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Πρόςβαςη ςτην εφαρμογό 
 

Γηα ηελ πξόζβαζε ζην ππνζύζηεκα ηνπ Εηζεγεηηθνύ Φαθέινπ Παξνρώλ Αλαπεξίαο 

ζπλδέεζηε  ζην portal www.e-prescription.gr κε ηνπο θσδηθνύο ηεο Η/. 

 

ην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο επηιέγεηε ην εηθνλίδην «Ειζηγηηικοί Φάκελοι 

Παροχών ΚΕΠΑ», ώζηε λα εηζέιζεηε ζηε δοκιμαζηική λειηουργία ηεο 

εθαξκνγήο.  

http://www.e-prescription.gr/
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Εικόνα 1: ύλδεζκνο Εθαξκνγήο από Η/ 

ηελ πεξίπησζε πνπ είζηε γηαηξόο ν νπνίνο αλήθεη ζε κία ή παξαπάλσ Μνλάδεο 

Τγείαο εκθαλίδεηαη κία ιίζηα κε απηέο ώζηε λα επηιέμεηε απηήλ γηα ηελ νπνία 

επηζπκείηε λα ζπλερίζεηε. ηελ αληίζεζε πεξίπησζε πνπ είζηε Ιδηώηεο εκθαλίδεηαη 

αληίζηνηρε έλδεημε. 
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Νϋοσ Γενικόσ Ειςηγητικόσ Φϊκελοσ Παροχών Αναπηρύασ 
 

Συμπλόρωςη Γενικού Φακϋλου 

 

Η δεκηνπξγία λένπ γεληθνύ θαθέινπ παξνρώλ αλαπεξίαο γίλεηαη κέζσ ηεο δηαδξνκήο 

«Εηζεγεηηθόο Φάθεινο Παξνρώλ Αλαπεξίαο» - «Νένο Γεληθόο Εηζεγεηηθόο Φάθεινο 

Παξνρώλ Αλαπεξίαο». Καηά ηε δεκηνπξγία ειέγρεηαη ε ύπαξμε αίηεζεο από ηνλ 

αζζελή ζε Κέληξν Κνηλόηεηαο. Η αλαδήηεζε αζζελνύο γίλεηαη κέζσ ηνπ ΑΜΚΑ ηνπ. 

 

Εικόνα 2: Κεληξηθό κελνύ αλαδήηεζεο ΑΜΚΑ 

Εμ’ νξηζκνύ θαηά ηελ πξώηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ, απηόο βξίζθεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε «ΠΡΟΥΕΙΡΟ». Όζν βξίζθεηαη ζε απηήλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. Αλ 

αιιάμεη θαη νξηζηηθνπνηεζεί, δειαδή ε θαηάζηαζε είλαη «ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ» δελ 

κπνξνύλ λα γίλνπλ πιένλ αιιαγέο.  Γηα θάθειν ηνλ νπνίν επηζπκεί λα αθπξώζεη ε 

ρξήζηεο, επηιέγεηαη ε θαηάζηαζε «ΑΚΤΡΩΜΕΝΟ». 

Πξνζνρή! Όιεο νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη απνζεθεύνληαη κόλν κεηά ηελ επηινγή 

«Απνζήθεπζε Φαθέινπ» ζην θεληξηθό κελνύ. 

Μέζσ ηνπ ΑΜΚΑ γίλεηαη αλάθηεζε ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνύο όπσο 

νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν, δηεύζπλζε θηι. Σα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη 

ζπκπιεξσκέλα ζηελ ππνελόηεηα «ηνηρεία Αηηνύληνο». 
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Εικόνα 3: ηνηρεία Αηηνύληνο 

Επηπιένλ ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ θαη είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαθέινπ είλαη ηα πεδία «Επάγγεικα», «Κηλεηό», αλ δελ ππάξρεη 

ήδε θαη «Ηκεξνκελία έλαξμεο αλαπεξίαο».   

