Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας:
µια ακόµα µεταρρύθµιση για τη βελτίωση
της καθηµερινότητας των Ατόµων µε Αναπηρία
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5+1 πρωτοβουλίες για στήριξη
των ατόµων µε αναπηρία στην πράξη
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Θέσπιση πρώτου Κανονισµού
Λειτουργίας ΚΕΠΑ
Κατάργηση της υποχρεωτικής
επανεξέταση από ΚΕΠΑ για
µη αναστρέψιµες ασθένειες
Νέα ΚΕΠΑ
στη Θεσσαλονίκη
Θέσπιση των ηλεκτρονικών ραντεβού
για ΕΦΚΑ και ΚΕΠΑ
Ενιαίοι κανόνες για λήψη αναπηρικής
σύνταξης (ποσοστό >50%)

+Ψηφιακά ΚΕΠΑ:
1. Όλη η διαδικασία πιστοποίησης
αναπηρίας ηλεκτρονικά
(εκτός από την εξέταση από γιατρούς)
2. Ενιαία ιατρική γνωµάτευση για την
αναπηρία, για όλες τις επιµέρους
παροχές της πολιτείας
3. Κατάργηση παραβόλου
των 46 ευρώ

Εθνική Πύλη Αναπηρίας: Όλες οι υπηρεσίες
για τα άτοµα µε αναπηρία συγκεντρωµένες σε έναν ιστότοπο

epan.gov.gr
ü Ψηφιακά ΚΕΠΑ
ü Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας
ü Ψηφιακό Μητρώο Ατόµων
µε αναπηρία
• Ψηφιακό Μητρώο Παροχών

Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας και
Ψηφιακό Μητρώο Ατόµων µε Αναπηρία

Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας:
Διευκόλυνση των ατόµων
µε αναπηρία στις καθηµερινές
τους συναλλαγές

Ψηφιακό Μητρώο Ατόµων µε
Αναπηρία:
Χαρτογράφηση για πρώτη φορά
της πιστοποιηµένης αναπηρίας
στην Ελλάδα

Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας: µια ακόµα µεταρρύθµιση
στήριξης των ατόµων µε αναπηρία
Οι κάτοχοι µε την επίδειξή της:
ü εξυπηρετούνται κατά
προτεραιότητα σε υπηρεσίες
εξυπηρέτησης κοινού
ü τη χρησιµοποιούν
ως δικαιολογητικό
αντί της πιστοποίησης
αναπηρίας

Αφορά παροχές
που απολαµβάνονται µε
την φυσική παρουσία
του κατόχου της

Μπορούν
να την εκδώσουν
+Ψηφιακά
ΚΕΠΑ:
Λειτουργεί όπως
τα άτοµα µε αναπηρία:

το φοιτητικό πάσο:

Αποδεικνύει την ταυτότητα
του κατόχου της και την
ιδιότητα του ως ατόµου
µε αναπηρία έναντι κάθε
δηµόσιας αρχής και τρίτου

ü Με συνολικό ποσοστό αναπηρίας
≥50%
ü Καταγεγραµµένα στο Ψηφιακό
Μητρώο Ατόµων µε Αναπηρία
ü Πιστοποίηση αναπηρίας
σε ισχύ κατά τον
χρόνο έκδοσης

Σχεδιάστηκε σε συνεργασία
µε την ΕΣΑµεΑ, της οποίας
ένα πάγιο αίτηµα γίνεται πράξη,
30 χρόνια µετά τη νοµοθέτησή του.

Πώς λειτουργεί
η Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας

Τύποι Κάρτας Αναπηρίας

Eκτυπώσιµο έγγραφο
(όπως πιστοποιητικά
εµβολιασµού)

Ψηφιακή στην
εφαρµογή Gov.gr
Wallet για κινητά
τηλέφωνα

Πλαστική ψηφιακή
(προς το παρόν
δεν είναι διαθέσιµη)

Eκτυπώσιµο έγγραφο Κάρτας Αναπηρίας
Aίτηση µε κωδικούς TaxisNet

στο karta.epan.gov.gr
Διαφορά από την πιστοποίηση αναπηρίας:
ΔΕΝ αναγράφονται ευαίσθητα ιατρικά δεδοµένα
για την αναπηρία (πχ πάθηση ή ποσοστό
αναπηρίας), πέραν των ειδικών σηµάνσεων

