
 

 

21 Iουλίου 2022 

 

Σε λειτουργία τo νέo σύγχρονo Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας στη Θεσσαλονίκη 

 

Προ των πυλών η Ενιαία Ηλεκτρονική Αίτηση ΚΕΠΑ και η Ενιαία Ιατρική Γνωμάτευση 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:  

 

Ένα ακόμη βήμα προς τη βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων Πολιτών με 

Αναπηρία έγινε σήμερα με τα εγκαίνια των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων του 

Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στη Θεσσαλονίκη παρουσία του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη. Το ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης 

καλύπτει όλο τον νομό και δυνητικά το σύνολο του τοπικού πληθυσμού (1.150.000 

κάτοικοι). Μέχρι πρότινος λειτουργούσε σε δυο ξεχωριστούς χώρους με ελλιπή 

εξοπλισμό και ακατάλληλες συνθήκες εργασίας (συνεχείς βλάβες στον κλιματισμό, 

έλλειψη υποδομών προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία, εξαιρετικά μικροί 

χώροι αναμονής των ασφαλισμένων). Σήμερα παραδίδεται ένας σύγχρονος χώρος με 

αυστηρές προδιαγραφές προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία και πλήρη 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τους εργαζόμενους.  

Ο πλήρης εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των ΚΕΠΑ εντάσσεται σε στο Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία. Προς αυτή τη κατεύθυνση έχουν ήδη 

ξεκινήσει οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη δημιουργία νέων υποδομών ΚΕΠΑ και 

στην Αττική, στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο, ύψους 

1,2 εκατ. ευρώ. 

Υπενθυμίζεται επίσης πως πριν από λίγους μήνες θεσπίστηκε ο πρώτος Κανονισμός 

για τα ΚΕΠΑ μέσω του οποίου καταργήθηκε η υποχρέωση επανεξέτασης χιλιάδων 

ασφαλισμένων για μη αναστρέψιμες παθήσεις. Με την θέσπιση του Κανονισμού 

όλοι οι πολίτες με μη αναστρέψιμες παθήσεις, ασχέτως αν είναι κύριες ή 

δευτερεύουσες, κατοχυρώνουν το ποσοστό αναπηρίας τους για πάντα. Μέχρι 

πρότινος αυτό αφορούσε μόνο την κύρια μη αναστρέψιμη πάθηση ενώ όσοι είχαν ως 

δευτερεύουσα πάθηση έναν ακρωτηριασμό ή μια άλλη μη αναστρέψιμη πάθηση 



 

έπρεπε να περνούν από επιτροπές ξανά και ξανά, ανα τα τακτά χρονικά διαστήματα, 

προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία. 

 

Προ των πυλών η Ενιαία Ηλεκτρονική Αίτηση ΚΕΠΑ και η Ενιαία Ιατρική 

Γνωμάτευση  

Άμεσα δρομολογείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η εφαρμογή της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Αίτησης 

ΚΕΠΑ και της Ενιαίας Ιατρικής Γνωμάτευσης. Πρόκειται για μια σημαντική ψηφιακή 

μεταρρύθμιση που βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των Ατόμων με Αναπηρία και της 

υποχρέωσης να παρίστανται αυτοπροσώπως για να υποβάλλουν αίτημα 

πιστοποίησης αναπηρίας. Παράλληλα καταργείται και η διακίνηση με φυσικό τρόπο 

του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Συγκεκριμένα, ο φάκελος θα καταρτίζεται πλέον 

ηλεκτρονικά από τον θεράποντα ιατρό και στη συνέχεια, αφού εξεταστεί ο πολίτης 

από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ, θα εκδίδεται η γνωμάτευση την 

οποία ο πολίτης θα βρίσκει στη θυρίδα του σε ηλεκτρονική μορφή. Έτσι, από το 

Φθινόπωρο, όλη η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας μέσω των ΚΕΠΑ θα γίνεται 

ηλεκτρονικά και οι ασφαλισμένοι θα χρειάζεται να επισκεφθούν μια μόνο φορά τα 

ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης τους.  

Παράλληλα, αποσυνδέεται η πιστοποίηση αναπηρίας από την παροχή (πχ. 

επιδόματος ασθενείας, σύνταξη αναπηρίας κλπ). Με τη νέα διαδικασία πρώτα θα 

πιστοποιείται η αναπηρία και στη συνέχεια θα αιτείται ο πολίτης την όποια παροχή 

επιθυμεί. Η αναπηρία θα πιστοποιείται με την έκδοση της Ενιαίας Ιατρικής 

Γνωμάτευσης, η οποία θα είναι σε ψηφιακή μορφή.  

Τα εγκαίνια του ΚΕΠΑ της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, του Υφυπουργού 

Πάνου Τσακλόγλου, τoυ Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δουφεξή και του αρμόδιου 

Υποδιοικητή Νίκου Παγώνη.  