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί θαη λα πξνζέιζεη ν ίδηνο 

ζην ΚΕΠΑ ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ ηαηξό ην αληίζηνηρν checkbox, όπσο εκθαλίδεηαη 

ζηελ πξνεγνύκελε νζόλε. 

ε πξώηε θάζε πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ε εηδηθόηεηα πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο γηα ηελ 

πάζεζε γηα ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηαη ν θάθεινο. Σν πεδίν απηό είλαη ππνρξεσηηθό 

πξνο ζπκπιήξσζε. 

 

Εικόνα 4: Επηινγή Εηδηθόηεηαο 

Οη εηδηθόηεηεο εκθαλίδνληαη ζε έλα dropdown menu γηα επηινγή από ηνλ ρξήζηε. 
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Εικόνα 5: Μελνύ Επηινγήο Εηδηθνηήησλ 

 

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηαηξνύ ν νπνίνο ζπκπιεξώλεη ηνλ 

θάθειν. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία είλαη ζπκπιεξσκέλα από ηα ζηνηρεία ζύλδεζεο ηνπ 

ρξήζηε. Επηπιένλ, πεδία ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά πξνο ζπκπιήξσζε είλαη ην πεδίν 

«Ιαηξηθόο ύιινγνο» θαη ην «Κηλεηό», αλ δελ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλν ζηα ζηνηρεία 

ηνπ ηαηξνύ.  

.

 

Εικόνα 6: ηνηρεία Ιαηξνύ 

 

Γηα ηελ θαηαρώξεζε ηνπ γεληθνύ θαθέινπ είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ηεο 

εηδηθήο δεύηεξεο ζειίδαο. Η ζειίδα απηή εκθαλίδεηαη σο δεύηεξν tab επηιέγνληαο 

από ην θεληξηθό κελνύ «Πξνζζήθε Εηδ. Εηζ. Φαθέινπ». 
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Εικόνα 7: Πξνζζήθε εηδηθήο ζειίδαο θαθέινπ 

 

 

Όια ηα πεδία πξνο ζπκπιήξσζε ζε απηό ην tab είλαη ππνρξεσηηθά. Η πξνζπάζεηα 

απνζήθεπζεο ρσξίο ηελ θαηαρώξεζε όισλ ησλ πεδίσλ εκθαλίδεη αληίζηνηρν 

πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα.  

Αξρηθά, ζπκπιεξώλεηαη ε λόζνο θαηά icd-10 θαη ε εκεξνκελία εθδήισζεο ηεο. Η 

αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε θσδηθό icd-10 είηε κε ηελ πεξηγξαθή.  Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ν ρξήζηεο εηζάγεη “R4” γηα αλαδήηεζε εκθαλίδνληαη όιεο νη παζήζεηο 

νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζηνλ θσδηθό ηνπο, ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηήξεο. Αληίζηνηρα 

γίλεηαη θαη ε αλαδήηεζε κε ηελ πεξηγξαθή ηεο λόζνπ. 

 

Εικόνα 8: Αλαδήηεζε λόζνπ 
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Ο ρξήζηεο επηιέγνληαο ηελ πάζεζε πνπ επηζπκεί θαη ζηε ζπλέρεηα «Εηζαγσγή» θάλεη 

ηελ θαηαρώξεζε. 

Επηπιένλ πεδία πξνο ζπκπιήξσζε είλαη ηα «Ιζηνξηθό αζζελνύο», «Παξνύζα 

θαηάζηαζε», «Φαξκαθεπηηθή αγσγή», «Ννζειείεο», «Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο», ηα 

νπνία είλαη πεδία θεηκέλνπ. ηνλ εξγαζηεξηαθό έιεγρν κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ πάλσ 

από κία εγγξαθέο κε αληίζηνηρε πεξηγξαθή ζην πεδίν θεηκέλνπ, επηιέγνληαο ην (+). 

