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Επικαιροποιημένος οδηγός επιδομάτων για ΑμΕΑ 

Παρακάτω  θα  βρείτε  τον  επικαιροποιημένο  οδηγό  επιδομάτων  για  άτομα  με  Ν.Υ  και  Διάχυτες
Αναπτυξιακές Διαταραχές που έχει συνταχθεί από την κοινωνική Υπηρεσία της Έγκαιρης Παρέμβασης.
Για  οποιαδήποτε  διευκρίνηση  ή  επιπλέον  πληροφορία  μπορείτε  να  καλείτε  στη  δομή  “Φίλων”  της
Έγκαιρης Παρέμβασης κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9:00 – 14:00. Το παρόν έγγραφο είναι διαιρεμένο ανάλογα
με τα δικαιώματα που κατοχυρώνει το ποσοστό αναπηρίας που έχει δοθεί από τα ΚΕΠΑ. 
Παρέχονται οι παρακάτω συνοπτικοί οδηγοί ως συνοδευτικά έγγραφα: 
1. Τα κέντρα κοινότητας του Ν. Αττικής
2. Συνοπτικός οδηγός επιδομάτων ανάλογα με τα ποσοστά αναπηρίας
3. Νομοθεσίες επιδομάτων 
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Παροχές που δικαιούνται άτομα με ποσοστό αναπηρίας 
50% 

1. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ ως ΑμΕΑ

Όλοι  έχουν το  δικαίωμα  να  συμμετέχουν  σε  διαγωνισμούς  του  ΑΣΕΠ για  πρόσληψη σε  διάφορους
φορείς του δημοσίου. Ο αριθμός των θέσεων, η θέση, ο φορέας και τα προσόντα καθορίζονται κάθε
φορά από την εκάστοτε προκήρυξη. Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
www.asep.gr τόσο για τα δικαιολογητικά όσο και για την διαδικασία η οποία πλέον γίνεται ηλεκτρονικά. 

2. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι ΟΤΑ
Όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι ΟΤΑ για πρόσληψη σε
διάφορες υπηρεσίες. Ο αριθμός των θέσεων, η θέση, η υπηρεσία και τα προσόντα καθορίζονται κάθε
φορά από την  εκάστοτε  προκήρυξη.  Οι  γονείς  μπορούν να ενημερώνονται  από την  ιστοσελίδα  του
δήμου τους.  Για τα δικαιολογητικά  και  την  διαδικασία απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας  που
ορίζει ο κάθε δήμος στην προκήρυξη. 

3. Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ:

α) Πρόγραμμα απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Το πρόγραμμα απευθύνεται : 
α)  Σε ιδιωτικές  επιχειρήσεις,  συνεταιρισμούς,  Φορείς  Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,  όπως
ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν
τακτικά οικονομική δραστηριότητα. 
β) Σε επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την
περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234). 
Δικαιούχοι:
Ωφελούμενοι  είναι  τα Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ) και είναι  εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων των
Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) μηνών.
Προϋποθέσεις: 
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. κατά την υπόδειξή τους
από το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους 
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β)  να  έχουν συμπληρώσει  το  τυποποιημένο  έντυπο εξατομικευμένης  προσέγγισης  και  να διαθέτουν
συμπληρωμένο «Ατομικό Σχέδιο Δράσης» (ΑΣΔ). 
γ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα
διαμονής  και  απασχόλησης  στη  χώρα μας ή  πολίτες  τρίτων χωρών που έχουν  άδεια  διαμονής  για
εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. 
δ)  για  την  περίπτωση  απασχόλησης  ΑμεΑ  σε  επιχειρήσεις  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  πρώτου  και
δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σε εφαρμογή του ν. 3812/2009, άρθρο 1 8 περίπτωση ιη
της  παρ.  2),  να  είναι  Έλληνες  πολίτες  ή  πολίτες  κράτους-μέλους  της  Ε.Ε.  (ν.  2431/1996),
Βορειοηπειρώτες, ομογενείς ή ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά
Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η
ιδιότητά  τους  ως Ελλήνων κατά  το  γένος  και  τη  συνείδηση αποδεικνύεται  με  άλλους  τρόπους (ν.δ.
3832/1958). 
ε) Τα άνεργα άτομα µε αναπηρίες να διαθέτουν Γνωμάτευση Αναπηρίας από Υγειονομική Επιτροπή
ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, µε την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. 
 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  αναφορικά  με  το  πρόγραμμα  απασχόλησης:
https://www.oaed.gr/programma-epichoregeses-epicheireseon-kai-ergodoton-gia-ten-apascholese-2-
000-anergon-atomon-me-anaperies-amea-apexartemenon-apo-exartesiogones-ousi-1

Σημείωση: Μπορείτε να απευθυνθείτε στον δήμο σας ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ξέρετε ότι μπορεί
να  ενδιαφέρονται  για  προσλήψεις  ΑμΕΑ  και  να  τους  ενημερώσετε  για  την  υπαρξη  αυτού  του
προγράμματος  ώστε αν προτίθενται  να προσλάβουν κάποιο  άτομο με Αναπηρία να αποτελέσει  ένα
κίνητρο για αυτούς. 

β) Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης ΑμΕΑ

Ο ΟΑΕΔ διαθέτει δύο δομές κατάρτισης Ειδικής Αγωγής:
 Τη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και 

 τo  Εκπαιδευτικό  Κέντρο  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Εφήβων  και  Νέων  με  Ειδικές
Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.K.E.K. AμεΑ Θεσσαλονίκης).

Οι δομές αυτές στοχεύουν στην επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) και κοινωνικοποίηση
ανέργων ατόμων με αναπηρία και κατ’ επέκταση στην απασχόλησή τους στους διάφορους τομείς της
οικονομίας. Παράλληλα οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη από
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχίατρο κ.α.).
Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Αθηνών βρίσκεται Λ. Γαλατσίου 19, 11141 Αθήνα, και τα στοιχεία
επικοινωνίας είναι:  210-2110878, 210-2110640 Email: sxamea@oaed.gr 
Δικαιούχοι: 
Άτομα  με  ποσοστό  αναπηρίας  50%  και  άνω  (με  βάση  την  ισχύουσα  γνωμάτευση  πρωτοβάθμιας
υγειονομικής επιτροπής ΙΚΑ ή απόφαση ΚΕΠΑ) ηλικίας 18-58 ετών ανεξαρτήτως φύλου,  θρησκείας,
εθνικότητας με πάθηση μεταξύ άλλων:

Ελαφρά Νοητική υστέρηση

Ψυχικές παθήσεις
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Υποψήφιοι είναι επίσης όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών
τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια.
Διαδικασία:  Ο ΟΑΕΔ απευθύνει πρόσκληση για εισαγωγή στο πρόγραμμα κάθε χρόνο περίπου τον
Μάιο  –  Ιούνιο.  Πληροφορίες  αναφορικά  με  τα  δικαιολογητικά  και  την  διαδικασία  παίρνετε  απο  την
ιστοσελίδα:  https://www.galatsi.gov.gr/scholi-epaggelmatikis-katartisis-atomon-me-anapiria-athinon-
oaed/

Σημείωση: Σε  περίπτωση  επαναφοίτησης  ο/η  καταρτιζόμενος/η  δεν  δικαιούται  το  ωριαίο  επίδομα
κατάρτισης και καλύπτει μόνο τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί από υποψήφιους/ες που
παρακολουθούν στο ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών για πρώτη φορά.
Διαχρονικά, από την ίδρυση της σχολής ΑμεΑ Αθηνών δεν συμπεριλαμβάνονταν στις προκηρύξεις ΑμεΑ
με ψυχική ασθένεια, γεγονός που οφειλόταν στην έλλειψη του κατάλληλου προσωπικού και υποδομής
για την υποστήριξη  της εν λόγω ομάδας ατόμων. Από το  σχολικό  έτος 2015-2016 και  μετά,  γίνεται
εισαγωγή σπουδαστών με ψυχική αναπηρία με την καθοδήγηση και επίβλεψη ειδικής διεπιστημονικής
ομάδας εργασίας του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα / Καισαριανής της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Αιγινήτειου Νοσοκομείου
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Παροχές που δικαιούνται άτομα με ποσοστό αναπηρίας 
67% 
Όλα τα δικαιώματα που εξασφαλίζει το Π.Α 50% και επιπλέον:

1. Επιδόματα που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ

Οικονομική Ενίσχυση ατόμων με Βαριά Αναπηρία (Β.Α) (Ποσό: 313 ευρώ/μήνα)

Δικαιούχοι είναι  τα  άτομα  τα  οποία  κρίνονται  από  την  αρμόδια  υγειονομική  επιτροπή  ότι  έχουν
σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια ή αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι
είτε: 
α. ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα
β. άμεσα ασφαλισμένα άτομα με αναπηρία, εφόσον:

 δεν ασκούν επάγγελμα και είναι  εγγεγραμμένα στα Μητρώα του ΟΑΕΔ ή έχουν διακόψει την
άσκηση του επαγγέλματος που ασκούσαν και δεν δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε
άλλη  οικονομική  ενίσχυση  από  τον  ασφαλιστικό  φορέα  τους,  επειδή  δεν  πληρούν  τις
απαιτούμενες  ασφαλιστικές  προϋποθέσεις  που  προβλέπουν  οι  οικείες  διατάξεις  του
ασφαλιστικού τους οργανισμού. Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται εκτός της
μη  συμπλήρωσης  του  απαιτούμενου  ορίου  ηλικίας  και  του  χρόνου  ασφάλισης,  και  η  τυχόν
ύπαρξη οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου προς τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, εφόσον οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από
τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α΄115) και του άρθρου 68 του ν. 4144/2013 (Α΄88)
όριο οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές.

 συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης
της  αυτοαπασχόλησης ή  /  και  εργάζονται  σε  Κοινωνικές  Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις  του  ν.
4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) ( άρθρο 13, ν.4331/2015 και άρθρο 34, ν.4430/2016 )

 έχουν αναπηρία,  η οποία οφείλεται  σε ψυχική πάθηση ή νοητική  υστέρηση ή συμπαθολογία
ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω στις ανωτέρω παθήσεις,
και με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, εφόσον η
ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ή η αυτοαπασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης  και  κοινωνικής  επανένταξης  και  η  κρίση  αυτή  πιστοποιείται  με  γνωμάτευση
μονάδας ψυχικής υγείας,  η οποία θα ισχύει  για τρία (3)  έτη,  του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής
Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96). Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή
σε  συνταξιούχους  που αναλαμβάνουν μόνιμη ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 23, ν.4488/2017).

 δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το Ταμείο τους. 
γ. Συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων:
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Κατά γενικό κανόνα τα άτομα που λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν δικαιούνται επίδομα βαριάς αναπηρίας, ανεξάρτητα από το ύψος του
ποσού και του είδους της σύνταξης τους,  με εξαίρεση:  

 Τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν από οποιαδήποτε πηγή
σύνταξη, προσαύξηση ή άλλου είδους οικονομική παροχή για την αναπηρία τους  ίση ή
μικρότερη  του  επιδόματος  βαριάς  αναπηρίας  (313  ευρώ  σήμερα).  Σε  περίπτωση  που
λαμβάνουν μεγαλύτερη,  ΔΕΝ δικαιούνται  επίδομα  βαριάς  αναπηρίας.  Η ως άνω σύνταξη θα
πρέπει  να  χορηγείται  στα  εν  λόγω  τέκνα,  αποκλειστικά  για  την  αναπηρία  τους  και  όχι  για
οποιοδήποτε άλλο λόγο π.χ σύνταξη ως άγαμη θυγατέρα ή ορφανική σύνταξη  σε τέκνο που δεν
έχει  κριθεί  ως  ανάπηρο,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  κάθε  φορά  νομοθεσία  περί  κοινωνικής
ασφάλισης και  ως εκ τούτου  για  την  θεμελίωση του δικαιώματός  του δεν λήφθηκε  υπόψη η
αναπηρία του.

 Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν παροχή ως ανασφάλιστοι υπερήλικες από τον
ΟΠΕΚΑ.

δ. Τα άτομα με αναπηρία που εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές.

Προϋποθέσεις χορήγησης: 
α.  Να μην εμπίπτουν σε άλλο ειδικό  πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία (π.χ.
οικονομική  ενίσχυση  ατόμων  με  βαριά  νοητική  υστέρηση,  οικονομική  ενίσχυση  παραπληγικών–
τετραπληγικών, οικονομική ενίσχυση για αιματολογικά νοσήματα κτλ).    
β. Να μη λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή
(ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.), ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που
προβλέπεται, 313€ μηνιαίως.
 γ. Να μην περιθάλπονται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικοί ασθενείς ή τρόφιμοι σε δημόσια
νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
δ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Θεσμικό πλαίσιο
1. Η αριθ. Γ4α/Φ225/οικ.161/1989 KYA (Β΄108) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2.  Η  αριθ.  Π4γ/Φ225/οικ.  2866/1995  KYA  (Β΄629)  κοινή  υπουργική  απόφαση  των  Υπουργών
Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3.  Η  αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/2013  (Β΄  1189  )  κοινή  υπουργική  απόφαση  των  Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Διαδικασία:  Η  αίτηση  υποβάλλεται  μέσω  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  από  εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων.

Δικαιολογητικά:

1. Επίδειξη εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώση του ΑΜΚΑ
2. Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα ( γονέα, εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό
συμπαραστάτη,  εν  διαστάσει  γονείς  που  ασκούν  την  επιμέλεια  των  τέκνων,  επίτροπο  ορφανών
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ανάπηρων  τέκνων)  εκτός  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών,  θα  προσκομιστούν  τα  απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
σε περίπτωση ανηλίκου τέκνου
4. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τραπέζης ή ΕΛΤΑ (ΙΒΑΝ)
με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής
5. Οι πολίτες άλλων χωρών , οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα ανά περίπτωση έγγραφα από
τα οποία να προκύπτει η νόμιμη διαμονή στη χώρα
6. Οι ομογενείς οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ομογενούς
7.  Στην περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής αναπηρικής,  λόγω λήξης  της  προηγούμενης
γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής απαιτείται η προσκόμιση της προηγούμενης γνωμάτευσης της
επιτροπής.
Τα  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  ο  αιτών  να  τα  προσκομίσει  σε  εξουσιοδοτημένους  υπαλλήλους  των
Κέντρων Κοινότητας κατά το στάδιο της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της αίτησης.
Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 313€ μηνιαίως.

Σημείωση: Αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για κάποιο από τα προνοιακά επιδόματα απευθύνεστε στο
Κέντρο  Κοινότητας  του  Δήμου  σας,  για  να  ξεκινήσει  η  αίτηση.  Στη  συνέχεια  επικοινωνείτε  με  τον
θεράποντα  γιατρό  σας  για  να  συμπληρωθεί  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ο  εισηγητικός  φάκελος  παροχών
αναπηρίας.
Μπορείτε να εντοπίσετε ολόκληρη την συγκεντρωτική λίστα με όλα τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της
περιφέρειας Αττικής, όπου απευθύνονται οι πολίτες προκειμένου να ξεκινήσουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις
ΜΟΝΟ για την αίτηση επιδομάτων. 
Σημαντικό! Οι αιτήσεις που ξεκινούν στα Κέντρα Κοινότητας ηλεκτρονικά πρέπει να συνεχίζονται και
από τον θεράποντα γιατρό επίσης ηλεκτρονικά.
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αιτήματος είτε για αναπηρική σύνταξη, είτε για κοινωνικές παροχές οι
διαδικασίες  γίνονται  χειρόγραφα με  την  κατάθεση των δικαιολογητικών  στον  ασφαλιστικό  φορέα.  Οι
προνοιακές  παροχές  δεν  συμπεριλαμβάνουν  την  καταβολή  του  παράβολου  των  46,14  ευρώ,  που
απαιτούν από τα ΚΕ.Π.Α.

2. Επιδόματα που χορηγούνται από τον ΕΟΠΥΥ και λοιπά 
ασφαλιστικά ταμεία
Τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν εξαιρεθεί απο την ενοποίηση στον ΕΟΠΥΥ όπως είναι για παράδειγμα
τα τραπεζικά ιδρύματα, η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΗ, τα Σώματα ασφαλείας κ.α. έχουν διαφορετικά επιδόματα και
συντάξεις. Παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του ασφαλιστικού σας φορέα για
την ενημέρωσή σας ως προς τα δικαιώματά σας και τυχόν δικαιολογητικά που μπορεί να χρειαστείτε. 
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3. Δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ της Αθήνας (ΟΑΣΑ, 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Υπεραστικά)

α)  ΟΑΣΑ 

Δικαιούχοι:  Οι παρακάτω κατηγορίες επιβατών μπορούν να κινούνται  δωρεάν  σε Λεωφορεία (και για
γραμμές  express  Αεροδρομίου),  Τρόλεϊ,  ΗΣΑΠ,  Μετρό  (και  για  μετακίνηση  προς  και  από  το
Αεροδρόμιο),  και στον Προαστιακό (στο τμήμα Πειραιάς – Μαγούλα – Αεροδρόμιο),  με επίδειξη των
δελτίων που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους:

