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ΔΗΜΟ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ 
            ΣΜΗΜΑ ΚΕΠ  
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 
 

 
ΘΕΜΑ : Xοριγθςθ Δελτίων Μετακίνθςθσ ΑμεΑ για το ζτοσ 2018 

 
Α. Δικαιοφχοι-υγκοινωνιακά Μζςα Μετακίνθςθσ 

 

1) τα Άτομα με Αναπθρίεσ: 

- Ελλθνικισ υπθκοότθτασ, 

- υπθκόουσ των Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ε.Ε., κακϊσ και υπθκόουσ Κρατϊν- Μελϊν του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ε.Ο.Χ.), 

- υπθκόουσ των Κρατϊν που περιλαμβάνονται ςτθν Ευρωπαϊκι φμβαςθ που κυρϊκθκε με το Ν.Δ. 
4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α'), 

- υπθκόουσ Κρατϊν εκτόσ Ε.Ε. που ζχουν καταςτεί ανίκανοι για εργαςία μετά από εργατικό ατφχθμα 
ςε ελλθνικό ζδαφοσ, 

- αναγνωριςμζνοι πρόςφυγεσ που διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα, των οποίων το κακεςτϊσ 
παραμονισ ςτθν Ελλάδα διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ του 1951 για το Κακεςτϊσ των 
Προςφφγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 
201 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε από το Πρωτόκολλο τθσ Νζασ Τόρκθσ του 1967 για το Κακεςτϊσ των 
Προςφφγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Αϋ), δικαιοφχοι επικουρικισ προςταςίασ και τελοφντεσ ςε 
κακεςτϊσ παραμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ. 

Όλοι οι ανωτζρω πρζπει να κατοικοφν μόνιμα και νόμιμα ςτθν Ελλάδα και να ζχουν 
πακολογοανατομικό ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 67%, με τθν προχπόκεςθ ότι το ετιςιο 
ςυνολικό δθλωκζν ατομικό τουσ ειςόδθμα δεν είναι μεγαλφτερο των 23.000 ευρϊ (είκοςι τριϊν 
χιλιάδων €) ι το ετιςιο ςυνολικό δθλωκζν οικογενειακό ειςόδθμα δεν είναι μεγαλφτερο των 29.000  
ευρϊ (είκοςι εννζα χιλιάδων €), (το ετιςιο ςυνολικό δθλωκζν οικογενειακό  ειςόδθμα των 29.000 
ευρϊ προςαυξάνεται με 5.600 ευρϊ για κάκε επιπλζον άτομο πζραν του δικαιοφχου, που ςυνοικεί 
και βαρφνει τον φορολογοφμενο, εφόςον αυτό παρουςιάηει αναπθρία 67% και άνω), παρζχεται το 
δικαίωμα δωρεάν μετακίνθςθσ και εφόςον διαμζνουν μόνιμα: 
τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ χϊρασ (εκτόσ από Περιφζρεια Αττικισ και τθν Περιφερειακι 
Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ), με τα αςτικά μζςα ςυγκοινωνίασ τθσ Περιφερειακι τουσ Ενότθτασ. 
θμείωςθ: το ςυνολικό ειςόδθμα περιλαμβάνεται και το αυτοτελϊσ φορολογοφμενο ι 
φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο. 

 
Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Αϋ 191) και οι ςυνοδοί τουσ εξαιροφνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα 
ανεξάρτθτα από το όριο ειςοδιματόσ τουσ. 

 

2) τα Άτομα με Αναπθρίεσ: 

- Ελλθνικισ υπθκοότθτασ, 

- υπθκόουσ των Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ε.Ε., κακϊσ και υπθκόουσ Κρατϊν- Μελϊν του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ε.Ο.Χ.), 

- υπθκόουσ των Κρατϊν που περιλαμβάνονται ςτθν Ευρωπαϊκι φμβαςθ που κυρϊκθκε με το Ν.Δ. 
4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τΑ'), 

- υπθκόουσ Κρατϊν εκτόσ Ε.Ε. που ζχουν καταςτεί ανίκανοι για εργαςία μετά από εργατικό ατφχθμα 
ςε ελλθνικό ζδαφοσ, 