Αληίζηνηρα, κε ην (-) αθαηξείηαη κηα εγγξαθή εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο. 

 

 

Εικόνα 9: Επηπιένλ πεδία ηεο εηδηθήο ζειίδαο 

 

Επιςύναψη εγγρϊφων 

 

Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα επηζύλαςεο ελόο 

αξρείνπ, ην νπνίν ζα απνηειεί ηκήκα ηνπ θαθέινπ.  Η επηινγή γίλεηαη από ην 
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θεληξηθό κελνύ κέζσ ηνπ θνπκπηνύ «Επ/κελα  Έγγξαθα» θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηιέγνληαο «Νέν έγγξαθν». 

 

 

Εικόνα 10: Επηινγή επηζύλαςεο εγγξάθνπ 

 

 

Γηα ηελ εηζαγσγή εγγξάθνπ ζπκπιεξώλεηαη ην πεδίν «Πεξηγξαθή Εγγξάθνπ» θαη 

επηιέγεηαη κε check ε θαηεγνξία. 

 

Εικόνα 11: Επηινγή αξρείνπ 

Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία γηα λα είλαη δηαζέζηκν ην αξρείν γηα αλάθηεζε από 

ηνλ θάθειν πξέπεη λα γίλεη απνζήθεπζε ηνπ θαθέινπ από ην θεληξηθό κελνύ. Γηα ην 

ιόγν απηό εκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθό κήλπκα, όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα. 

Αλάθηεζε θαη δηαγξαθή ηνπ εληύπνπ γίλεηαη από ηα αληίζηνηρα θνπκπηά. 
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Εικόνα 12: Απνζήθεπζε αξρείνπ 

 

 

Εικόνα 13: Αλάθηεζε αξρείνπ 
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Ανϊκτηςη φορμών 

 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα θαηεβάζεη έλα ζύλνιν εγγξάθσλ ηα νπνία 

ιεηηνπξγνύλ σο ζπκπιεξσκαηηθέο θόξκεο γηα ηελ θαηαρώξεζε ηνπ θαθέινπ. Σα 

έγγξαθα απηά είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ θνπκπηνύ «Αλάθηεζε θνξκώλ» από ην 

θεληξηθό κελνύ. 

 

Εικόνα 14: Αλάθηεζε θνξκώλ 

 

Έηζη, κπνξεί λα επηιέμεη απηό πνπ επηζπκεί ώζηε απηό λα κεηαθνξησζεί ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ. ηε ζπλέρεηα, αθνύ ζπκπιεξσζεί κπνξεί λα αλέβεη σο έγγξαθν 

ζηνλ θάθειν από ην ππνκελνύ «Επ/κελα έγγξαθα» πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 
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Εικόνα 15: Φόξκεο πξνο ζπκπιήξσζε 

 

Οριςτικοπούηςη-Εκτύπωςη 

 

Αθνύ νινθιεξσζεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ππάξρεη δπλαηόηεηα εθηύπσζεο 

ηνπ, κέζνπ ηνπ θεληξηθνύ κελνύ θαη ηνπ θνπκπηνύ «Εθηύπσζε». 

Γηα λα κπνξέζεη λα εθηππσζεί ν θάθεινο ζα πξέπεη λα έρεη νξηζηηθνπνηεζεί, δειαδή ε 

θαηάζηαζε ηνπ λα είλαη «ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ». ε αληίζεζε πεξίπησζε 

εκθαλίδεηαη ην επόκελν κήλπκα. 
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Εικόνα 16: Πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα εθηύπσζεο θαθέινπ 

 

Γηα λα νξηζηηθνπνηεζεί ν Γεληθόο Φάθεινο Παξνρώλ Αλαπεξίαο, πξέπεη λα έρεη 

θαηαρσξεζεί ε δεύηεξε εηδηθή ζειίδα θαη αλ ηπρόλ ππάξρνπλ Εηδηθνί Φάθεινη 

Παξνρώλ Αλαπεξίαο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε απηόλ λα είλαη θαη απηνί 

νξηζηηθνπνηεκέλνη. 

