τον ΑΜΚΑ και επιλέξτε «Είσοδος» 
❖ Αφού ελέγξετε την ορθότητά των στοιχείων σας 

επιλέξτε «Επιβεβαίωση» 
❖ Επιλέξτε «Επιθυμώ Άυλη Συνταγογράφηση»
❖ Συμπληρώστε το κινητό τηλέφωνο ή/και το email 
❖ Πατώντας  «Επιβεβαίωση», ανοίγει ένα νέο παράθυρο
❖ Εισάγετε τον κωδικό που έχετε λάβει είτε μέσω sms, 

είτε μέσω email. Πατήστε «ΟΚ»
❖ Επιλέξτε «ΟΚ» για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία

Πριν ξεκινήσετε: 
Για την ενεργοποίηση της 
Άυλης Συνταγογράφησης,   
θα χρειαστείτε: 

✓ Τους κωδικούς πρόσβασης 
στο TaxisNet 

✓ Το ΑΜΚΑ σας 
✓ Το κινητό σας τηλέφωνο    

ή το email σας

Σύντοµη Περιγραφή της Υπηρεσίας  

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σας παρέχει τη 
δυνατότητα  Άυλης Συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών 
εξετάσεων. 

Έκδοση συνταγής και παραπεμπτικού εξετάσεων 
Με την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνετε έναν αριθμό (barcode) 
με τα στοιχεία της συνταγής ή του παραπεμπτικού εξετάσεων, μέσω 
sms στο κινητό τηλέφωνο ή/και email και όχι μέσω έντυπου, 
εκτυπωμένου αρχείου. 

Πως γίνεται η εκτέλεση συνταγής φαρμάκων στο 
φαρμακείο 

• Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή με τον αριθμό (barcode συνταγής) 
που έχετε λάβει στο sms ή στο email. 

• Αν χάσετε τον αριθμό που λάβατε με sms ή με email, ο φαρμακοποιός 
μπορεί με τον ΑΜΚΑ σας να αναζητήσει τη συνταγή. Στη συνέχεια του 
δίνετε τον καινούργιο κωδικό επιβεβαίωσης μιας χρήσης που θα λάβετε 
εκείνη τη στιγμή στο κινητό σας για να την εκτελέσει. 

• Θα λάβετε ενημερωτικό sms ή email μόλις εκτελεστεί η συνταγή.

Πως γίνεται η εκτέλεση παραπεμπτικού εξετάσεων 
σε διαγνωστικό κέντρο 

• Το διαγνωστικό κέντρο  εκτελεί το παραπεμπτικό με τον αριθμό (barcode 
παραπεμπτικού) που έχετε λάβει στο sms ή στο email.

• Αν χάσετε τον αριθμό που λάβατε με sms ή με email, το διαγνωστικό 
κέντρο  μπορεί με τον ΑΜΚΑ σας να αναζητήσει τη συνταγή. Στη συνέχεια  
δίνετε τον καινούργιο κωδικό επιβεβαίωσης μιας χρήσης που θα λάβετε 
εκείνη τη στιγμή στο κινητό σας για να την εκτελέσει. 

• Θα λάβετε ενημερωτικό sms ή email μόλις εκτελεστεί το παραπεμπτικό.


