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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ :  

Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο 

 

Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο  

ΘΔΜΑ: «Οδεγίεο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο ζην 

ΚΔ.Π.Α. κέζσ ηεο Δζληθήο Πύιεο Αλαπεξίαο, ζε θαηά ηόπνπο ζεκεία θπζηθήο 

εμππεξέηεζεο πνιηηώλ»  

Σα Τπνπξγεία Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θαη Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο  κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 102, 103 θαη 111 ηνπ Μέξνπο Γ’ ηνπ λ. 4961/2022 (ΦΔΚ Α΄146), 

«Αναδςόμενερ ηεσνολογίερ πλεποθοπικήρ και επικοινυνιών, ενίζσςζε ηερ τεθιακήρ διακςβέπνεζερ 

και άλλερ διαηάξειρ» πινπνηνύλ από θνηλνύ έλα θεληξηθό πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα κε ηελ 

επσλπκία «Δζληθή Πύιε Αλαπεξίαο», πξνζβάζηκν κέζσ ηεο Δληαίαο Ψεθηαθήο Πύιεο ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr-ΔΨΠ), κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία ελόο εληαίνπ θαη κνλαδηθνύ, 

ςεθηαθά πξνζβάζηκνπ, ζεκείνπ αλαθνξάο γηα ηα ζέκαηα γύξσ από ηελ αλαπεξία. 

Σν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα «Δζληθή Πύιε Αλαπεξίαο» ζπληίζεηαη θαη δηαιεηηνπξγεί κε επηκέξνπο 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, αλήθεη ζηνλ Ηιεθηξνληθό Δζληθό Φνξέα Κνηλσληθήο 
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Αζθάιηζεο (e-Δ.Φ.Κ.Α.) θαη πινπνηείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη από ην Δζληθό Γίθηπν Τπνδνκώλ 

Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο Α.Δ. (Δ.Γ.Τ.Σ.Δ. Α.Δ.). Μέξνο ηεο «Δζληθήο Πύιεο Αλαπεξίαο» 

απνηειεί θαη ην ύζηεκα Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο, κε Τπνζύζηεκα απηνύ εθείλν ηεο 

Ηιεθηξνληθήο Αίηεζεο γηα πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο. Σν ηειεπηαίν ππνζύζηεκα αλήθεη ζηνλ e-

Δ.Φ.Κ.Α. θαη αλαπηύζζεηαη θαη ππνζηεξίδεηαη από ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο Α.Δ. (Η.ΓΙ.Κ.Α. Α.Δ.). 

Με βάζε ηα αλσηέξσ από ηηο 16 επηεκβξίνπ 2022, ε αίηεζε γηα πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο ζην 

ΚΔ.Π.Α. ππνβάιιεηαη απνθιεηζηηθώο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 

«Δζληθή Πύιε Αλαπεξίαο» θαη εηδηθόηεξα κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο θαη 

ηνπ Τπνζπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθήο Αίηεζεο. Σα είδε αηηήζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα, κέζσ ηνπ 

ελ ιόγσ ππνζπζηήκαηνο αθνξνύλ ζηηο εμήο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο:  

(α) Αξρηθή αίηεζε γηα αμηνιόγεζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη είηε ζε πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο 

αμηνινγείηαη γηα πξώηε θνξά, είηε ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ήδε ιήμεη ε πξνεγνύκελε 

Γλσζηνπνίεζε Απνηειέζκαηνο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (Γ.Α.Π.Α.).  

(β) Αίηεζε παξάηαζεο, ε νπνία κπνξεί λα ππνβιεζεί θαηά ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηζρύνο ηεο 

Γ.Α.Π.Α.. 

(γ) Αίηεζε αλαζεώξεζεο, ε νπνία ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε εληόο ηεο ηζρύνο ηεο Γ.Α.Π.Α.. 

(δ) Αίηεζε επηδείλσζεο ή πξνζζήθεο λέαο πάζεζεο, ε νπνία κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη’ 

αξρήλ κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο ηζρύνπζαο Γ.Α.Π.Α. θαη έσο 

ηέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ ηε ιήμε απηήο, εθηόο εάλ έρεη πξνθύςεη λνζειεία θαηά ην πξώην 

εμάκελν ηζρύνο ηεο Γ.Α.Π.Α.. 

