
Οδηγίες πρόσβασης σε φάκελο υγείας τέκνου μέσω ΕΟΠΥΥ / ΦΑΥ 

 

1.Σύνδεση στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ στον Φάκελο Υγείας:  

https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml;eHealthInsurance

RecordInsPersonSessionID=wtmhjJfKTGXGYr1JNqS1LJkSTPpZM9wvF268B1WzJ6LjBFNn8FS9!185

9997586 

 

https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml;eHealthInsuranceRecordInsPersonSessionID=wtmhjJfKTGXGYr1JNqS1LJkSTPpZM9wvF268B1WzJ6LjBFNn8FS9!1859997586
https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml;eHealthInsuranceRecordInsPersonSessionID=wtmhjJfKTGXGYr1JNqS1LJkSTPpZM9wvF268B1WzJ6LjBFNn8FS9!1859997586
https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml;eHealthInsuranceRecordInsPersonSessionID=wtmhjJfKTGXGYr1JNqS1LJkSTPpZM9wvF268B1WzJ6LjBFNn8FS9!1859997586


2. Για την πρώτη σας σύνδεση μπαίνετε με κωδικούς Taxisnet και δημιουργείτε λογαριασμό 

ορίζοντας username και password (κωδικούς ΦΑΥ). 

 

3. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας μπαίνετε εκ νέου στη σελίδα χρησιμοποιώντας τους 

κωδικούς ΦΑΥ που δημιουργήσατε. 

 

4. Στην αρχική σελίδα έχετε την ακόλουθη εικόνα: 

 

 

5. Στο αριστερό menu έχετε πρόσβαση σε όλες τις ιατρικές σας πράξεις (που σχετίζονται με το 

προσωπικό σας ΑΜΚΑ) 

 

6. Πάνω αριστερά υπάρχει η επιλογή ΑΜΚΑ: 

 

 



7. Σε αυτό το πεδίο πληκτρολογείτε τον ΑΜΚΑ του τέκνου/ των τέκνων σας και πατάτε 

αναζήτηση (πάλι). 

 

8. Αν στην αναζήτηση του ΑΜΚΑ του τέκνου /των τέκνων σας λάβετε την ακόλουθη εικόνα, 

σημαίνει ότι δεν έχετε πρόσβαση στον φάκελο υγείας του / τους. 

 

 

9. Όταν μετά από αίτημά σας στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση ΕΟΠΥΥ σας δοθεί πρόσβαση 

θα μπορείτε με την παραπάνω διαδικασία να βλέπετε όλες τις ιατρικές πράξεις που αφορούν 

στο τέκνο σας. 

 

10. Συγκεκριμένα από το Menu αριστερά θα μπορείτε να δείτε: 

α) όλες τις διαγνώσεις 

β) όλες τις επισκέψεις σε ιατρούς 

γ) πιθανές νοσηλείες σε δημόσια νοσοκομεία 

δ) συνταγογραφήσεις από φαρμακευτικές αγωγές. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Σε καθεμιά από αυτές τις επιλογές έχετε τη δυνατότητα είτε να αντλήσετε την πληροφορία 

σε excel είτε σε μορφή βεβαίωσης από τον ΕΟΠΥΥ (pdf) 

 

Εκτύπωση Βεβαίωσης: 

 

Εκτύπωση Excel: 

 

12. Προτεινόμενες οδηγίες: 



Σε περίπτωση που το περιφερειακό τμήμα ΕΟΠΥΥ που απευθυνθείτε, αρνηθεί να σας παρέχει 

πρόσβαση ή σας ζητήσει εισαγγελική παραγγελία για την πράξη, παρακαλώ επανέλθετε στο ίδιο 

τμήμα με γραπτό αίτημα μόνιμης και διαρκούς πρόσβασης στο ΦΑΥ, κοινοποιώντας το αίτημα 

σας στην ΑΜΚΕ μας, ως ακολούθως: 

Κοινοποίηση: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία A Child Needs 2 Parents 

Στόχος είναι η συλλογή περιπτώσεων άρνησης, ώστε να απευθυνθούμε ως ΑΜΚΕ στην Αρχή 

προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για να κλείσουμε το θέμα πρόσβασης γονέων σε 

προσωπικά δεδομένων τέκνων τους για πάντα. 

 

 