Οι  άνεργοι με όλα  τα  μέσα  του  ΟΑΣΑ (δεν  ισχύει  στον  Προαστιακό).  Έως ότου  ολοκληρωθούν  οι
απαιτούμενες διαδικασίες, οι άνεργοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα ανέργου ή πρόσφατης (εντός
μηνός)  βεβαίωσης,  αμφοτέρων εκδοθέντων  από τον  ΟΑΕΔ,  καθώς και  ένα  αποδεικτικό  ταυτότητας
(αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας).
Παιδιά μέχρι 6 ετών     (ΦΕΚ 792/81, ΦΕΚ 380/83).
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες  ,   στα οποία χορηγούνται από τον Ο.Α.Σ.Α., ειδικά ετήσια κουπόνια Ελεύθερης
Μετακίνησης. Όταν τα συγκεκριμένα άτομα δικαιούνται συνοδό, τότε αντίστοιχη κάρτα πρέπει να φέρει
και ο συνοδός. Διευκρινίζεται ότι ο συνοδός δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την κάρτα μόνος του παρά μόνο
όταν συνοδεύει τον κάτοχο της κύριας κάρτας. Δεν ισχύει για Α.μ.Ε.Α. που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι
της Αττικής

Διαδικασία: 
Για την μετακίνηση ειναι απαραίτητη η έκδοση  προσωποποιημένης  Ath.ENA Card  που γίνεται με την
διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.  Η έκδοση προσωποποιημένης Ath.ena Card μπορεί να γίνει
είτε με αίτηση μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια ταχυδρομική παραλαβή της κάρτας, είτε με έκδοση σε
εκδοτήριο. Αν θέλετε την κάρτα άμεσα, είναι καλύτερα η έκδοση να γίνει σε εκδοτήριο. 

Έκδοση προσωποποιημένης Ath.ena Card μέσω διαδικτύου: 
Η αίτηση γίνεται συμπληρώνοντας την φόρμα Πέρα από όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο,
αριθμός ΑΜΚΑ, αριθμός διαβατηρίου για όσους δεν έχουν ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και
PIN) πρέπει να ανεβάσατε και τη φωτογραφία σας η οποία θα εμφανίζεται πάνω στην κάρτα (προσοχή
το μέγεθος αρχείου να είναι μικρό -200 ΚΒ ή μικρότερο- διαφορετικά εμφανίζεται σφάλμα).
Το  PIN  είναι  ένας  8ψήφιος  αριθμός  που  ορίζετε  εσείς.  Κρατήστε  τον  γιατί  είναι  σημαντικός:  είναι
απαραίτητος για την ενεργοποίηση των δωρεάν μετακινήσεων  αν είστε άνεργος ή ΑΜΕΑ αλλά και για
επανέκδοση της κάρτας σας σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
Η διεύθυνση χρειάζεται προκειμένου να αποσταλεί η κάρτα σας. Αυτή τη στιγμή οι κάρτες αποστέλλονται
μέσω ACS Courier. 

Έκδοση προσωποποιημένης Ath.ena Card σε εκδοτήριο:
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1.  Προαιρετικά, συμπληρώνετε  την  αίτηση και  εκτυπώνετε  το  έντυπο  με  τον  κωδικό  QR  (είναι
διαφορετική, πιο απλή αίτηση από αυτή για την ταχυδρομική αποστολή της κάρτας). Έτσι απλοποιείται η
διαδικασία στο εκδοτήριο.
2.  Πηγαίνετε  σε  ένα  από  τα  εκδοτήρια  με  δυνατότητα  έκδοσης  προσωποποιημένων  καρτών  (βλ.
παρακάτω) μαζί με τα δικαιολογητικά. Αυτά είναι: εκτύπωση του εντύπου με τον κωδικό QR (αν έχετε
κάνει την αίτηση online), κάποιο έγγραφο που αναφέρει τον αριθμό ΑΜΚΑ (για παράδειγμα βιβλιάριο
υγείας,  εκτύπωση ή υπόδειξη  από το  κινητό  σας  εντύπου  από τη  σελίδα  amka.gr)  και  αστυνομική
ταυτότητα.
3. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας τυπωμένη φωτογραφία. Η φωτογράφιση γίνεται μέσω webcam
στο εκδοτήριο.
4.  Θυμηθείτε  να  σημειώσετε  τον  8ψήφιο  αριθμό  PIN.  Είναι  απαραίτητος  για  την  ενεργοποίηση  των
δωρεάν μετακινήσεων.
5. Λαμβάνετε αμέσως την κάρτα σας, δωρεάν και χωρίς να είναι φορτισμένη με κάποιο ποσό.

Εκδοτήρια με δυνατότητα έκδοσης προσωποποιημένων Ath.ena Card:
Όλα τα ανοικτά εκδοτήρια Μετρό (πλην Αεροδρομίου), ΗΣΑΠ και Τραμ καθώς και τα εκδοτήρια της ΟΣΥ
σε Αεροδρόμιο (αναχωρήσεις λεωφορείων) και Σύνταγμα (Όθωνος).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ χρήσης της κάρτας σας. 
Η διαδικασία πιστοποίησης μέσω online εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ έχει ως εξής:
1.  Μπαίνετε  στην  εφαρμογή  της  ΗΔΙΚΑ με  τα  διαπιστευτήρια  του  Taxisnet  (πατάτε  “Είσοδος  με
διαπιστευτήρια Taxisnet”  και μετά “Συνέχεια στο Taxisnet”.  Εισάγετε  τους κωδικούς του Taxisnet  και
πατάτε “Εξουσιοδότηση”)
2. Συμπληρώνετε το ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
3. Πατάτε “Δημιουργία Νέας Κάρτας” και συμπληρώνετε το 16ψήφιο αριθμό της προσωποποιημένης
Ath.ena Card
4. Κάνετε επαλήθευση της κάρτας συμπληρώνοντας το 8ψήφιο PIN που είχατε χρησιμοποιήσει για την
έκδοση της κάρτας
5. Επιλέγετε την κατηγορία δωρεάν κομίστρου ανάμεσα σε Ανέργων και Ατόμων με Αναπηρία
6. Δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για την ενεργοποίηση της κάρτας.
7. Εμφανίζεται μήνυμα πως η κάρτα σας είναι έτοιμη.
Σημείωση 1: Αν δεν έχετε κωδικούς Taxisnet με το δικό σας όνομα και ΑΦΜ μπορείτε να τους πάρετε
από την τοπική σας εφορία (ακόμα και αν κάνετε κοινή φορολογική δήλωση ή είστε προστατευόμενο
μέλος/δεν υποχρεούστε να κάνετε φορολογική δήλωση)
Σημείωση 2:Ο 8-ψήφιος κωδικός PIN είναι ο 8-ψήφιος αριθμός που ζητήθηκε να συμπληρώσετε κατά
την έκδοση της κάρτας. Αν κάνατε αίτηση online και δεν τον έχετε σημειώσει, δείτε μήπως τον “θυμάται”
ο browser. Αν βγάλατε την κάρτα στο εκδοτήριο, ελέγξτε μήπως σας τον σημείωσε κάπου ο εκδότης. Ως
ύστατη λύση απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών στο σταθμό του Συντάγματος.
Αναλυτικό άρθρο για την ενεργοποίηση του δικαιώματος δωρεάν μετακίνησης μέσω ΗΔΙΚΑ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
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Τέλος, οι δωρεάν μετακινήσεις πρέπει να «φορτωθούν» στην κάρτα πηγαίνοντας σε αυτόματο μηχάνημα
έκδοσης και επαναφόρτισης ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε στις 3 Απριλίου.
Προσοχή:  Έχει  αναφερθεί  πως από την πιστοποίηση του δικαιώματος  μέσω ΗΔΙΚΑ μέχρι  να είναι
δυνατή η φόρτιση των δωρεάν μετακινήσεων πρέπει να μεσολαβήσουν 2-5 εργάσιμες ημέρες.
Η διαδικασία έχει αναλυτικά ως εξής:
Ο δικαιούχος μεταβαίνει σε ένα από τα 300 «Αυτόματα Μηχανήματα Έκδοσης Καρτών» (ΑΜΕΚ) του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
1.  Στην  αρχική  οθόνη  του  ΑΜΕΚ,  επιλέγει  τη  γλώσσα που επιθυμεί  και  στη  συνέχεια,  την  επιλογή
«Επιδότηση» από το βασικό μενού.
Τοποθετεί κατακόρυφα την προσωποποιημένη ATH.ENA Card στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω
αριστερά μέρος της πρόσοψης του ΑΜΕΚ.
3.  Η  συσκευή  αναγνωρίζει  αυτόματα,  εάν  η  συγκεκριμένη  κάρτα  δικαιούται  επιδότησης  και  στην
περίπτωση αυτή, ο επιβάτης επιλέγει το «ΟΚ» για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης της κάρτας του.
Προσοχή: όσο διαρκεί η φόρτιση του κομίστρου δεν πρέπει να αφαιρεθεί η κάρτα από την υποδοχή.
4. Με το πέρας της διαδικασίας, ο επιβάτης αφαιρεί την κάρτα από την υποδοχή και παραλαμβάνει την
απόδειξη από τη θύρα εξόδου. Η κάρτα έχει φορτιστεί με το δωρεάν κόμιστρο και είναι έτοιμη προς
χρήση.
Αφού χρησιμοποιήσετε – επικυρώσετε την κάρτα σας για να μετακινηθείτε έστω και μία φορά ,
είναι  δυνατή η επαναφόρτιση της κάρτας με νέα επιδότηση 30 ημερών (90 για ΑΜΕΑ). Η ισχύς της
δεύτερης αυτής επιδότησης ξεκινήσει και θα αρχίσει να φαίνεται στην κάρτα κατά την επικύρωση αφού
περάσουν οι 30 μέρες από την πρώτη επικύρωση.

β) ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΚΤΕΛ

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τα ΚΤΕΛ ακολουθούν κοινή εκπτωτική πολιτική. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης Δ12α/Γ.Π.οικ.99899/2021 - ΦΕΚ 5805/Β/10-12-2021 για το έτος 2022 χορηγείται
Δελτίο Μετακίνησης:

Δικαιούχοι: 

1α)  τα άτομα με Αναπηρίες εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και  έχουν ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, έχουν
το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των
υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ. 

1β)  τα  άτομα με  Αναπηρίες  εφόσον κατοικούν  μόνιμα  και  νόμιμα  στην  Ελλάδα και  έχουν ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, με την
προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των
23.000 ευρώ (είκοσι τριών χιλιάδων €) ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι
μεγαλύτερο  των  29.000  ευρώ (είκοσι  εννέα  χιλιάδων  €)  (το  ετήσιο  συνολικό  δηλωθέν  οικογενειακό
εισόδημα  των  29.000  ευρώ  προσαυξάνεται  με  5.600ευρώ  για  κάθε  επιπλέον  άτομο  πέραν  του
δικαιούχου,  που συνοικεί  και  εξαρτάται  από αυτόν,  εφόσον έχει  αναπηρία 67% και  άνω),  έχουν το
δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα: α) εντός των ορίων της Περιφέρειας
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Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ. [Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ.
Α.Ε.], β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ

Σημείωση:α)  Στο  συνολικό  εισόδημα  περιλαμβάνεται  και  το  αυτοτελώς  φορολογούμενο  ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο,

β)τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια
του συνολικού ατομικού εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000€)
για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ.(άρθ. 81 του ν.4611/2019)

Διαδικασία: Τα  Άτομα  με  Αναπηρίες  που  δικαιούνται  Δελτίο  Μετακίνησης  θα  προσκομίζουν  στις
αρμόδιες  υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στα
οποία  προσέρχονται  κατόπιν  ραντεβού,  τηλεφωνικώς  ή  ηλεκτρονικά  μέσω  της  πλατφόρμας
rantevou.kep.gov.gr , τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου

2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το 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 το δικαιούχου. Για τους
δικαιούχους προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ από τον ΟΠΕΚΑ δεν απαιτείται ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας
67%. 

2β.Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή
Ασφαλιστικού Φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής
Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) .

Σημείωση:  Αναφορικά  με  τη  γνωμάτευση της  Υγειονομικής  Επιτροπής  ή  την  απόφαση Διοικητικού
Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :

•Αναπηρία 67% και άνω ή

•Εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67% και άνω

Στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης (επιδόματος) ατόμων με Σοβαρή και
Βαριά Νοητική Υστέρηση, από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τον συνοδούς
τους. (ποσοστό αναπηρίας 80%)

Προκειμένου  τα  άτομα  με  νοητική  υστέρηση  που  δεν  είναι  δικαιούχοι  του  προνοιακού  επιδόματος
αναπηρίας  από  τον  ΟΠΕΚΑ  να  λάβουν  κάρτα  μετά  συνοδού,  απαιτείται  γνωμάτευση  Υγειονομικής
Επιτροπής που να αναφέρει ότι  έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό
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αναπηρίας 80% και άνω ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό
αναπηρίας 80% και άνω.

3.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω
Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

5.Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο
Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού,
πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του
συνοδού.

6.Οι  δικαιούχοι  των δελτίων  δωρεάν  μετακίνησης,  πρέπει  να  συνυποβάλλουν  εκτός  των  άλλων και
φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης.

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου
για μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας αλλά μόνο για τα Υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ, δεν
υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

Οι  δικαιούχοι  τέλος  που  υπερβαίνουν  το  όριο  εισοδήματος  των  23.000  €  ατομικό  και  29.000€
οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600€ για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που
συνοικεί  και  εξαρτάται  από  τον  φορολογούμενο,  αφού  αφαιρεθούν  τα  χρηματικά  ποσά  που
εισπράχθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με
έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.

Σημείωση:  Για  να  αφαιρεθούν  τα  χρηματικά  ποσά  που  εισπράχθηκαν  ως  προνοιακά  επιδόματα
αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ από το συνολικό εισόδημα, απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον
ΟΠΕΚΑ που θα χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου που
το εισόδημα του υπερβαίνει τα παραπάνω οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να χορηγείται εκ νέου
δελτίο  μετακίνησης  από  την  αρμόδια  Περιφερειακή  Ενότητα  αν  υπάρχει  διαθέσιμο.  Σε  περίπτωση
απώλειας για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή η επαναχορήγηση.

Χορήγηση δελτίων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

1.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 31/10/2022.

Κάθε Δελτίο Μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

•Διάρκεια ισχύος: από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31-12-2022.

•Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου.
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•Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

•Ποσοστό  αναπηρίας  ολογράφως  και  αριθμητικώς  (Στην  περίπτωση  δικαιούχων  αναπηρικών
επιδομάτων που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ δεν αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας αλλά η φράση
«Δικαιούχος Προνοιακού Επιδόματος αναπηρίας »).

•Διεύθυνση 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»

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 Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η παράδοση και παραλαβή κουπονιών θα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής το οποίο θα
αποστέλλεται στη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Όσα κουπόνια δεν χρησιμοποιηθούν θα επιστραφούν στα ΚΤΕΛ.

Διαβάστε αναλυτικά
Εγκύκλιος Δ12α/ΓΠ οικ4825/46/18-1-2022

Διευκρινιστική  Εγκύκλιος  για  την  χορήγηση  Δελτίων  Μετακίνησης  ΑμεΑ  για  το  έτος  2022  από  τις
Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ12α/Γ.Π.οικ.99899/2021 - ΦΕΚ 5805/Β/10-12-2021

4. Δελτίο Κοινωνικού τουρισμού 
Δικαιούχοι: 
Ο γονείς (ως συνοδοί) ανήλικου παιδιού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 
Οι ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εφόσον έχουν εκδώσει κάρτα ανεργίας ΑμΕΑ. 
Διαδικασία: 
Η διαδικασία εκτελείται μέσω του ιστότοπου: https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1:0:::::
εφόσον έχετε κλείσει ραντεβού και έχετε επισκεφθεί το ΚΠΑ στο οποίο ανήκετε για να εκδώσει κωδικούς
πρόσβασης ο υπάλληλος. Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να ανεβάσει κανείς στο σύστημα είναι:
- πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
- ΑΜΚΑ μελών της οικογένειας
- Ασφαλιστική ενημερότητα 
- απόφαση των ΚΕΠΑ

Για  οποιαδήποτε  επιπλέον  πληροφορία  μπορείτε  να  απευθυνθείτε  στην  ιστοσελίδα:
https://www.oaed.gr/koinonikos-toyrismos?tab=genikes-plirofories&tab2=koinonikos-toyrismos-2021-
2022&tab3=
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και στο τηλέφωνο 1555

5. Κάρτα πολιτισμού 
Η Κάρτα πολιτισμού που εκδιδόταν κατά το παρελθόν έχει καταργηθεί. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και
ποσοστό αναπηρίας 67% και  άνω μπορούν να έχουν ελεύθερη είσοδο  σε  αρχαιολογικούς  χώρους,
μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο επιδεικνύοντας τα εξής:
1) αστυνομική ταυτότητα
2) απόφαση των ΚΕΠΑ
Επιπλέον: 
Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία
ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α. είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την
καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.
Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου για όλους τους επισκέπτες η 28η Οκτωβρίου (Εθνική
Εορτή),  η  18η  Απριλίου  (Διεθνής  Ημέρα  Μνημείων),  η  18η  Μαΐου  (Διεθνής  Ημέρα  Μουσείων),  το
τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).

6. Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ
Όλες  οι  πληροφορίες  που  χρειάζεται  κανείς,  οπως  επίσης  και  η  αίτηση  για  να  ενταχθεί  στο  ΚΟΤ
παρέχονται στην ιστοσελίδα https://www.idika.gr/kot/Home/Contact 

7. Εκπτωτικό εισιτήριο σε cinema 

Σχεδόν όλα τα cinema παρέχουν έκπτωση σε ΑμΕΑ με την επίδειξη της απόφασης των ΚΕΠΑ. Το ποσό
της έκπτωσης ορίζεται  απο την επιχείριση οπότε καλό θα ήταν να επικοινωνήσει  ο ενδιαφερόμενος
τηλεφωνικά και να ζητήσει πληροφορίες. 

8. Μείωση Δημοτικών τελών
Δικαιούχοι της μείωσης των δημοτικών τελών είναι άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω. Η διαδικασία εκτελείται ηλεκτρονικά στον παρακάτω ιστότοπο:
https://dt.govapp.gr/
στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε δείτε και ποιοι δήμοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Για  τα  δικαιολογητικά  επικοινωνείτε  με  τον  δήμο  σας  καθώς  κάθε  ένας  ζητάει  και  διαφορετικά
δικαιολογητικά. 

9. Μείωση φόρου κατά 200 ευρώ
Δικαιούχοι: πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία

Διαδικασία: Κατά την δήλωση της φορολογίας ο δικαιούχος συμπληρώνει έναν από τους παρακάτω
κωδικούς όπως αυτοί εξηγούνται: 
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Κωδικοί 001-002, 005-006 και 009-010 του πίνακα 3: Μείωση φόρου εισοδήματος κατά 200 ευρώ για
τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω. 

Για  να  κατοχυρώσει  μια  οικογένεια  με  άτομο  με  αναπηρία των παραπάνω κατηγοριών  το  δικαίωμα
έκπτωσης φόρου 200 ευρώ, ο υπόχρεος υποβολής της δήλωσης θα πρέπει:
* να συμπληρώσει την ένδειξη «ΝΑΙ» στον κωδικό 001 του πίνακα 3 στην 1η σελίδα του Ε1 εφόσον είναι
ανάπηρος ο ίδιος,
*  να  συμπληρώσει  την  ένδειξη  «ΝΑΙ»  στον  κωδικό  002  του  ιδίου  πίνακα  εφόσον  είναι  ανάπηρη η
σύζυγος του υποχρέου και υποβάλουν από κοινού τη δήλωση.
Εάν ένα ή περισσότερα από τα τέκνα της οικογένειας έχουν αναπηρία 67% και άνω, τότε ο υπόχρεος θα
πρέπει να αναγράψει τον αριθμό τους στον κωδικό 005 του πίνακα 3 και να συμπληρώσει Χ πάνω στην
ένδειξη  «ΝΑΙ»  στον  κωδικό  009,  ακριβώς  από  κάτω.  Αν  τα  ανάπηρα  μέλη  της  οικογένειας  έχουν
συγγένεια με τη σύζυγο και υποβάλλεται κοινή δήλωση θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των μελών
αυτών στον κωδικό 006 και να συμπληρωθεί Χ πάνω στην ένδειξη «ΝΑΙ» στον κωδικό 010

10. Ειδικό τιμολόγιο Cosmote

Δικαιούχοι:
Άμεσοι Δικαιούχοι είναι όλα τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% 
Έμμεσοι Δικαιούχοι είναι οι κηδεμόνες όλων των ως άνω ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω των 67%
(όσοι  δηλαδή,  έχουν  από  το  νόμο  ή  από  σύμβαση  ορισθεί  ως  ασκούντες  την  εποπτεία  του
συγκεκριμένου ατόμου π.χ. Γονική Μέριμνα, Επιτροπεία ή Δικαστική Αντίληψη). - Μόνο οι κηδεμόνες
των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και αυτισμό, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, - όπως τα
υπόψη  άτομα  ορίζονται  στην  υ.α.  Φ/21/2361/1993,  §3.1.4.  (ΦΕΚ  819Β΄),  ήτοι  τα  άτομα  τα  οποία
βρίσκονται  στα  όρια  εξυπηρέτησης  των  προσωπικών  τους  αναγκών  -,  επειδή  αυτά  δεν  έχουν
δικαιοπρακτική ικανότητα. 

Εκπτώσεις -Έκπτωση αξίας 19,84 € επί της συνολικής μηνιαίας χρονοχρέωσης, για χρήση υπηρεσιών
μετάδοσης  δεδομένων  (internet-dial  up  συνδέσεις).  Σημειώνεται  ότι  η  έκπτωση  Υπαλλήλου  ΟΤΕ ή
Συνταξιούχου  ΤΑΠ  –  ΟΤΕ  (εξακόσιες  (600)  μονάδες  χρέωσης  μηνιαία)  λειτουργεί  αθροιστικά  των
ανωτέρω  εκπτώσεων  και  παρέχεται  στους  άμεσα  δικαιούχους  αναπήρους  και  στους  έμμεσα
δικαιούχους, εφόσον αυτοί αποδεικνύουν ότι έχουν την επιμέλεια του αναπήρου. 

Δικαιολογητικά: 
Ο δικαιούχος καταθέτει: 1.«Αίτηση Έκπτωσης ΑΜΕΑ» για παροχή της έκπτωσης. 
2. Δικαιολογητικά πιστοποίησης αναπηρίας: Για αναπήρους με αναπηρία άνω του 67% και για όλες τις
ως άνω αναφερόμενες αναπηρίες απαιτείται πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού
που να αναφέρει το είδος και το ποσοστό της αναπηρίας του
3. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
Ο Έμμεσος Δικαιούχος καταθέτει τα εξής: 
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1. «Αίτηση Έκπτωσης ΑΜΕΑ» για παροχή της έκπτωσης με εγγραφή στο σώμα της αντίστοιχης αίτησης
«ότι  ο ανάπηρος συνοικεί  μαζί του»,  ήτοι  στον ίδιο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί  η
σύνδεση του έμμεσα δικαιούχου.
2. Το προβλεπόμενο έγγραφο νομιμοποίησής του με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει την επιμέλεια του
αναπήρου, με την ιδιότητα -κατά περίπτωση- του έχοντος «τη Γονική Μέριμνα», «την Επιτροπεία» ή τη
«Δικαστική Αντίληψη» του ατόμου, για λογαριασμό του οποίου αιτείται/δικαιούται την έκπτωση τελών .
3. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
4. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης της αναπηρίας, όπως προαναφέρονται.
5.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του αναπήρου πρόσφατο,  όχι
πέραν του εξαμήνου(6μήνου).

11. Μειωμένο ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ που είναι Άτομα με Αναπηρία ή έχουν παιδιά με 
αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία. 

Θεσμικό πλαίσιο:

Ν.2527/1997 άρθρο 16 παρ.4 και 5(ΦΕΚ 806Α) ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 (ΦΕΚ 84Α), Ν.3528/2007 (ΦΕΚ
26Α΄9/2/07), άρθρο 53 παρ.2.

– Οι τακτικοί  υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία ή σύζυγο
με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την
ημέρα με  αποδοχές,  εφόσον η  αναπηρία  των παιδιών  είναι  άνω του  67% και  βεβαιώνεται  από τις
αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Υπάλληλοι – γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία
ώρα μειωμένο ωράριο για τέκνα από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών που δικαιούνται το λαμβάνουν
προσαυξημένο κατά έξι (6) μήνες ή αν δεν κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου, και χρησιμοποιούν
την  εννεάμηνη  άδεια  ανατροφής  τότε  η  άδεια  των  εννέα  (9)  μηνών  με  αποδοχές  που  δικαιούνται
προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

Αν  η  σύζυγος  του  υπαλλήλου  που  έχει  αναπηρία  67%,  δεν  εργάζεται  ή  δεν  ασκεί  οποιοδήποτε
επάγγελμα,  ο  σύζυγος  δεν δικαιούται  να κάνει  χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων,  εκτός αν λόγω
σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ότι η σύζυγος είναι ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής
του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην αρμοδιότητα της
οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.