Οκνίσο, ε θαηάξηηζε θαη δηαθίλεζε ηνπ ηαηξηθνύ εηζεγεηηθνύ θαθέινπ δηελεξγείηαη ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ Τπνζπζηήκαηνο Καηάξηηζεο Ιαηξηθνύ Δηζεγεηηθνύ Φαθέινπ.  

Η αίηεζε ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν θαηόπηλ απζεληηθνπνίεζήο ηνπ κε ηε ρξήζε 

ησλ θσδηθώλ-δηαπηζηεπηεξίσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο (taxisnet) ή κε έλαλ από ηνπο 

ππόινηπνπο ηξόπνπο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 4727/2020 (Α’ 184).  

εκεηώλεηαη όηη βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4961/2022 θαη ηεο 

ππ’ αξηζκ. 83779/12.09.2022 απόθαζε  «Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο 

Αλαπεξίαο (ΚΔ.Π.Α.)» (Β’4830), πξνβιέπεηαη όηη ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο από ηνλ 
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ελδηαθεξόκελν κπνξεί λα γίλεη  θαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο (Κ.Κ), ησλ Κέληξσλ 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ), θαζώο θαη ησλ Γξακκαηεηώλ ηνπ ΚΔ.ΠΑ. Η ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο από ηνλ ππάιιειν ησλ ζεκείσλ θπζηθήο εμππεξέηεζεο δηελεξγείηαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

αηηνύληνο κε ρξήζε θσδηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. 

Γηα ηνπο πνιίηεο πνπ πξνζέξρνληαη ζηα θπζηθά ζεκεία εμππεξέηεζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 

θαη γηα ιόγνπο ηαπηνπνίεζεο απηώλ είλαη απαξαίηεην λα θέξνπλ καδί ηνπο, νη ίδηνη ή ν 

λόκηκνο/εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπο, ηα θάησζη έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά:  

1. Γειηίν ηαπηόηεηαο ή ελ ηζρύ δηαβαηήξην ηνπ αηηνύληνο. 

2. Γηα ηνπο αλήιηθνπο πνιίηεο πνπ γελλήζεθαλ ζηε ρώξα θαη δελ δηαζέηνπλ Γειηίν 

Σαπηόηεηαο είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο ηνπ αηηνύληνο.  

3. Γειηίν ηαπηόηεηαο ή ελ ηζρύ δηαβαηήξην ηνπ λόκηκνπ/εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 

αηηνύληνο, εθόζνλ πξνζέξρεηαη απηόο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 

4. ε πεξίπησζε πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ παξακέλνπλ λόκηκα ζηε ρώξα, σο 

ηαπηνπνηεηηθό ζηνηρείν, απαηηείηαη ηίηινο λόκηκεο δηακνλήο ζηε ρώξα. Δλδεηθηηθά θαη όρη 

εμαληιεηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 άδεηα δηακνλήο ζε ηζρύ 

 βεβαίσζε θαηάζεζεο γηα άδεηα δηακνλήο (είηε ε ιεγόκελε «κπιε βεβαίσζε», είηε ε 

απιή «ιεπθή βεβαίσζε» όζνλ αθνξά ζηελ θαηεγνξία ηεο άδεηαο γηα εμαηξεηηθνύο 

ιόγνπο) 

 εζληθή ζεώξεζε εηζόδνπ (ηύπνπ C ή D) 

 άδεηα δηακνλήο δηθαηνύρνπ δηεζλνύο πξνζηαζίαο ζε ηζρύ 

5. Αξηζκόο Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α.) ή Πξνζσξηλόο Αξηζκόο 

Αζθαιηζηηθήο θαη Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Αιινδαπνύ (Π.Α.Α.Τ.Π.Α.), ε απόδεημε ηνπ 

νπνίνπ ζα πξνθύπηεη είηε από έγγξαθν ρνξήγεζεο απηνύ, είηε άιιν δεκόζην έγγξαθν ζην 

νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ν αξηζκόο ζε εθηππσκέλε (θαη όρη ρεηξόγξαθε) κνξθή (όπσο γηα 

παξάδεηγκα πηζηνπνηεηηθό εκβνιηαζκνύ/λόζεζεο, δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ, πξώηε ζειίδα 

θνξνινγηθήο δήισζεο, εθηύπσζε από ηελ εθαξκνγή https://www.amka.gr/AMKAGR/ 

θιπ.). Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα ΚΔΠ ρνξεγνύλ ζρεηηθό έγγξαθν κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο 

απόδνζεο/κεηαβνιήο ζηνηρείσλ Α.Μ.Κ.Α. ή κεηαηξνπήο Π.Α.Α.Τ.Π.Α. ζε Α.Μ.Κ.Α.. 