- αναγνωριςμζνοι πρόςφυγεσ που διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα, των οποίων το κακεςτϊσ 
παραμονισ ςτθν Ελλάδα διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ του 1951 για το Κακεςτϊσ των 
Προςφφγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 
201 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε από το Πρωτόκολλο τθσ Νζασ Τόρκθσ του 1967 για το Κακεςτϊσ των 
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Προςφφγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Αϋ), δικαιοφχοι επικουρικισ προςταςίασ και τελοφντεσ ςε 
κακεςτϊσ παραμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ, εφόςον κατοικοφν μόνιμα και νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα και ζχουν πακολογοανατομικό ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 67%, παρζχεται το δικαίωμα 
τθσ μετακίνθςθσ με μειωμζνο ειςιτιριο κατά 50%, ςε όλεσ τισ διαδρομζσ εςωτερικοφ των 
υπεραςτικϊν λεωφορείων των ΚΣΕΛ εφόςον διαμζνουν μόνιμα ςε μία από τισ Περιφερειακζσ 
Ενότθτεσ τθσ χϊρασ (εκτόσ από Περιφζρεια Αττικισ και τθν Περιφερειακι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ) 

Β. Απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά 
 

Σα Άτομα με Αναπθρίεσ που δικαιοφνται Δελτίο Μετακίνθςθσ κα προςκομίηουν ςτισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων ι ςτα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ) τθσ χϊρασ: 

 
1. Αίτθςθ του ενδιαφερομζνου ι του κθδεμόνα του ι άλλου εξουςιοδοτθμζνου ατόμου με 

ςυνθμμζνα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω. 

 
2. Γνωμάτευςθ Τγειονομικισ Επιτροπισ, όπου κα αναγράφεται το πακολογοανατομικό ποςοςτό 

αναπθρίασ (τουλάχιςτον 67%). Όςον αφορά ςτισ γνωματεφςεισ των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται θ 
αναγραφι του όρου πακολογοανατομικό ποςοςτό. 

 
2 α. Όςοι λαμβάνουν οικονομικι ενίςχυςθ ΑμεΑ (επίδομα) από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ Πρόνοιασ 
των Διμων ι το διατροφικό επίδομα από τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, δικαιοφνται κάρτα χωρίσ τθν 
προςκόμιςθ γνωμάτευςθσ. Η πιςτοποίθςθ γίνεται με βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο μθτρϊο 
επιδοματοφχων από τουσ Διμουσ. τθ βεβαίωςθ αναγράφεται θ θμερομθνία λιξθσ του δικαιϊματοσ 
λιψθσ του επιδόματοσ από το δικαιοφχο. 
Όςοι λαμβάνουν τα ανωτζρω επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ μποροφν να προςκομίςουν τθν απόφαςθ 
ζγκριςθσ χοριγθςθσ επιδόματοσ. 

 
2β. Άτομα που είναι αςφαλιςμζνα μποροφν να προςκομίςουν απόφαςθ Διοικθτικοφ Διευκυντι 
Αςφαλιςτικοφ Φορζα ι ΕΦΚΑ ι γνωμάτευςθ Τγειονομικισ Επιτροπισ από τθν οποία να 
πιςτοποιείται πακολογοανατομικι βλάβθ 67% τουλάχιςτον. 

 
2γ. Οι δικαιοφχοι του προγράμματοσ οικονομικισ ενίςχυςθσ τυφλότθτασ και Β.Ν.Κ. που είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο των Διμων, ι λαμβάνουν τα αντίςτοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, 
δικαιοφνται κάρτα μετακίνθςθσ και για τουσ ςυνοδοφσ τουσ. 
Προκειμζνου οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο των αρμόδιων 
υπθρεςιϊν των Διμων να λάβουν κάρτα μετά ςυνοδοφ, απαιτείται γνωμάτευςθ Τγειονομικισ 
Επιτροπισ που να αναφζρει ότι είναι τυφλοί ι ζχουν οπτικι αναπθρία-αναπθρία όραςθσ με ποςοςτό 
80% και άνω ι ζχουν δείκτθ νοθμοςφνθσ κάτω του 30, ι νοθτικι υςτζρθςθ με ποςοςτό αναπθρίασ 
80% και άνω ι άτομα με διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ (παιδικόσ αυτιςμόσ, αυτιςμόσ) με 
ποςοςτό αναπθρίασ 80% και άνω. 

 
3. Για τουσ υπθκόουσ Κρατϊν εκτόσ Ε.Ε. που ζχουν καταςτεί ανίκανοι για εργαςία μετά από 
εργατικό ατφχθμα ςε ελλθνικό ζδαφοσ, απαιτείται Ιατρικι Βεβαίωςθ Νοςθλείασ από Δθμόςιο 
Νοςοκομείο, ςτο οποίο κα βεβαιϊνεται θ νοςθλεία μετά από το ατφχθμα. 

 
4. Δελτίο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο αυτισ. 

 

Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 περί τθσ ακριβοφσ διεφκυνςθσ του τόπου διαμονισ.  

τθν ανωτζρω Τ.Δ. κα δθλϊνεται επίςθσ θ μθ παραλαβι Δελτίου Μετακίνθςθσ από άλλθ 
Περιφερειακι Ενότθτα ι ΚΕΠ. 