12. Ειδικές άδειες υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ που 
είναι Άτομα με Αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία
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Ν.2643/98
Άρθρο 8
Επιχορήγηση εργοδοτών, εργονομική διευθέτηση, επαύξηση χρόνου αδείας, ηθικές αμοιβές

Η ετήσια κανονική  αδεία  με αποδοχές των μισθωτών,  που προβλέπεται  από τις  κείμενες  διατάξεις,
επαυξάνεται  κατά  έξι  (6)  εργάσιμες  ημέρες  για  άτομα με  ειδικές  ανάγκες  της  διάταξης  του  πρώτου
εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 1,* καθώς και για αναπήρους, μονίμους
υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον συντρέχουν και γι αυτούς οι
ουσιαστικές προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης.
Την  επαύξηση αυτή  δικαιούνται  όλα  τα  παραπάνω άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  και  όλοι  οι  ανάπηροι
ανεξάρτητα από τον τρόπο και το χρόνο της πρόσληψης τους.
Ευνοϊκότεροι όροι, που τυχόν προβλέπονται για τη χρονική διάρκεια της ετήσιας άδειας με αποδοχές
από  άλλες  διατάξεις,  συλλογικές  συμβάσεις  εργασίας,  διαιτητικές  αποφάσεις,  κανονισμούς  ή
οργανισμούς, δεν θίγονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
*  Τα  άτομα,  με  ποσοστό  αναπηρίας  50%  τουλάχιστον,  που  έχουν  περιορισμένες  δυνατότητες  για
επαγγελματική  απασχόληση  εξαιτίας  οποιασδήποτε  χρόνιας  σωματικής  ή  πνευματικής  ή  ψυχικής
πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων
του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

13. επίδομα απόλυτης αναπηρίας (συμπαράσταση εταίρου 
προσώπου)

Το επίδομα αυτό χορηγείται σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας και σε συνταξιούχους λόγω γήρατος που
είναι τυφλοί, εφόσον βρίσκονται σε κατάσταση που επιβάλλει τη συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση
από τρίτο πρόσωπο (απόλυτη αναπηρία).  
Για τους ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993:

Καταβάλλεται  σε  όσους  λαμβάνουν  σύνταξη  αναπηρίας,  επιζώντος  και  γήρατος  και  πάσχουν  από
απόλυτη τύφλωση, εφόσον χρήζουν συνεχούς φροντίδας από άλλο άτομο.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
671,40 ευρώ τον μήνα.

Για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993:

Α) Συνταξιούχοι  λόγω αναπηρίας:  το ποσό αντιστοιχεί  στο 25% τού κατά το έτος 1991 μέσου κατά
κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ),  το οποίο αναπροσαρμόζεται  όταν οι  συντάξεις  των
δημοσίων υπαλλήλων αυξάνονται.

Β)  Συνταξιούχοι  λόγω  γήρατος  με  ολική  τύφλωση:  το  ποσό  αντιστοιχεί  στο  50%  του  ποσού  της
καταβαλλόμενης σύνταξης.
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Παροχές  που δικαιούνται άτομα με ποσοστό αναπηρίας 
80%
Όλα τα δικαιώματα που εξασφαλίζουν τα δυο προηγούμενα ποσοστά αναπηρίας και επιπλέον:

1. ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Οι παρακάτω εκπτώσεις ΔΕΝ ισχύουν για μετακινήσεις με ταχύπλοα πλοία κατά τις ημέρες Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή, εφόσον τα δρομολόγια καλύπτονται τις ίδιες ημέρες και από συμβατικά πλοία. Ο
κάθε επιβάτης δικαιούται μία μόνο έκπτωση 50%. 

Δικαιούχοι: 
Άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα,  με  ποσοστό αναπηρίας 80% και  άνω.  (Με  την
επίδειξη  σχετικής  απόφασης  των  αρμοδίων  υγειονομικών  επιτροπών  του  κέντρου  πιστοποίησης
αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ), ή των υγειονομικών επιτροπών της αρμόδιας διοικητικής αρχής, ή ασφαλιστικού
φορέα μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.) Δικαιούνται την έκπτωση σε όλες τις θέσεις,
Συνοδοί ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
(Εφόσον ο δικαιούχος είναι άτομο με παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή
σύνδρομο  Down.  Δικαιούνται  την  έκπτωση  στη  θέση  επιλογής  του  δικαιούχου.  Αν  ο  μεταφορέας
απαιτήσει συνοδεία για το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, τότε ο συνοδός μεταφέρεται δωρεάν.
50% έκπτωση επίσης δίνεται  στα  εισιτήρια αναπηρικών ΙΧ οχημάτων  (συνοδευόμενα από το
δικαιούχο  και  φέρονται  ειδικές  πινακίδες  αναπήρων  πολέμου  ή  δελτίο  στάθμευσης  οχημάτων  των
ατόμων με αναπηρίες – δελτίο στάθμευσης ΑΜΑ-.)

Διαδικασία:  Δεν απαιτείται  έκδοση ειδικού  δελτίου  μετακίνησης.  Ο δικαιούχος  επιδεικνύει  μόνο  την
απόφαση των ΚΕΠΑ

2. Οικονομική Ενίσχυση ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση 
(Β.Ν.Υ.) (Ποσό: 527 ευρώ/μήνα)

1. Δικαιούχοι είναι τα άτομα που κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:
α) άτομα με Σοβαρή ή Βαριά Νοητική Υστέρηση, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥
80%και δείκτη νοημοσύνης 34 και κάτω (Δ.Ν. ≤ 34))
β) άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος, με συνοδό σοβαρή ή βαριά
νοητική υστέρηση και με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω (Π.Α. ≥ 80%)
γ) άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο
Asperger, με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω Π.Α. ≥ 80%).

2.  Δικαιούχα πρόσωπα:
Δικαιούχα πρόσωπα είναι, τα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα άτομα
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3. Προϋποθέσεις: 
α.  Να  μη  λαμβάνουν  για  την  ίδια  αιτία,  άμεσα  ή  έμμεσα,  καμία  οικονομική  ενίσχυση  με
οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από ασφαλιστικό φορέα
ή  άλλο  φορέα  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής,  μεγαλύτερη  της  κατώτερης  αναπηρικής  (βασικής)
σύνταξης  του  ΟΓΑ  (ΦΕΚ  Β’,  353/1998),   ήτοι  360€  μηνιαίως,  σύμφωνα  με  το  αρ.
Π3α/Φ.32/Γ.Π.94359/17-08-2010  της  Γενικής  Δ/νσης  Πρόνοιας,  του  Υπουργείου  Εργασίας  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β.  Να  μη  νοσηλεύονται  σε  νοσηλευτικά  ιδρύματα  ή  κλινικές ή  παραμένουν  ως  εσωτερικοί  σε
ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς, και η δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψής τους βαρύνει
τον ασφαλιστικό τους φορέα.
γ. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

4. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 527€ μηνιαίως

5. Θεσμικό πλαίσιο
1. Η αριθ. Γ4/Φ.12/οικ.1930/1982 KYA (Β΄724) κοινή υπουργική απόφαση των Οικονομικών και Υγείας
 2.  Η  αρ.Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/2013  (Β΄  965΄)  κοινή  υπουργική  απόφαση  των  Υπουργών
Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
3.  Η  αριθμ.  Δ12α/Φ.29/Γ.Π.7032/142/2019   (Β΄  2553)  κοινή  υπουργική  απόφαση  των  Υπουργών
Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διαδικασία: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε κατόπιν επίσκεψή σας στο Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου στον οποίο κατοικείτε, είτε μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ, πάλι ανάλογα με
τον τόπο κατοικίας σας ( περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής και επεξεργασίας της
αίτησης  καθώς  και  για  τη  διαδικασία  εξέτασης  από  τις  υγειονομικές  επιτροπές  θα  βρείτε  στην
ηλεκτρονική  διεύθυνση  https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/     και  στη
συνέχεια στο αρχείο με τίτλο «ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ»

Εάν,  για  οποιοδήποτε  λόγο,  δεν  μπορείτε  να  προσέλθετε  αυτοπροσώπως στα  μέρη από τα  οποία
υποβάλλεται  η αίτηση (Κέντρο Κοινότητας ή Περιφερειακή Δ/νση ΟΠΕΚΑ),  η αίτηση σας μπορεί  να
υποβληθεί  από  νόμιμο  εκπρόσωπό  σας  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  έχει  μαζί  του  τα  απαραίτητα
νομιμοποιητικά  έγγραφα  (περισσότερες  σχετικές  πληροφορίες  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/plirofories/)
Δικαιολογητικά

