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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 

ΑΔΑ: 69ΡΙ46ΜΤΛΚ-8ΕΓ



 

 
17 

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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