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Δελτίο Τύπου 
 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με 
την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2023. Για τους διακιούχους 
 
Παρακάτω ακολουθεί λίστα με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι δικαιούχοι για την έκδοση 
του δελτίου μετακίνησης για την Περιφερειακή ενότητα Χίου: 
 
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου 
 
2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό 
ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω). 
 
2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να 
προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΠΕΚΑ για την καταβολή του προνοιακού επιδόματος. Στη 
βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από τον 
δικαιούχο. Για τους δικαιούχους προνοιακού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ δεν απαιτείται ελάχιστο 
ποσοστό αναπηρίας 67%. 
 
2β. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας επ’ αόριστον μπορούν να προσκομίσουν απόφαση 
Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ (η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωμάτευσης 
Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία να αναφέρεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω). 
 
Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ γίνεται δεκτή βεβαίωση από το μηχανογραφημένο μητρώο του 
Οργανισμού, που έχει περιέλθει στον ΕΦΚΑ, όπου βεβαιώνεται ότι: «όπως προκύπτει από το 
Γενικό Μητρώο Συνταξιούχων, ο ενδιαφερόμενος είναι συνταξιούχος λόγω αναπηρίας, σύμφωνα 
με απόφαση υγειονομικής επιτροπής, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και διάρκεια 
συνταξιοδότησης διαρκώς και εφ’ όρου ζωής». 
 
Σημείωση: Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση 
Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: 

• Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή 

• Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή 

• Βλάβη από κοινή νόσο 67% και άνω ή 

• Αναπηρία 67% και άνω ή 

• Παθολογοανατομική βλάβη 67% και άνω ή 

• Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% και άνω ή 

• Εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67% και άνω 

Στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό. 
Δεν γίνονται δεκτές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν.2643/98. 
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2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης (επιδόματος) ατόμων με αναπηρία 
όρασης και του προγράμματος ατόμων με Σοβαρή και Βαριά Νοητική Υστέρηση, από τον ΟΠΕΚΑ, 
δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τον συνοδούς τους. 
 
Προκειμένου άτομα με αναπηρία όρασης ή νοητικής υστέρησης που δεν είναι δικαιούχοι του 
προνοιακού επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται 
γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-
αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική 
υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός 
αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. 
 
Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των  
Περιφερειακών Ενοτήτων (της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου) όσο και από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι 31/10/2023. 
 
Κάθε Δελτίο Μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία: 

• Διάρκεια ισχύος: από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31-12-2023. 

• Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου. 

• Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής. 

• Ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς.(Στην περίπτωση δικαιούχων αναπηρικών 

επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ δεν αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας αλλά η φράση «Δικαιούχος 

Προνοιακού Επιδόματος Αναπηρίας»). 

• Δ/νση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου. 

• Στην πίσω πλευρά να γράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως και να σφραγίζεται από την Υπηρεσία η 

ένδειξη: «ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ» 

1. Σε ότι αφορά τα δελτία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης με τις αστικές συγκοινωνίες της 
Περιφερειακής Ενότητάς τους, καθώς και των συνοδών τους κατά τη θεώρηση ή την έκδοση 
αυτών θα επικολλάται ένα κουπόνι ετήσιας ισχύος. Η παράδοση των δελτίων και των κουπονιών 
θα γίνεται από τα ΚΤΕΛ στις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων. 
 
Η παράδοση και παραλαβή κουπονιών θα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής το 
οποίο θα αποστέλλεται στη Δ/νση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Όσα κουπόνια δεν χρησιμοποιηθούν θα επιστραφούν στα ΚΤΕΛ. 
 
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δυνητικά δικαιούχοι της άδειας μετακίνησης, να 
ανατρέξουν στο συνημμένο αρχείο, στο οποίο αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
πριν την επίσκεψή τους στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση αδείας. 
 
 

Το ΔΣ του ΠΣΑμεΑ 
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