1.Αίτηση του πατέρα, ή της μητέρας ή του κηδεμόνα της οικογένειας που ζει το άτομο 
2.Αίτηση-Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86,  του  υπεύθυνου  είσπραξης  στην  οποία  θα
δηλώνονται τα εξής:
α) Η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του ατόμου με βαριά
νοητική υστέρηση,
3.Ότι ο βαριά νοητικά καθυστερημένος δεν παίρνει από την ίδια αιτία (νοητική υστέρηση) άλλη
οικονομική  ενίσχυση  ή  σύνταξη  από  οποιαδήποτε  πηγή  ή  ότι  παίρνει  για  την  ίδια  αιτία
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ποσό ................. ευρώ από ................ ως επίδομα ή προσαύξηση μισθού ή σύνταξη ή τροφεία -
νοσηλεία ή δίδακτρα ανάλογα με την περίπτωση.
γ)  Ότι  ο  βαριά  καθυστερημένος  είναι  ασφαλισμένος  (άμεσα  ή  έμμεσα)  στο  Δημόσιο,  Ι.Κ.Α.,
Τ.Ε.Β.Ε., Ο.Γ.Α., κλπ. Ειδικά, οι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ασφαλίσει έμμεσα τον
ενδιαφερόμενο δηλώνουν αν είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι προσκομίζουν και
απόκομμα σύνταξης.  Οι  ανασφάλιστοι  δηλώνουν ότι  δεν έχουν καμία  ασφάλεια  (σε ορισμένες
περιπτώσεις δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται βεβαίωση).
δ)  Ότι  ο  δηλών θα ειδοποιήσει  αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία,  σε περίπτωση εισαγωγής του
βαριά  νοητικά  καθυστερημένου  για  νοσηλεία  σε  Ίδρυμα  ή  Νοσοκομείο  για  χρονικό  διάστημα
μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, εφόσον η δαπάνη περίθαλψης δεν καλύπτεται αποκλειστικά στην
από την οικογένεια πλησίον της οποίας
4.1 φωτογραφία.
5.Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου είσπραξης
του επιδόματος.
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
7.Φωτοαντίγραφο  λογαριασμού  Δ.Ε.Η.  ή  0.Τ.Ε.  στο  όνομα  του  ενδιαφερομένου,  ή  βεβαίωση
μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
8.Εκκαθαριστικό  σημείωμα  της  εφορίας.  Σε  περίπτωση  που  ο  δικαιούχος  είναι  ανήλικος  να
προσκομισθεί βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
9.Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
10.Φωτοτυπία βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο
αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχο.
11.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δεύτερου γονέα, ότι  συναινεί  για την είσπραξη του
επιδόματος από τον γονέα που υποβάλλει την αίτηση, χορηγείται από την υπηρεσία.
12.Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για όλες τις περιπτώσεις
των δικαιούχων.
13.Απόφαση δικαστικής συμπαράστασης όταν πρόκειται  για ενήλικο άτομο που δεν μπορεί να
φροντίζει τις υποθέσεις του λόγω πάθησης.
14.Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας (Θεωρημένο).
15.Απόκομμα σύνταξης (αν παίρνει)

3. Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ 
Πλήρης  απαλλαγή  από  τον  ΕΝΦΙΑ  χορηγείται  στις  οικογένειες  που  είναι  τρίτεκνες  ή  πολύτεκνες  ή
περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω. 
Η αναπηρία του υπόχρεου και  της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση ή τις  δηλώσεις  φορολογίας
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) ή την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών». 
Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών» ή από
τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση
φορολογίας  εισοδήματος  αυτού του οικείου  φορολογικού  έτους.  Στις  περιπτώσεις  κατά τις  οποίες  η
μείωση  χορηγείται  με  υπόδειγμα  από  τη  Δ.Ο.Υ.,  απαιτείται,  πριν  τη  χορήγηση  της  έκπτωσης,  η
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καταχώρηση της πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώρηση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ.
Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου
φορολογικού έτους.

Χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις
12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος 
και
β)  Το  σύνολο  της  επιφάνειας  των  κτισμάτων  στα  οποία  κατέχουν  δικαιώματα  πλήρους  ή  ψιλής
κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα
εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

4. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη
Δικαιούχοι της απαλλαγής των δημοτικών τελών είναι άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω. 
Διαδικασία: Η διαδικασία εκτελείται ηλεκτρονικά στον παρακάτω ιστότοπο:https://dt.govapp.gr/
στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε δείτε και ποιοι δήμοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 
Δικαιολογητικά: αλλάζουν ανάλογα με τον δήμο στον οποίο κατοικεί ο ενδιαφερόμενος. 

Πρόσθετες παροχές που υπάγονται στο Παραρτημα ΙΙ 
Το Παράρτημα ΙΙ είναι ένας πίνακας παθήσεων που ενσωματώνει επιπλέον παροχές σε ΑμΕΑ. Για να
υπαχθεί ένας ενδιαφερόμενος στο Παράρτημα ΙΙ και να επωφεληθεί των επιπλέον παροχών του πίνακα
αυτού  θα  πρέπει  όταν  συμπληρώνει  την  αίτηση  για  να  περάσει  απο  επιτροπή  για  την  απόδοση
ποσοστού  αναπηρίας  (ΚΕΠΑ)  να  επιλέξει  και  την  επιλογή  του  να  συμπεριληφθεί  το  ενδιαφέρομενο
άτομο στο εν λόγω παράρτημα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη περάσει απο την επιτροπή και του
έχει αποδοθεί ποσοστό αναπηρίας τότε μπορεί να κάνει συμπληρωματική αίτηση.

1. Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας & τα τέλη ταξινόμησης 
Στις 4 Δεκεμβρίου 2020 δημοσιοποιήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 242, ο
Νόμος  4758  «Περιστολή  του  λαθρεμπορίου  –  Κύρωση  του  Πρωτοκόλλου  για  την  εξάλειψη  του
παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών,
διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών
κατοίκων και άλλες διατάξεις.»
Στο Κεφάλαιο Δ’, Μέρος ΣΤ’, Άρθρο 72 «Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας
ορισμένων  κατηγοριών  ατόμων  με  αναπηρία  –  Τροποποίηση  του  άρθρου  16  του  ν.  1798/1988»
αναφέρει:
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«1. Στην περ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/ 1988 (Α΄ 166) τροποποιούνται οι υποπαρ. α΄,
β΄, δ΄ και ε΄ και η περ. Γ΄ διαμορφώνεται ως εξής:
Δικαιούχοι: 
Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην
Ελλάδα, οι οποίοι:
α. είναι άτομα με νοητική αναπηρία με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40, ή
β. είναι άτομα με αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή νοητική αναπηρία ή
οργανικό  ψυχοσύνδρομο,  οι  οποίοι,  εξαιτίας  των  παθήσεων  αυτών  έχουν  καταστεί  ανάπηροι,  με
συνολικό ποσοστό αναπηρίας από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και
έχουν ανάγκη βοήθειας

Διαδικασία για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει και υποβάλει αίτημα απαλλαγής τελών κυκλοφορίας
συνοδευόμενο από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 Αίτηση

 Φωτοτυπία ταυτότητας

 Γνωμάτευση  της  πάθησης  από  Κέντρα  Πιστοποίησης  Αναπηρίας  (ΚΕ.Π.Α.)  ή  Ανωτάτη  του
Στρατού  Υγειονομική  Επιτροπή  (Α.Σ.Υ.Ε.)  ή  Ανώτατες  Υγειονομικές  Επιτροπές  Ναυτικού
(Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

 Συμπληρωματική  ιατρική  βεβαίωση  (δύναται  να  αναγράφεται  και  στο  κύριο  σώμα  της
γνωμάτευσης  ΚΕ.Π.Α.)  αναφορικά  με  αποτελέσματα  εξέτασης  ατόμου  με  αναπηρία  για  τη
χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του τροποποιημένου πια από τον
Ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242) άρθρου 16 του Ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166), από την οποία προκύπτει η
υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι  η συγκεκριμένη πάθηση είναι δια
βίου.

 Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
Αφού  υποβληθεί  το  αίτημα  ο  Προϊστάμενος  της  αρμόδιας  Φορολογικής  αρχής  εκδίδει  απόφαση
απαλλαγής που αφορά τα επόμενα έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα οχήματα τα οποία
δικαιούνται απαλλαγής και για το πρώτο έτος ταξινόμησης.
Εκτός  από τα άτομα με αναπηρία,  πλήρη απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έχουν και  οι
γονείς  ανήλικων  ΑμεΑ.  Συγκεκριμένα,  το  δικαίωμα  της  απαλλαγής  από  τέλη  κυκλοφορίας  των
ανηλίκων αναπήρων, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την
επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου. Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το έτος της
ενηλικίωσης  του  αναπήρου  και  για  ένα  μόνο  όχημα,  έστω  και  αν  το  πρόσωπο  προς  το  οποίο
παραχωρείται  ασκεί  τη  γονική  μέριμνα  ή  την  επιτροπεία  σε  περισσότερους  του  ενός  ανηλίκους
αναπήρους.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας
για ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό,
οφείλουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα (έως 31-12) τα τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο όχημα για
το επόμενο έτος από εκείνο του θανάτου του κληρονομουμένου.

