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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέµα: «E-A̟οτελέσµατα στο ΠαΓΝΗ: Νέα εφαρµογή ηλεκτρονικής ̟αραλαβής 

εργαστηριακών εξετάσεων». 

Στο ̟λαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των ̟αρεχόµενων υ̟ηρεσιών και έχοντας ως στόχο τη 

διευκόλυνση των ̟ολιτών, τίθεται σε εφαρµογή  η  νέα ηλεκτρονική υ̟ηρεσία  

e-Α̟οτελέσµατα,  ̟ου αφορά στη ̟ροβολή και ̟αραλαβή α̟οτελεσµάτων εργαστηριακών 

εξετάσεων εξωτερικών ασθενών, µέσω διαδικτύου. 

Πρόκειται για µια καινοτόµο εφαρµογή στο χώρο της υγείας σε εθνικό ε̟ί̟εδο, ̟ου δίνει 

τη δυνατότητα και ε̟ιλογή στον ̟ολίτη να ̟αραλάβει ο ίδιος σε ηλεκτρονική µορφή τις 

εργαστηριακές εξετάσεις ̟ου έχει ̟ραγµατο̟οιήσει στο νοσοκοµείο  ως εξωτερικός ασθενής 

, τα τελευταία 5 χρόνια,   

 Εύκολα και Γρήγορα, αφού δεν α̟αιτείται η φυσική ̟αρουσία του.  

 Με ̟λήρη αξιο̟ιστία και διασφάλιση ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, αφού για την 

εισαγωγή στην υ̟ηρεσία α̟αιτείται η συµ̟λήρωση α̟οκλειστικά ̟ροσω̟ικών 

στοιχείων TAXISnet και ΑΜΚΑ. 

 Χωρίς χρονικό ̟εριορισµό, ο̟οιαδή̟οτε ηµέρα και ώρα. 

 

 

 

ΜΜΕ 



Η νέα ηλεκτρονική Υ̟ηρεσία e-Α̟οτελέσµατα βρίσκεται  ήδη στην ιστοσελίδα του ΠαΓΝΗ  

https://www.pagni.gr  και οι ̟ολίτες µ̟ορούν να εισέλθουν στην εφαρµογή, να δουν, να 

α̟οθηκεύσουν και να εκτυ̟ώσουν τα α̟οτελέσµατα των εξετάσεών τους, συµ̟ληρώνοντας 

α̟λά τα στοιχεία του TAXISnet και το ΑΜΚΑ τους. 

Αντίστοιχη  υ̟ηρεσία και δυνατότητα ̟αραλαβής ηλεκτρονικών α̟οτελεσµάτων 

εξετάσεων υ̟άρχει και στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»  στην ιστοσελίδα του 

http://www.venizeleio.gr. 

 

Παρακάτω σας ̟αρουσιάζουµε βήµα- βήµα, τη διαδικασία εισαγωγής στην εφαρµογή 

 e-Α̟οτελέσµατα: 



 

 

Εικόνα 1: Αρχική σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πα.Γ.Ν.Η. για τον πολίτη 



 
 

Εικόνα 2:Πρώτο βήμα πιστοποίησης μέσω του TaxisNet 

 

Εικόνα 3: Αποδοχή συγκατάθεσης πρόσβασης στοιχείων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πα.Γ.Ν.Η. 



 
 

 

 

Εικόνα 4: Δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης, διασταύρωση ΑΜΚΑ με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στο TaxisNet. 



 
 

Εικόνα 5: Αρχική σελίδα πιστοποιημένου χρήστη για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

 
 
 

Εικόνα 6: Λίστα εξετάσεων του χρήστη. Κάθε καταχώρηση (γραμμή) είναι μια εξέταση και εμφανίζεται η ημερομηνία και ο 
τύπος εξέτασης. Με την επιλογή «αποθήκευση» μπορεί να αποθηκεύσει σε ηλεκτρονική μορφή την αντίστοιχη εξέταση. 

 



Η διοίκηση,  σε συνεργασία µε την 7η ΥΠΕ και το Υ̟ουργείο, συνεχίζει αδιάκο̟α και 

α̟ρόσκο̟τα, µε διαδικασίες ̟λήρης διαφάνειας και αντικειµενικότητας,  το ε̟ιχειρησιακό 

της ̟ρόγραµµα, έχοντας ̟άντα στο ε̟ίκεντρο τον Άνθρω̟ο-Ασθενή και το γεγονός ότι η 

Υγεία α̟οτελεί κοινωνικό αγαθό για όλους. 

 

                      

 

             Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                                                    ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»   

 

        ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ 

                   

 