6. ε πεξίπησζε αίηεζεο από λόκηκν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν, ν εθπξόζσπνο ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην λνκηκνπνηεηηθό έγγξαθν πνπ απνδεηθλύεη ηελ εθπξνζώπεζε, 

όπσο ελδεηθηηθά: 

https://www.amka.gr/AMKAGR/
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  ε πεξίπησζε γνλέα, πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ή ιεμηαξρηθή 

πξάμε γέλλεζεο 

 ε πεξίπησζε ζεηνύ γνλέα, δηθαζηηθνύ ζπκπαξαζηάηε ή επηηξόπνπ ζρεηηθή 

δηθαζηηθή απόθαζε 

 ε πεξίπησζε εμνπζηνδνηνύκελνπ, ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην ή απιή 

εμνπζηνδόηεζε. 

Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο αίηεζεο, απαηηνύληαη ππνρξεσηηθά ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:  

1. ε πεξίπησζε αίηεζεο γηα παξάηαζε πηζηνπνίεζεο ή επηδείλσζε ππάξρνπζαο ή 

πξνζζήθεο λέαο πάζεζεο ή αλαζεώξεζεο ηζρύνπζαο πηζηνπνίεζεο, ν αηηώλ ή ν 

λόκηκνο/εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ ελ ηζρύ Γ.Α.Π.Α.. 

2. ε πεξίπησζε αίηεζεο επηδείλσζεο ππάξρνπζαο ή πξνζζήθεο λέαο πάζεζεο πξηλ ηε 

ζπκπιήξσζε έμη (6) κελώλ από ηελ έθδνζε ηεο ελ ηζρύ Γ.Α.Π.Α., ν αηηώλ ή ν 

λόκηκνο/εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην απνδεηθηηθό 

ζηνηρείν λνζειείαο. 

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ θαηαηίζεληαη ζηα ζεκεία εμππεξέηεζεο, απιώο 

επηδεηθλύνληαη, πιελ ηνπ λνκηκνπνηεηηθνύ εγγξάθνπ-δήισζεο ηνπ λόκηκνπ/εμνπζηνδνηεκέλνπ 

εθπξνζώπνπ θαη ηεο ελ ηζρύ Γ.Α.Π.Α., ηα νπνία αλαξηώληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνύζαο. 

ρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ πάζεο θύζεσο, κε πξν-ζπκπιεξσκέλσλ κέζσ 

δηαιεηηνπξγηθνηήησλ, ζηνηρείσλ (δεκνγξαθηθώλ, αζθαιηζηηθώλ θαη ινηπώλ), απηά 

ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ ππάιιειν θαηά δήισζε ηνπ αηηνύληνο ή ηνπ 

λόκηκνπ/εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζώπνπ απηνύ.  

Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη help desk γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ Κέληξσλ Κνηλόηεηαο (Κ.Κ.), Κέληξσλ 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) θαη Γξακκαηεηώλ ΚΔ.Π.Α. παξέρνληαη από ην εγρεηξίδην ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ηεο παξνύζαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηώλ ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο, ζρεηηθό απνδεηθηηθό ηεο ππνβιεζείζαο αίηεζεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ αηηνύληα ή ζηνλ 

λόκηκν/εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν: (α) κέζσ e-mail ή (β) κε εθηύπσζε ηνπ αξηζκνύ 

πξσηνθόιινπ.  
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ν ππάιιεινο ελεκεξώλεη ηνλ πνιίηε γηα ηελ ππνρξέσζή 

ηνπ λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο ηνπ ηαηξηθνύ εηζεγεηηθνύ ηνπ θαθέινπ από 

ηαηξνύο επηινγήο ηνπ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ηόζν νη αηηήζεηο νη νπνίεο ππνβάιινληαη κέζσ ηεο Δζληθήο Πύιεο 

