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ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015 »

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25 του Ν. 2072/92 (A´ 125).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις

διατάξεις

του

Ν.

εποπτείας(ενσωμάτωση

4270/2014
της

Οδηγίας

«Αρχές

δημοσιονομικής

2011/85/ΕΕ)-δημόσιο

διαχείρισης

λογιστικό

και

και
άλλες

διατάξεις» (A’ 143).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212).

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

6. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3920/2011 (ΦΕΚ 33, τ.Α’),
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, τΑ’)
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δημοσιονομικών
στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

7. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ.
1107/70 (EE L315 της 3.12.2007).
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 194).
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 180).

11. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης δελτίου
μετακίνησης ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής. συγκοινωνίας» (B´ 410).

12. Την αριθμ. 47061/3652/27.8.2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής
Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Αιγαίου
«Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής και τύπων κομίστρου μετακίνησης στην περιοχή
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθώς επίσης και καθορισμός
ενεργειών και θεσμικών, οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών μέτρων για την
υλοποίηση αυτής της πολιτικής» (Β΄ 2324).

13. Την αριθμ. 45788/3552/5.8.2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρων του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Β΄ 2283).

14. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Κατάργηση της υποβολής του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός
εκ των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής Τηλεφωνίας που εκδίδεται στο
όνομα του δικαιούχου, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγησης
δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αντικατάστασή τους από
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει» (Β´ 1781).

15. Την αριθμ. Β-58841/5546/24-12-2010 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και
ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β΄ 2165) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

16. Την αριθμ. Δ29/Φ.11/ΓΠοικ.7837/302/11.3.2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Χορήγηση Δελτίου
Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2014» (Β΄ 595).

17. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).

18. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/9-10-2015 τ.Β΄)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.
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19. Την αριθμ. Υ28/8-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168/9-10-2015, τ.Β)
«Ανάθεση

Αρμοδιοτήτων

στην

Αναπληρώτρια

Υπουργό

Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου»,

20. Την Απόφαση του ΣτΕ 445/98 περί αναστολής ισχύος της Κ.Υ.Α. Γ4γ/Φ.11/οικ. 1579/98
για τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών.

21. Το Α.Π. 16923/27/22-4-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.

22. Την αριθμ. 17861/3066/27-4-2015 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ:77ΣΘ465ΦΘ5Ε3Σ).

23. Την αριθμ. 52833/11110/23-11-15 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ:662Δ465Θ1Ω89Μ).

24. Την αρ. πρωτ. 53149/11203/25-11-15 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

25. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό
έτος, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού δαπάνη, ύψους δεκαοκτώ εκατομμυρίων
εννιακοσίων δεκαέξι χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (18.916.329,00) για την
οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (Ε.Φ. 33-220, ΚΑΕ 2733).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ 1

1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
 Ελληνικής υπηκοότητας,
 υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
 υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α' 246),
 υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά
από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων
το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης
του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201),
όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το
Καθεστώς των Προσφύγων (Α.Ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125), εφόσον κατοικούν
μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
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παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες
τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
 Ελληνικής υπηκοότητας,
 υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών-Μελών
του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
 υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α' 246),
 υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά
από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,


αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων

το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης
του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201),
όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το
Καθεστώς των Προσφύγων (Α.Ν. 389/1968,
ΦΕΚ Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο
συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών
χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν
είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000).ευρώ, (το ετήσιο συνολικό
δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600
ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει
τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω),
παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:
α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του
ΟΑΣΑ.[ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ],
β) στο Νομό Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,
γ)και στους λοιπούς Νομούς της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των
Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.
Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του
εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος οικονομικού
έτους 2014. Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄191) εξαιρούνται των εισοδηματικών
κριτηρίων, όπως ορίζονται ως άνω, σύμφωνα με την αρ. 445/98 απόφαση της
Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από
το όριο εισοδήματός τους.
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Η χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες προσδιορίζεται ως
υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη
διευκόλυνσης της μετακίνησης και κατ’ επέκταση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων
με αναπηρία.
ΑΡΘΡΟ 2

1. Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι των κατά περίπτωση
Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών
καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.
Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την
έκδοσή του, δηλ. για το έτος 2015 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2016)
απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.
2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των
Υγειονομικών Επιτροπών (του Π.Δ/τος 611/77 (Α΄ 198), του άρθρου 166 του Ν.
2683/1999 (Α΄ 19), των άρθρων 165 & 167 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του Ι.Κ.Α., των
Ενόπλων Δυνάμεων κ.λ.π } καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6
του Ν. 3863/2010 ( Α΄ 115 ) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) στην οποία θα
αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι
τουλάχιστον 67%.
3. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ' αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή
Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως
Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης
γνωμάτευσης. Υγειονομικής Επιτροπής.
4. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Δήμων ή των Περιφερειών δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση
Υγειονομικών Επιτροπών.
5. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω δικαιούνται
Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
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ΑΡΘΡΟ 3
Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς για την έκπτωση
50% ή τη δωρεάν μετακίνηση των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες.
Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται στο πλαίσιο των εγγεγραμμένων πιστώσεων
στον κρατικό προϋπολογισμό:
α) Οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που πρέπει να εκπληρώνουν οι
συγκοινωνιακοί φορείς, οι υποχρεώσεις του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλων αρμόδιων φορέων.
β) Η διάρκεια ισχύος των δελτίων μετακίνησης των ΑμεΑ.
γ) Ο μηχανισμός και οι παράμετροι υπολογισμού της αποζημίωσης που ισχύουν
κατά περίπτωση , ανάλογα με τον συγκοινωνιακό φορέα, θα αναμορφωθούν σε
εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος παροχής
της δημόσιας υπηρεσίας, αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
δ) Η διαδικασία αναθεώρησης της αποζημίωσης, απολογιστικά, όταν υφίσταται
διαφορά στην αξία παροχής του συγκοινωνιακού έργου και υπερβάλλοντος
καταβληθέντος ποσό, σε συνάρτηση πάντα με τον εξορθολογισμό του ανωτέρω
υπολογισμού.
ε) Η υποχρέωση τήρησης χωριστού λογαριασμού εσόδων και εξόδων για τις
δραστηριότητες τους που συνδέονται με την παροχή δημόσιας υπηρεσίας.
στ) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά
καταβολής της αποζημίωσης στους συγκοινωνιακούς φορείς.
ζ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διάθεση και χρήση των καρτών
μετακίνησης και τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 - 11 - 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
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ΑΔΑ: 6377465Θ1Ω-ΑΑΧ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
2. Γ.Λ.Κ. Δ/νση 20η Προϋπολογισμού
Πανεπιστημίου 37- Αθήνα.
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής..
Αλληλεγγύης,
2. Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &.
Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας,
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Πρόνοιας,
5. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
6. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών,
7. Δ/νση Προστασίας ΑμεΑ
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