Η εθηύπσζε ηνπ Γεληθνύ Φαθέινπ έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή θαη πεξηιακβάλεη θαη 

πιεξνθνξία γηα ηπρόλ Εηδηθνύο θαθέινπο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί.  

 
 

 

Νϋοσ Ειδικόσ Ειςηγητικόσ Φϊκελοσ Παροχών Αναπηρύασ 
 

Συμπλόρωςη Ειδικού Φακϋλου 

 

Επηπιένλ, ηνπ Γεληθνύ Φαθέινπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη ηνλ «Εηδηθό 

Φάθειν Παξνρώλ Αλαπεξίαο» κέζσ ηεο δηαδξνκήο «Εηζεγεηηθόο Φάθεινο Παξνρώλ 

Αλαπεξίαο» - «Νένο Εηδηθόο Εηζεγεηηθόο Φάθεινο Παξνρώλ Αλαπεξίαο». Η αλαδήηεζε 

αζζελνύο γίλεηαη κέζσ ηνπ ΑΜΚΑ ηνπ. Γηα λα κπνξέζεη λα θαηαρσξεζεί έλαο Εηδηθόο 

θάθεινο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ήδε ζε εμέιημε έλαο Γεληθόο θάθεινο. Αλ δελ ηζρύεη 

απηό ν ρξήζηεο δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη θαη εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κήλπκα. 
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Εικόνα 17: Πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα Εηδηθνύ Φαθέινπ 

Σα ζηνηρεία ηνπ Γεληθνύ Φαθέινπ κε ηνλ νπνίν ζρεηίδεηαη ν Εηδηθόο πνπ δεκηνπξγείηαη 

εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αλάθηεζε ηνπ ΑΜΚΑ. πγθεθξηκέλα, εκθαλίδεηαη ν θσδηθόο 

ηνπ γεληθνύ θαθέινπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ε εκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο, 

ε γξακκαηεία ΚΕΠΑ ζηελ νπνία απεπζύλεηαη θαη ε εηδηθόηεηα Τγεηνλνκηθήο 

Επηηξνπήο. 

 

Εικόνα 18:ηνηρεία Γεληθνύ Φαθέινπ 

 

ε πξώηε θάζε πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ε εηδηθόηεηα πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο γηα ηελ 

πάζεζε γηα ηελ νπνία ζπκπιεξώλεηαη ν θάθεινο. Σν πεδίν απηό είλαη ππνρξεσηηθό 

πξνο ζπκπιήξσζε. 
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Εικόνα 19: Επηινγή Εηδηθόηεηαο 

Οη εηδηθόηεηεο εκθαλίδνληαη ζε έλα dropdown menu γηα επηινγή από ηνλ ρξήζηε. 

 

Εικόνα 20: Μελνύ Επηινγήο Εηδηθνηήησλ 

 

Μέζσ ηνπ ΑΜΚΑ γίλεηαη αλάθηεζε ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνύο όπσο 

νλνκαηεπώλπκν, παηξώλπκν, δηεύζπλζε θηι. Σα ζηνηρεία απηά εκθαλίδνληαη 

ζπκπιεξσκέλα ζηελ ππνελόηεηα «ηνηρεία Αηηνύληνο». 
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Εικόνα 21: ηνηρεία Αηηνύληνο 

Αιιαγέο ή πξνζζήθεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ γίλεη ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνύληνο ζηνλ 

Γεληθό Φάθειν εκθαλίδνληαη ζηα ζηνηρεία αηηνύληνο ηνπ Εηδηθνύ.  