Αλαπεξίαο, όζν θαη νη Γ.Α.Π.Α., νη νπνίεο εθηππώλνληαη από ηα ζεκεία θπζηθήο 

εμππεξέηεζεο πνιηηώλ πεξηέρνπλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πγείαο γηα ηα νπνία 

ηεξείηαη απζηεξά ην ηαηξηθό απόξξεην. Χο εθ ηνύηνπ, ηνλίδεηαη ε ππνρξέσζε απόιπηεο 

ερεκύζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ζε πεξηπηώζεηο αλαθνξώλ πεξί κε ηήξεζεο ζα 

θηλνύληαη άκεζα νη πξνβιεπόκελεο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο.   

 ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ  

ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΦΗΦΙΑΚΗ 

ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

   

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ 

ΣΑΚΛΟΓΛΟΤ 

ΓΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ 

ΜΙΥΑΗΛΙΓΟΤ 
ΘΔΟΓΧΡΟ ΛΙΒΑΝΙΟ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

ΠΡΟ: 

1. Ηιεθηξνληθόο Δζληθόο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-Δ.Φ.Κ.Α.) 

 Γξαθείν Γηνηθεηή, κ. Γοςθεξή 

 Γξαθείν Τπνδηνηθεηή, κ. Βαπβέπε 

 Γξαθείν Τπνδηνηθεηή, κ. Παγώνε 

 Γηεύζπλζε Ιαηξηθήο Αμηνιόγεζεο, κ. Βαζιλόποςλορ 

2. Κέληξα Κνηλόηεηαο (Κ.Κ.)  

3. Όια ηα ΚΔΠ ηεο ρώξαο  

4. Γξακκαηείεο ΚΔ.ΠΑ  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ  

 Γξαθείν Τπνπξγνύ, κ. Χαηδεδάκε 

 Γξαθείν Τθππνπξγνύ, καρ. Μισαελίδος  

 Γξαθείν Τθππνπξγνύ, κ. Τζακλόγλος  

 Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, καρ. Καπαζιώηος 

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέαο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Φηώρεηαο, κ. Σηαμάηε  

 Γξαθείν Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο, καρ. Τπιανηαθύλλος 

2. Τπνπξγείν Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο  

 Γξαθείν Τπνπξγνύ, κ. Πιεππακάκε 

 Γξαθείν Τθππνπξγνύ, κ. Λιβάνιος 

 Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Απινύζηεπζεο 

Γηαδηθαζηώλ, κ. Χπιζηόποςλο 

 Γεληθή Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ Γηαδηθαζηώλ Γεκνζίνπ 

 Γηεύζπλζε Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο- Σκήκα Έληαμεο Γηαδηθαζηώλ ζηα ΚΔΠ 

 Τπεξεζία πληνληζκνύ Δληαίαο Ψεθηαθήο Πύιεο 

 ΓΓΠ 

 Γεληθό Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

 Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο Πιεξνθνξηαθώλ 

πζηεκάησλ Οηθνλνκηθνύ Σνκέα θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

 Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο  

 Σκήκα Γηαδηθηπαθήο Δμππεξέηεζεο 

 ΗΓΙΚΑ Α.Δ 

3. Τπνπξγείν Τγείαο  
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1. Πσο πξαγκαηνπνηώ είζνδν ζην ζύζηεκα; είζνδν;  

Η ζύλδεζε ζην ζύζηεκα γίλεηαη κέζσ ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 

ΚΔ.Π.Α. ζην ζύλδεζκν: ekepa.epan.gov.gr, όπνπ ν ρξήζηεο επηιέγεη «Δίζνδνο κε 

θσδηθνύο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο».  

Αλαθαηεπζύλεηαη απηόκαηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ gov.gr γηα λα πξνρσξήζεη ζε 

πηζηνπνίεζε κε ρξήζε θσδηθώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο.  

ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξώλεη ηνπο θσδηθνύο ηνπ γηα λα γίλεη ε πηζηνπνίεζε θαη 

επηιέγεη «ύλδεζε». 
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Αθνινύζσο επηιέγεη «πλέρεηα» θαη «Απνζηνιή», ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζή ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη από ην θνξνινγηθό 

κεηξών ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.∆.Δ.). 
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Σέινο, θαηαρσξεί ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α.) ή 

Πξνζσξηλό Αξηζκό Αζθάιηζεο θαη Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Αιινδαπνύ 

(Π.Α.Α.Τ.Π.Α) ηνπ πνιίηε γηα ηνλ νπνίν επηζπκεί λα θαηαρσξήζεη ηελ αίηεζε θαη 

επηιέγεη «Δίζνδνο».  

Με ηελ επηηπρή είζνδν, ν ρξήζηεο αλαθαηεπζύλεηαη ζηελ επηινγή  «Οη αηηήζεηο 

κνπ», όπνπ κπνξεί λα δεη ην ζύλνιν ησλ αηηήζεσλ ΚΔ.Π.Α. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Τ.Π.Α. ηνπ πνιίηε, είηε θαηαρσξήζεθαλ απν ηνλ ίδην 

(εμεηαδόκελνο) είηε απν Νόκηκν/Δμνπζηνδνηεκέλν Δθπξόζσπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πσο κπνξώ λα ππνβάιισ κία λέα αίηεζε αμηνιόγεζεο ζην 

ΚΔ.Π.Α.;.Α.; 

Γηα ηελ ππνβνιή λέαο αίηεζεο ζην ΚΔΠΑ, ν ρξήζηεο επηιέγεη 
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Βήμα 1ο – Ποιον αθοπά:  

ηε ζπλέρεηα, επηιέγεη αλαιόγσο ηνπ πξνζώπνπ πνπ έρεη ελώπηνλ ηνπ, ήηνη ηνλ ίδην 

ηνλ εμεηαδόκελν ή λόκηκν/εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ. Δάλ πξόθεηηαη λα 

θαηαρσξήζεη αίηεκα πξνο ην ΚΔΠΑ γηα ηνλ ίδην ηνλ εμεηαδόκελν επηιέγεη ην «ΝΑΙ». 

 

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα λόκηκν ή εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν, ν ρξήζηεο επηιέγεη 

«ΟΥΙ» θαη ζπκπιεξώλεη ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ εμεηαδόκελνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζπκπιεξώλεη ηα παξαθάησ πεδία: 

 Δπώλπκν 

 Όλνκα 

 Παηξώλπκν 

 Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Τ.Π.Α. 

 Α.Φ.Μ. 

ηε ζπλέρεηα γηα λα κεηαβεί ζην επόκελν βήκα επηιέγεη  

 

 

Βήμα 2ο – Σηοισεία Εξεηαζόμενος:  

ε απηό ην βήκα, εκθαλίδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ εμεηαδόκελνπ θαη ν 

ρξήζηεο, θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη/επηθαηξνπνηήζεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 

o e-mail 

o ηαζεξό Σειέθσλν 

o Κηλεηό Σειέθσλν 

 Δπηπιένλ ζηνηρεία 

o Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

o Δπίπεδν κόξθσζεο 
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ηελ ζπλέρεηα γηα λα κεηαβεί ζην επόκελν βήκα επηιέγεη  

 

Βήμα 3ο – Σηοισεία Νομίμος /Εξοςζιοδοηημένος εκπποζώπος:  

Σν βήκα απηό εκθαλίδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεη αίηεζε ν 

λόκηκνο/εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπνο.  

 

ε απηό ην ζεκείν θαιείηαη λα επηβεβαηώζεη ηα ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο θαη λα 

θαηαρσξίζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εμεηαδόκελν. 

Αλαιόγσο ηεο επηινγήο ηνπ, θαιείηαη λα επηζπλάςεη ην αξρείν πνπ απνδεηθλύεη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνλ εμεηαδόκελν.  

ηε ζπλέρεηα γηα λα κεηαβεί ζην επόκελν βήκα επηιέγεη  

 

Βήμα 4ο – Γενικά Σηοισεία Αίηηζηρ : 

ε απηό ην ζεκείν ν ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξώζεη ηνλ ηύπν αίηεζεο πξνο ην 

ΚΔΠΑ. 