Ειδικές σηµάνσεις:
«Κλιµάκιο Αναπηρίας»:
«I»: συνολικό ποσοστό 50%-66%
«II»: συνολικό ποσοστό 67%-79%
«III»: συνολικό ποσοστό ≥ 80%

Σ:
Ο κάτοχος
χρειάζεται συνοδό

Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας
στο Gov.Gr Wallet

wallet.gov.gr
ü Απαραίτητη η εγκατάσταση της
εφαρµογής σε κινητό µε λογισµικό
Android ή iOS
ü Σύνδεση µε κωδικούς TaxisNet
ü Δυνατότητα προσθήκης της κάρτας
στο wallet του κινητού

Λήξη και Ακύρωση Κάρτας Αναπηρίας

Λήξη

Ακύρωση

+Ψηφιακά
ΚΕΠΑ:
(α) αυτοδίκαια µε τον θάνατο του δικαιούχου

(α) για τους ανήλικους, 5 χρόνια από την έκδοσή της
και όχι πέραν της ηµεροµηνίας ενηλικίωσης
(β) για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας µε ισχύ
εφ’ όρου ζωής, 10 χρόνια από την έκδοσή της

(β) αυτοδίκαια µε την δήλωση του κατόχου της
περί απώλειάς ή φθοράς της
(αφορά µόνο την πλαστική κάρτα)

(γ) για όσους διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας µε ισχύ έως
1 έτος, κατά την λήξη της πιστοποίησης

(γ) οποτεδήποτε µε αίτηση του δικαιούχου
(σύντοµα διαθέσιµο)

(δ) και σε κάθε άλλη περίπτωση, 6 µήνες µετά την λήξη
της πιστοποίησης.
H ηµεροµηνία λήξης της Κάρτας δεν
µε την ηµεροµηνία λήξης της πιστοποίησης

ταυτίζεται

πάντα

•

Εάν λήξει η πιστοποίηση, αλλά
δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια

λήξει

Κάρτα,

•

Εάν λήξει η κάρτα, είναι δυνατή νέα αίτηση µε τις ίδιες
προϋποθέσεις

δεν

η

Πώς λειτουργεί το Ψηφιακό
Μητρώο Ατόµων µε Αναπηρία

Ψηφιακό Μητρώο Aτόµων µε Αναπηρία

Εθνικό Μητρώο, στο οποίο
καταγράφονται όλα τα
πιστοποιηµένα από τα ΚΕΠΑ
άτοµα µε αναπηρία
Σε πρώτη φάση θα περιέχει όλα τα ψηφιακά
διαθέσιµα στοιχεία πιστοποίησης αναπηρίας.
Σταδιακά θα τροφοδοτείται µε επιπλέον στοιχεία,
µέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων
ηλεκτρονικών εργαλείων

Η Πολιτεία αποκτά για πρώτη φορά ένα εργαλείο
χαρτογράφησης για την πιστοποιηµένη αναπηρία:
αριθµός, γεωγραφική κατανοµή, κοινωνική κατάσταση

Τίθενται οι βάσεις για την ψηφιοποίηση
όλου του συστήµατος παροχών αναπηρίας

Τα άτοµα µε αναπηρία αποκτούν συγκεντρωµένη
πληροφόρηση σχετικά µε την πιστοποιηµένη
αναπηρία τους

Ψηφιακό Μητρώο Ατόµων µε Αναπηρία:
τι περιέχει και πώς θα λειτουργεί
Τηρούνται
ατοµικές καρτέλες
για κάθε
πιστοποιούµενο
άτοµο µε
αναπηρία

Oι πολίτες έχουν
πρόσβαση στην
καρτέλα τους

Η καταχώρηση
γίνεται αυτόµατα,
εφόσον τα
στοιχεία της
πιστοποίησης
είναι ψηφιακά
διαθέσιµα

Η ύπαρξη ή µη
πληροφοριών
στο Μητρώο
δεν επηρεάζει
τις παροχές που
λαµβάνει
ένα άτοµο µε
αναπηρία

Η προσπάθεια συνεχίζεται!

Προσωπικός Βοηθός
για 1.000 άτοµα µε
αναπηρία σε πρώτη φάση

Ψηφιακό Μητρώο
Παροχών: όλες οι
παροχές και δοµές
αναπηρίας συγκεντρωµένες