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: 

«Σήμερα εγκαινιάζουμε το νέο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας στη Θεσσαλονίκη. 

Πρόκειται για σύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς τα Άτομα με Αναπηρία, που 

σέβονται τον πολίτη και τις ανάγκες του. Αποτελεί δε κομμάτι του Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για Άτομα με Αναπηρία.  

Θυμίζω πως ήδη έχουμε προχωρήσει στη κατάργηση της υποχρέωσης επανεξέτασης 

για μη αναστρέψιμες παθήσεις τερματίζοντας την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών. 

Παράλληλα, προχωρούμε από κοινού με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη 

δημιουργία μιας πλήρως ψηφιακής διαδικασίας όπου η Αίτηση για Πιστοποίηση 

ΚΕΠΑ, η διακίνηση του Εισηγητικού Φακέλου και η έκδοση της Ιατρικής Γνωμάτευσης 

θα γίνονται ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο, από το φθινόπωρο, καταργούνται 

χιλιάδες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ και απλοποιείται το σύνολο της διαδικασίας 

απαλλάσσοντας χιλιάδες συμπολίτες μας από την ταλαιπωρία της καθημερινότητας. 



 

Επιπλέον δρομολογείται και η δημιουργία ενός νέου σύγχρονου ΚΕΠΑ στο Στάδιο 

Ειρήνης και Φιλίας ικανό να εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες. Η βελτίωση 

της καθημερινότητας των αναπήρων συμπολιτών μας είναι υποχρέωση και καθήκον 

μας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από δράσεις όπως η σημερινή».  

 

Ο   Υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, δήλωσε: «Το 

πλήρως ανακαινισμένο υποκατάστημα του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας της 

Πύλης Αξιού που τίθεται σήμερα σε λειτουργία θα συμβάλει καθοριστικά στην 

βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων της περιοχής της Θεσσαλονίκης, 

αλλά και στην αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠΑ.  

Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού των πάσης φύσεως υπηρεσιών και λειτουργιών του 

e-EFKA είναι διαρκής, ενώ η συγκεκριμένη αναβάθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία. Η ύπαρξη ενός αξιόπιστου 

μηχανισμού πιστοποίησης της αναπηρίας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την 

ομαλή λειτουργία του κράτους πρόνοιας. Το ρόλο αυτό στη χώρα μας έχουν τα ΚΕΠΑ.  

Με σειρά ενεργειών της Κυβέρνησης, οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με το θεσμικό 

πλαίσιο όσο και με την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής, προσπαθούμε 

διαρκώς να βελτιώνουμε συνολικά την εικόνα του Φορέα, αλλά και την εξυπηρέτηση 

των πολιτών».  

 

Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής δήλωσε: «Τα εγκαίνια των νέων 

υποδομών στο ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης σηματοδοτούν την αναβάθμιση της 

εξυπηρέτησης στην πράξη για τους ασφαλισμένους με προβλήματα υγείας. Η 

διασφάλιση της προσβασιμότητας και της εξέτασής τους σε αξιοπρεπείς χώρους δεν 

είναι μόνον στοιχειώδης υποχρέωσή μας, αποτελεί δείγμα πολιτισμού. Στον e-ΕΦΚΑ 

θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των 

διαδικασιών ώστε κάθε συναλλαγή με τον Φορέα να αποτελεί υπόθεση λίγων «κλικς» 

στον υπολογιστή». 

 

Επιπλέον στοιχεία για το ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης 

 

Το ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης στεγάζεται στην Οδό Πολυτεχνείου 1, Πύλη Αξιού, στο 

ισόγειο. Καλύπτει ολόκληρο τον νομό Θεσσαλονίκης και δυνητικά το σύνολο του 

πληθυσμού που κατοικεί σε αυτόν (1.150.000 κάτοικοι).  

Κατά μέσο όρο συνεδριάζουν 2-3 επιτροπές την ημέρα, με μέσο αριθμό 

εξεταζόμενων τα 60 άτομα. Από Τετάρτη έως Παρασκευή (3 φορές εβδομαδιαίως) 

διενεργείται κατ’οίκον επιτροπή, για πολίτες με αδυναμία μετακίνησης, με μέσο όρο 

εξεταζόμενων τα 15 άτομα. 



 

Οι ιατρικές ειδικότητες που καλύπτονται από τις επιτροπές ΚΕΠΑ Θεσσαλονίκης είναι 

17. Συγκεκριμένα: 

• Νευρολογική 

• Ψυχιατρική 

• Καρδιολογική 

• Χειρουργική 

• Παθολογική 

• Οφθαλμολογική 

• ΩΡΛ 

• Ουρολογική 

• Ρευματολογική 

• Δερματολογική 

• Πνευμονολογική 

• Ορθοπεδική. 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 