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηαηξνύ ν νπνίνο ζπκπιεξώλεη ηνλ 

θάθειν. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία είλαη ζπκπιεξσκέλα από ηα ζηνηρεία ζύλδεζεο ηνπ 

ρξήζηε. Επηπιένλ, πεδία ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά πξνο ζπκπιήξσζε είλαη ην πεδίν 

«Ιαηξηθόο ύιινγνο» θαη ην «Κηλεηό», αλ δελ είλαη ήδε θαηαρσξεκέλν ζηα ζηνηρεία 

ηνπ ηαηξνύ.  

 

Εικόνα 22: ηνηρεία Ιαηξνύ 

 

Επιςύναψη εγγρϊφων 
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Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα επηζύλαςεο ελόο 

αξρείνπ, ην νπνίν ζα απνηειεί ηκήκα ηνπ θαθέινπ.  Η επηινγή γίλεηαη από ην 

θεληξηθό κελνύ κέζσ ηνπ θνπκπηνύ «Επ/κελα  Έγγξαθα» θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηιέγνληαο «Νέν έγγξαθν». 

 

Εικόνα 23: Επηζύλαςε εγγξάθνπ 

 

 

Γηα ηελ εηζαγσγή εγγξάθνπ ζπκπιεξώλεηαη ην πεδίν «Πεξηγξαθή Εγγξάθνπ» θαη 

επηιέγεηαη κε check ε θαηεγνξία. 

 

Εικόνα 24: Επηινγή αξρείνπ 

Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία γηα λα είλαη δηαζέζηκν ην αξρείν γηα αλάθηεζε από 

ηνλ θάθειν πξέπεη λα γίλεη απνζήθεπζε ηνπ θαθέινπ από ην θεληξηθό κελνύ. Γηα ην 

ιόγν απηό εκθαλίδεηαη ελεκεξσηηθό κήλπκα, όπσο θαίλεηαη ζηελ επόκελε εηθόλα. 

Αλάθηεζε θαη δηαγξαθή ηνπ εληύπνπ γίλεηαη από ηα αληίζηνηρα θνπκπηά. 
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Εικόνα 25: Απνζήθεπζε αξρείνπ 

 

 

Εικόνα 26: Αλάθηεζε αξρείνπ 
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Μεηά ηελ απνζήθεπζε ηνπ Εηδηθνύ Φαθέινπ, ε πιεξνθνξία απηή είλαη δηαζέζηκε 

ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ Γεληθνύ Φαθέινπ ζηελ θαηεγνξία «πλππάξρνπζεο 

Παζήζεηο» θαη εκθαλίδεηαη σο εμήο: 

 

Εικόνα 27: Εκθάληζε Πιεξνθνξηώλ Εηδηθνύ ζε Γεληθό Φάθειν 

 

Οριςτικοπούηςη-Εκτύπωςη 

 

Αθνύ νινθιεξσζεί ε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ ππάξρεη δπλαηόηεηα εθηύπσζεο 

ηνπ, κέζνπ ηνπ θεληξηθνύ κελνύ θαη ηνπ θνπκπηνύ «Εθηύπσζε». Η εθηύπσζε είλαη 

έρεη ίδηα κνξθή κε ηελ εθηύπσζε ηνπ Γεληθνύ Φαθέινπ, θαζώο πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο θαη από ηνπο δύν, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαη νη δύν. 

Γηα λα κπνξέζεη λα εθηππσζεί ν θάθεινο ζα πξέπεη λα έρεη νξηζηηθνπνηεζεί, δειαδή ε 

θαηάζηαζε ηνπ λα είλαη «ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ». ε αληίζεζε πεξίπησζε 

εκθαλίδεηαη ην επόκελν κήλπκα. 

 
Εικόνα 28: Πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα εθηύπσζεο θαθέινπ 

 

Γηα λα νξηζηηθνπνηεζεί ν Εηδηθόο Φάθεινο Παξνρώλ Αλαπεξίαο, πξέπεη λα έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί όια ηα πεδία ηνπ θαζώο θαη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

ζπλεκκέλν έγγξαθν. 

 