 
5. Για τθν ζκδοςθ νζασ κάρτασ, δφο πρόςφατεσ φωτογραφίεσ από τισ οποίεσ θ μία να επικολλάται 
ςτο Δελτίο και θ άλλθ να επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ του δικαιοφχου. Ειδικά οι δικαιοφχοι δελτίου 
ςυνοδοφ, πρζπει να ςυνυποβάλλουν τρεισ ίδιεσ φωτογραφίεσ από τισ οποίεσ θ μία να επικολλάται 
ςτο δελτίο του ςυνοδοφ. 

 
6. Οι δικαιοφχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνθςθσ, πρζπει να ςυνυποβάλλουν εκτόσ των άλλων 
και φωτοαντίγραφο του εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ τθσ οικείασ Οικονομικισ Εφορίασ για το 
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φορολογικό ζτοσ (2017). Οι δικαιοφχοι οι οποίοι, με υπεφκυνθ διλωςι τουσ δεν επικυμοφν τθν 
προμικεια του ςχετικοφ δελτίου για το Αςτικό ΚΣΕΛ αλλά μόνο για το Τπεραςτικό, δεν 
υποχρεοφνται να προςκομίηουν φορολογικι διλωςθ. 

Οι δικαιοφχοι τζλοσ που υπερβαίνουν το όριο ειςοδιματοσ των 23.000 ΕΤΡΩ ατομικό και 29.000 
ΕΤΡΩ οικογενειακό, το οποίο προςαυξάνεται με 5.600 ΕΤΡΩ για κάκε επί πλζον άτομο πζραν του 
δικαιοφχου, που ςυνοικεί και βαρφνει τον φορολογοφμενο , εφόςον αυτό παρουςιάηει αναπθρία 
67% και άνω, δικαιοφνται Δελτίο Μετακίνθςθσ με ζκπτωςθ 50% ςτισ διαδρομζσ των Τπεραςτικών 
ΚΣΕΛ μόνο. 

 
7. ε περίπτωςθ απϊλειασ, θ οποία βεβαιώνεται από αςτυνομικι Αρχι, δφναται να χορθγείται 
εκ’ νζου δελτίο μετακίνθςθσ από τθν αρμόδια Περιφερειακι Ενότθτα. ε περίπτωςθ απϊλειασ για 
δεφτερθ φορά δεν είναι δυνατι θ επαναχοριγθςθ. 

 
Γ. Χοριγθςθ δελτίων ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ χώρασ (εκτόσ από Περιφζρεια Αττικισ και 
Περιφερειακι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ) 

 
Tα δελτία κα χορθγοφνται ςτουσ δικαιοφχουσ τόςο από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Περιφερειακϊν 
Ενοτιτων ςτισ οποίεσ ανικουν οι δικαιοφχοι όςο και από τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτών (ΚΕΠ) 
μζχρι 31/12/2018. 
Κάκε Δελτίο Μετακίνθςθσ περιζχει απαραίτθτα τα εξισ ςτοιχεία: 

1) Διάρκεια ιςχφοσ, ιτοι από τθν θμερομθνία εκδόςεϊσ του μζχρι 31-12- 2018. 

2) Ονοματεπϊνυμο και πατρϊνυμο του δικαιοφχου ι όνομα ςυηφγου. 

3) Αρικμό και θμερομθνία γνωμάτευςθσ Τγειονομικισ Επιτροπισ. 

4) Ποςοςτό αναπθρίασ ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 

5) Δ/νςθ κατοικίασ και πρόςφατθ φωτογραφία του δικαιοφχου. 
τθν πίςω πλευρά να γράφεται ιδιοχείρωσ ι εντφπωσ και να ςφραγίηεται από τθν Τπθρεςία θ 
ζνδειξθ: 

 
«ΠΑΡΕΧΕΣΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ ΕΚΠΣΩΗ 50% 
ΣΑ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΚΣΕΛ» 

 

ε ότι αφορά ςτα δελτία των δικαιοφχων δωρεάν μετακίνθςθσ με τισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ τθσ 
Περιφερειακισ Ενότθτάσ τουσ, κακϊσ και των ςυνοδϊν τουσ κατά τθ κεϊρθςθ ι τθν ζκδοςθ αυτϊν 
κα επικολλάται ζνα κουπόνι ετιςιασ ιςχφοσ. Η παράδοςθ των κουπονιϊν κα γίνεται από τα ΚΣΕΛ 
ςτισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων. 

 
Η παράδοςθ και παραλαβι κουπονιϊν κα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοςθσ 

– παραλαβισ το οποίο κα αποςτζλλεται ςτθ Δ/νςθ Πολιτικϊν ΑμεΑ του Τπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Όςα κουπόνια δεν χρθςιμοποιθκοφν κα 
επιςτραφοφν ςτα ΚΣΕΛ. 