 Δθόζνλ ν ρξήζηεο επηιέμεη «Αίηεζε Παξάηαζεο»,  ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζεη ηα παξαθάησ: 

o Ηκεξνκελία Λήμεο ηεο ελ ηζρύ Γλσζηνπνίεζεο Απνηειέζκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (Γ.Α.Π.Α.) 

o Αξηζκό κεηξώνπ ΚΔ.Π.Α. 
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Δπηπιένλ, ηνπ δεηείηαη λα αλαξηήζεη ηελ ελ ηζρύ Γ.Α.Π.Α. 

Αλ ιακβάλεη ήδε παξνρή ν αζθαιηζκέλνο, πξέπεη λα επηιερζεί ην checkbox θαη λα 

δειώζεη ην Φνξέα ρνξήγεζεο ηεο παξνρήο. 

 ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη «Αίηεζε Δπηδείλσζεο ή Πξνζζήθεο Νέαο 

Πάζεζεο», ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηα παξαθάησ: 

o Αξηζκό κεηξώνπ ΚΔ.Π.Α. 

o Δπηπιένλ, ηνπ δεηείηαη λα αλαξηήζεη ηελ ελ ηζρύ Γ.Α.Π.Α. 

o Αλ ππήξμε Ννζειεία ζε Ννζνθνκείν, επηιέγεη ην checkbox θαη 

θαηαρσξεί ην όλνκα ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζα ζην πεδίν. 

 

 

 

 

 ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη «Αίηεζε Αλαζεώξεζεο», ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξώζεη ηα παξαθάησ: 

o Αξ. Πξσηνθόιινπ Γ.Α.Π.Α. 

o Αξηζκό κεηξώνπ ΚΔ.Π.Α. 

Δπηπιένλ, ηνπ δεηείηαη λα αλαξηήζεη ηελ ελ ηζρύ Γ.Α.Π.Α.. 
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ηελ ζπλέρεηα, κπνξεί λα επηιέμεη ην checkbox: 

 

Δθόζνλ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πηζηνπνηεηηθό ζε θάπνην θνξέα παξνρήο.  ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα επηιέμεη θαη ζε πνηνλ θνξέα παξνρήο, επηζπκεί 

λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. 

 

Δπηπιένλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ην παξαθάησ πεδίν: 

 ρόιηα 

ηα «ηνηρεία Πεξηνρήο εμέηαζεο», ζεκεηώλεη εάλ ππάξρεη πιήξεο αδπλακία 

κεηαθίλεζεο πξνο ην εμεηαζηηθό θέληξν. 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη ην checkbox ηεο αδπλακίαο κεηαθίλεζεο, ππνρξεσηηθά 

ζπκπιεξώλεη ην ζεκείν εμέηαζεο θαη ηα ζηνηρεία δηεύζπλζεο. 
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ηελ ζπλέρεηα γηα λα κεηαβεί ζην επόκελν βήκα επηιέγεη  

 

Βήμα 5ο – Ππόζθεηα Σηοισεία Αίηηζηρ:  

ε απηό ην βήκα, ν ρξήζηεο ζπκπιεξώλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Αηηία Αλαπεξίαο 

 Σειεπηαίνο Φνξέαο αζθάιηζεο ή ηελ επηινγή «Πνηέ Αζθαιηζκέλνο» 

 ρέζε κε Φνξέα 

 Αξηζκόο Μεηξώνπ Φνξέα (πξναηξεηηθό πεδίν ζπκπιήξσζεο) 

 Σειεπηαίν Δπάγγεικα (πξναηξεηηθό πεδίν ζπκπιήξσζεο) 

 Δπηζπκείηε λα πξνρξνλνινγεζεί ε πάζεζε;  

 

ε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη «ΝΑΙ» ζηελ εξώηεζε «Δπηζπκείηε λα πξνρξνλνινγεζεί 

ε πάζεζε;», ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη ην έηνο έλαξμεο 

ηεο πξνρξνλνιόγεζεο. 

ηελ ζπλέρεηα γηα λα κεηαβεί ζην επόκελν βήκα επηιέγεη  

 

Βήμα 6ο – Επιβεβαίωζη Υποβολήρ:  

ην ζεκείν απηό εκθαλίδεηαη ε ζύλνςε ηεο αίηεζεο πνπ πξόθεηηαη λα ππνβάιιεη ν 

ρξήζηεο θαη πεξηιακβάλεη: 

 Πξνζσπηθά ηνηρεία Δμεηαδόκελνπ 

 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο Δμεηαδόκελνπ 

 ηνηρεία Νόκηκνπ εθπξνζώπνπ 

 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο Νόκηκνπ εθπξνζώπνπ 

 εκείν εμέηαζεο πνιίηε 

 Πξόζζεηα ηνηρεία Αίηεζεο 
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ηελ ηειεπηαία ππνελόηεηα, ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ Σνπηθή Γηεύζπλζε ΚΔ.Π.Α., 

βάζεη ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπ πνιίηε. 

