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Η νέα Εθνική Πύλη Αναπηρίας
● Η Πύλη λειτουργεί ως «υπηρεσία μιας στάσης»

● Μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας θα είναι σταδιακά προσβάσιμες οι 
υπηρεσίες που αφορούν τα άτομα με αναπηρία

● Παράλληλα, η Πύλη λειτουργεί και ως κέντρο πληροφόρησης για τις 
παροχές και τις διευκολύνσεις που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία



● Μέσω της νέας Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, τα άτομα με αναπηρία:

○ Υποβάλλουν ψηφιακά αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας

                                                             &

○ Θα μπορούν από 1η Νοεμβρίου 2022 να εκδίδουν Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας

○ Θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα στο Ψηφιακό Μητρώο 
ΑμεΑ

○ Θα μπορούν να πληροφορούνται για τις διαθέσιμες συνταξιοδοτικές, 
επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές

Η νέα Εθνική Πύλη Αναπηρίας



Τι αλλάζει με τα 
νέα ψηφιακά ΚΕΠΑ



● Ψηφιοποιούμε και απλοποιούμε τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας

● Διευκολύνουμε την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων με αναπηρία

● Ο πολίτης υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση αξιολόγησης από τα ΚΕΠΑ,
μόνο με τα απαραίτητα στοιχεία για την πιστοποίηση της αναπηρίας του

● Ο ιατρός συντάσει και οριστικοποιεί ψηφιακά τον Εισηγητικό Φάκελο

● Άμεση ενημέρωση για την οριστικοποίηση της αίτησης και του φακέλου του 
πολίτη ώστε να οριστεί ραντεβού αξιολόγησης

Τα νέα ψηφιακά ΚΕΠΑ



Οι 4 βασικοί πυλώνες των ψηφιακών ΚΕΠΑ

Οι ασφαλισμένοι 
επισκέπτονται μόνο 
μια φορά τα ΚΕΠΑ

Καταργείται πλήρως η 
καταβολή παραβόλου

Δημιουργείται μια 
ενιαία ιατρική 
γνωμάτευση

Διασφαλίζεται η 
βέλτιστη προστασία 
προσωπικών 
δεδομένων



Κατάργηση χιλιάδων επισκέψεων

Η επίσκεψη (ή η κατ’ οίκον εξέταση) 
γίνεται μόνο μια φορά, την ημέρα της 
εξέτασης του πολίτη και όχι σε 
προηγούμενα στάδια της διαδικασίας

Όλα τα βήματα της διαδικασίας 
πιστοποίησης πλην της ιατρικής 
εξέτασης θα γίνονται ψηφιακά μέσω 
του epan.gov.gr

Οι 4 βασικοί πυλώνες των ψηφιακών ΚΕΠΑ

Οι ασφαλισμένοι 
επισκέπτονται μόνο 
μια φορά τα ΚΕΠΑ



Οι 4 βασικοί πυλώνες των ψηφιακών ΚΕΠΑ

Δημιουργείται μια 
ενιαία ιατρική 
γνωμάτευση

Αποσύνδεση της διαδικασίας 
πιστοποίησης αναπηρίας από τη 
διαδικασία λήψης παροχών (επιδόματα 
αναπηρίας, σύνταξη αναπηρίας κ.α.)

Η ενιαία ιατρική γνωμάτευση για κάθε 
πιθανή παροχή είναι δεσμευτική για 
όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και 
καταργεί τις προηγούμενες ξεχωριστές 
αιτήσεις και γνωματεύσεις



Το παράβολο αξίας €46.14 ίσχυε για 
όλες τις κατηγορίες αιτούντων που 
πιστοποιούνται στα ΚΕΠΑ

Την τελευταία 5-ετία κατεβλήθη το εν 
λόγω παράβολο για πάνω από 250.000 
αιτήσεις

Οι 4 βασικοί πυλώνες των ψηφιακών ΚΕΠΑ

Καταργείται πλήρως η 
καταβολή παραβόλου



Οι 4 βασικοί πυλώνες των ψηφιακών ΚΕΠΑ

Διασφαλίζεται η 
βέλτιστη προστασία 
προσωπικών 
δεδομένων

Όλα τα ιατρικά δεδομένα και σχετικά 
έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την 
απόδειξη της αναπηρίας διακινούνται 
μόνο ηλεκτρονικά μέσω 
διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των 
απαραίτητων συστημάτων

Τηρούνται όλες οι απαραίτητες 
βέλτιστες πρακτικές ως προς την 
ιδιωτικότητα, προστασία και 
κρυπτογράφηση των δεδομένων



Πως πραγματοποιώ 
αίτηση πιστοποίησης 
σε 8 απλά βήματα





















Επόμενα βήματα



● Υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας με έναρξη πιλοτικής 
λειτουργίας την 1/11/2022

● Υλοποίηση των ψηφιακών μητρώων Αναπηρίας και Παροχών Αναπηρίας 
(ν. 4961/22)

● Αναμόρφωση του Ειδικού Σώματος Ιατρών (ΕΣΙ) των ΚΕΠΑ και 
δημιουργία σχετικού μητρώου για το ιατρικό προσωπικό δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα

Επόμενα βήματα