 
Αν κατά τθν ανανζωςθ το Δελτίο είναι κατεςτραμμζνο ι δεν υπάρχει χϊροσ ςτθν πίςω πλευρά του, 
παρζχεται καινοφργιο, αν όμωσ υπάρχει τότε κα αναγράφεται είτε ιδιοχείρωσ είτε εντφπωσ ςε αυτό 
και κα ςφραγίηεται από τθν Τπθρεςία θ ζνδειξθ " ιςχφει μζχρι 31-12-2018". 

 
Σα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ) οφείλουν να ςυντάςςουν και να διατθροφν καταςτάςεισ 
που κα περιλαμβάνουν: 

 Σο ονοματεπϊνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ι δελτία αν πρόκειται για τυφλό ι 
βαριά νοθτικά υςτεροφντα) τισ οποίεσ κα υποβάλουν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των 
Περιφερειακϊν Ενοτιτων. 

 
Δ. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων όλθσ τθσ χϊρασ, μετά τθν 31/12/2018, αφοφ 
λάβουν αντίγραφα καταςτάςεων με ςυνθμμζνα 
 όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά από τα αντίςτοιχα ΚΕΠ, υποβάλουν άμεςα ςτθ Δ/νςθ Πολιτικϊν 
ΑΜΕΑ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, το ςυνολικό 
αρικμό των Δελτίων των ΑμεΑ που χορθγικθκαν. 
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Παρακαλοφνται οι ανωτζρω Τπθρεςίεσ να μθν αποςτζλλουν ςτο Τπουργείο τα ατομικά ςτοιχεία των 
δικαιοφχων (ονοματεπϊνυμο, πάκθςθ κ.α.) κακόςον αυτό αντιβαίνει ςτο Νόμο περί προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων. 

 
Επιςθμαίνεται ότι για τθν ανανζωςθ αλλά και τθν ζκδοςθ των νζων Δελτίων θ θμερομθνία 
ζναρξθσ ορίηεται θ 5

θ
-11-2018 και λιξθσ θ 31

θ
 -12- 2018. 

 
Σο Δελτίο Μετακίνθςθσ ιςχφει για το ζτοσ 2018 και για όςο διάςτθμα από το επόμενο ζτοσ (2019) 
απαιτείται για να εκδοκεί θ νζα Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ για τθ χοριγθςι του (άρκρο 2 παρ. 1 τθσ 
α) ςχετικισ ΚΤΑ 

 
Παρακαλοφνται οι υπάλλθλοι των ΚΕΠ να επικοινωνοφν με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των 
Περιφερειακϊν Ενοτιτων ςε περιπτϊςεισ που ζχουν ερωτιματα ςχετικά με τισ προχποκζςεισ ι τθ 
διαδικαςία χοριγθςθσ των δελτίων μετακίνθςθσ (ενϊ για ιδιάηουςεσ ι περίπλοκεσ περιπτϊςεισ να 
παραπζμπουν τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων όπου 
αυτό είναι εφικτό προκειμζνου να αποφευχκοφν ςτο μζγιςτο βακμό οι περιπτϊςεισ λακϊν). 

 
Αναφορικά με τθ γνωμάτευςθ τθσ Τγειονομικισ Επιτροπισ ι τθν απόφαςθ Διοικθτικοφ Διευκυντι 
Αςφαλιςτικοφ Φορζα (Β.2. τθσ παροφςθσ), κα πρζπει να αναφζρονται τα εξισ : 

 Πακολογοανατομικό ποςοςτό αναπθρίασ 67% τουλάχιςτον ι 

 Ανατομιοφυςιολογικό ποςοςτό αναπθρίασ 67% τουλάχιςτον ι 

 Βλάβθ από κοινι νόςο 67% τουλάχιςτον ι 

 Αναπθρία 67% τουλάχιςτον ι 

 Πακολογοανατομικι βλάβθ 67% τουλάχιςτον ι 

 Ανατομιοφυςιολογικι βλάβθ 67% τουλάχιςτον ι 

 Εφ’όρου ηωισ αναπθρία 67% 
τισ γνωματεφςεισ των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται θ αναγραφι του όρου πακολογοανατομικό 
ποςοςτό. Δεν γίνονται δεκτζσ Αποφάςεισ που ζχουν εκδοκεί βάςει των διατάξεων του 
Ν.2643/98. 

 
Για οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνιςθ παρακαλοφμε να απευκφνεςτε ςτα τθλζφωνα 210 
5281127 και 210 5281123. 

. 

 
                                                                                              Αιγίνιο 5-11-2018 
 

 