Αθνύ  επηιέμεη                                                          

 

Δπηιέγεη ηνλ θσδηθό ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ Σ.Κ. θαηνηθίαο ηνπ 

θαη παηάεη ην θνπκπί Απνζήθεπζε. 

 

 

Δπηπιένλ, επηιέγεη ηελ Τ/Γ 

 

γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ 

ζηνηρείσλ από ην ΚΔΠΑ θαη επηιέγεη                

Βήμα 7ο – Ολοκλήπωζη Υποβολήρ 
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Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνβνιήο, εκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθό κήλπκα πνπ 

ελεκεξώλεη ηνλ ρξήζηε όηη ε αίηεζε ηνπ ππνβιήζεθε. 

3. Πσο κπνξώ λα πξνβάιισ ηα ζηνηρεία κίαο ππνβιεζείζαο αίηεζεο; 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα,  επηιέγνληαο από ην κελνύ:  

λα κεηαβεί ζην επξεηήξην αηηήζεσλ θαη λα δεη ην ζύλνιν ησλ αηηήζεσλ ηνπ πξνο ην 

ΚΔ.Π.Α. 

 

Παηώληαο πάλσ ζηνλ Κσδηθό Αίηεζεο κεηαβαίλεη ζηελ αίηεζε θαη κπνξεί λα δεη όια 

ηα ζηνηρεία ηεο. 

4. Πσο κπνξώ λα αθπξώζσ κία αίηεζε;  

Από ην θεληξηθό κελνύ, επηιέγνληαο «Οη Αηηήζεηο κνπ», ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

κεηαβεί κέζσ ηνπ αξ. πξσηνθόιινπ ζηελ αίηεζε πνπ επηζπκεί θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη αθύξσζε, επηιέγνληαο ην θνπκπί «Αθύξσζε Αίηεζεο». 
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Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη λα κελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί Δηζεγεηηθόο θάθεινο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε αίηεζε. 

5. Πσο κπνξώ λα δσ ηε Γλσζηνπνίεζε ηνπ ΚΔ.ΠΑ.; 

Από ην θεληξηθό κελνύ, επηιέγνληαο «Οη Αηηήζεηο κνπ», ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

κεηαβεί κέζσ ηνπ αξ. πξσηνθόιινπ ζηελ αίηεζε πνπ επηζπκεί. ηα ζηνηρεία 

γλσζηνπνίεζεο κπνξεί λα δεη όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ. 

6. Πώο κπνξώ λα εθηππώζσ ηε Γ.Α.Π.Α.; 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαη ηνπ εηζεγεηηθνύ θαθέινπ από ην 

ζεξάπνληα ηαηξό, ην πιηθό δηαβηβάδεηαη ειεθηξνληθά ζην ΚΔ.Π.Α. θαη 

πξνγξακκαηίδεηαη ζπλεδξίαζε ηεο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο. Απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο είλαη ην έληππν ηεο Γ.Α.Π.Α., ην νπνίν 

γηα ηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ θάλεη ηελ θαηαρώξηζε ηεο αίηεζεο ΚΔ.Π.Α κέζσ ησλ 

Κ.Δ.Π., Γξακκαηεηώλ ΚΔ.Π.Α. ή Κ.Κ. παξαιακβάλεηαη από θάπνην από απηά ηα 

ζεκεία. Με είζνδν ζην ζύζηεκα ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο ΚΔ.Π.Α. κε 

ηνπο θσδηθνύο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηα ηνηρεία Αίηεζεο, ν ρξήζηεο ησλ 

αλσηέξσ θπζηθώλ ζεκείσλ εμππεξέηεζεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηεβάζεη θαη λα 

εθηππώζεη ην PDF ηεο Γλσκάηεπζεο Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο ηνπ πνιίηε. 
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