2. Προϋποθέσεις για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ΙΧ.
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Α) Πιστοποίηση της αναπηρίας
Για την χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης απαιτείται η έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης
των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ) ή της Α.Σ.Υ.Ε., κατά
περίπτωση,  με  την  οποία  καθορίζεται  το  ποσοστό  αναπηρίας  και  η  αντιστοίχιση  με  τις  ανωτέρω
αναφερόμενες παθήσεις.
Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. αποφαίνεται για την υπαγωγή του ενδιαφερόμενου σε μία
από ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες παθήσεων (Παράρτημα ΙΙ) με την έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης
κατόπιν αντίστοιχης της πάθησης με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού του Ποσοστού
Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ).
Όσον αφορά τα Στελέχη και τους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
οι  οποίοι  έχουν  τεθεί  σε  κατάσταση  Πολεμικής  Διαθεσιμότητας  ή  Μόνιμης  Διαθεσιμότητας  και  δεν
λαμβάνουν σύνταξη για το λόγο αυτόν, αποδεικνύουν την κατάστασή τους μέσω αντίστοιχης ιατρικής
γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής καθώς και αναλυτικού φύλλου μισθοδοσίας.
Β) Δικαιούμενος κυβισμός των παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων
Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα  μέχρι 1.650 κυβικά
εκατοστά.  Κατ’  εξαίρεση,  άτομα  με  αναπηρία  που  έχουν  πλήρη  παράλυση  των  κάτω  άκρων  ή
αμφοτερόπλευρο  ακρωτηριασμό  αυτών,  με  ποσοστό  αναπηρίας  80%  και  άνω  μπορούν  να
παραλαμβάνουν επιβατικό  αυτοκίνητο  με  κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι  2.650 κυβ.  εκ.,  ενώ άτομα με
αναπηρία που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με
ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα
μέχρι 3.650 κυβ. εκ. Για τα άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 1.650
κυβ.  εκ.  παρέχεται  η δυνατότητα  παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου μεγαλύτερου κυβισμού,  με την
καταβολή ποσοστού του αναλογούντος στο αυτοκίνητο αυτό τέλους ταξινόμησης:
α) 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα άνω των 1.650 κυβ. εκ. και μέχρι 2000
κυβ. εκ. Και
β) 58% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα άνω των 2.000 κυβ. εκ.

Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής
Για  τη  χορήγηση  της  απαλλαγής  από  το  τέλος  ταξινόμησης  υποβάλλονται  στην  αρμόδια  αρχή
τελωνισμού του αυτοκινήτου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 Αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει
του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166 Α’) και στην οποία αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, ο τόπος κατοικίας του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του
αυτοκινήτου.

 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:  αα) Ότι  δεν έχει
παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση
όπου έχει παραλάβει κατά το παρελθόν άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις, προκειμένου να
παραλάβει  άλλο αυτοκίνητο  ατελώς στην  υπεύθυνη δήλωση δηλώνει  τον  τρόπο τελωνειακής
τακτοποίησης του προηγούμενου αυτοκινήτου. ββ) Ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αυτοκίνητο,
το οποίο έχει παραληφθεί με καθεστώς ατέλειας. γγ) Ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια
Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.
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 Γνωμάτευση  Πιστοποίησης  Αναπηρίας  από  Πρωτοβάθμια  ή  Δευτεροβάθμια  Υγειονομική
Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.  ή Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.)  ή Ανώτατες
Υγειονομικές Επιτροπές Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας
και του Πυροσβεστικού Σώματος.

 Συμπληρωματική  ιατρική  βεβαίωση  (δύναται  να  αναγράφεται  και  στο  κύριο  σώμα  της
γνωμάτευσης  ΚΕ.Π.Α.)  αναφορικά  με  αποτελέσματα  εξέτασης  ατόμου  με  αναπηρία  για  τη
χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του τροποποιημένου πια από τον
Ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242) άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166), από την οποία προκύπτει η
υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι η συγκεκριμένη πάθηση είναι δια
βίου.

 Το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό τελωνισμού του αυτοκινήτου.

Για  την  απόδειξη  της  κατοικίας  και  της  συνήθους  διαμονής  προσκομίζονται  στην  αρμόδια  αρχή
συνδυαστικά κατά περίπτωση   τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
1. Διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας.
2.  Υπηκοότητα.  Αν δεν είναι  Έλληνας υπήκοος να έχει  άδεια  διαμονής  και  εργασίας των αρμοδίων
αρχών.
3.  Ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία.
4.  Στοιχεία  διαφόρων  τρεχουσών  συναλλαγών  (τραπεζικοί  λογαριασμοί,  λογαριασμοί  παροχής
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).
5. Επαγγελματική δραστηριότητα του/της δικαιούχου και του/της συζύγου.
6. Βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, τα οποία συγκατοικούν με τους γονείς ή των οποίων έχουν τη γονική
μέριμνα/επιμέλεια.
7. Βεβαίωση δημοτολογίου της πόλης όπου είναι εγκατεστημένος.
8. Σύμβαση εργασίας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος.
9. Υποβολή εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
10. Βεβαίωση κοινωνικής ασφάλισης.
Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης η αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνισμού του
αυτοκινήτου, μετά την εξέταση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση
της πλήρωσης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της απαλλαγής, εγκρίνει την απαλλαγή κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
Στα ανήλικα άτομα με αναπηρία που δικαιούνται την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού
αυτοκινήτου,  το  δικαίωμα  αυτό  παραχωρείται  σε  εκείνον  που  ασκεί  τη  γονική  μέριμνα  ή  για
οποιονδήποτε  λόγο έχει  την  επιτροπεία,  ο οποίος  δύναται  να παραλάβει  με  τις  διατάξεις  αυτές ένα
επιβατικό αυτοκίνητο έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερα ανήλικα
άτομα με αναπηρία.

2. Μπλε κάρτα στάθμευσης 
Δικαιούχοι: 
Σύμφωνα με τον Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α')
Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες:
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ΔΟΜΗ ΕΦΗΒΩΝ & ΝΕΩΝ
«ΦΙΛΩΝ»

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

1)  Με  δείκτη  νοημοσύνης  κάτω  του  40%  πάσχοντες  από  αυτισμό  συνοδευόμενο  από  επιληπτικές
κρίσεις.
2) Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από
67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 515/2015 - (7-1-2015) προστέθηκαν και οι γονείς ανηλίκων τέκνων Αµεα και
δικαστικοί συµπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων Αµεα.
Δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του δικαιούχου αθεώρητο*

Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος αθεώρητο*

Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης δικαιούχου αθεώρητο*

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία  ρητά  θα  αναφέρεται  ότι  «η  χρήση του ∆ελτίου  Στάθµευσης θα
γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αµεα και όταν το
Αµεα επιβαίνει του οχήµατος» (στην περίπτωση του ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης
Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

Το  ειδικό  σήμα  στάθμευση  για  αναπηρικά  οχήματα,  το  οποίο  προβλέπεται  από  την
Γ4Α/Φ/3012/1984 Απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (εφόσον αυτό έχει χορηγηθεί)
Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραµµατεία των ΚΕΠΑ, µε
τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου
16 του Ν.1798/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 23 του Ν.1882/1990 και έχουν στην
πλήρη κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (στην περίπτωση που το όχημα δεν είναι αναπηρικό).
Οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική πράξη ή απόφαση σχετική με την υιοθεσία ή την αναδοχή
Ατόμων με Αναπηρίες (σε περίπτωση γονέων ή δικαστικών συμπαραστατών ανήλιων ή ενήλικων
ΑμεΑ)

Αρμόδια υπηρεσία στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά είναι η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας
του ενδιαφερόμενου. Τηλέφωνο 1889 (νέα υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών για ΑμεΑ) 

3. Απαλλαγή από την καταβολή τελών διοδίων

Με την έκδοση της παραπάνω κάρτας στάθμευσης έχετε αυτομάτως και απαλλαγή από την καταβολή
τελών διοδίων.  Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από το δήμο σας θέση παρκιν έξω ή κοντά στο σπίτι
σας ,να σταθμεύετε σε θέσεις ΑμεΑ και να περνάτε δωρεάν τα διόδια ΕΚΤΟΣ της γέφυρας Ρίου Αντιριου
που έχουν μια καλή έκπτωση και τις Αττικής οδού όπου περνάνε μόνο οι ανάπηροι πολέμου. Στα διόδια
του  Αιγαίου  χρειάζεται  ηλεκτρονική  κάρτα  που  εκδίδετε  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  που  δίνουν  στην
ιστοσελίδα τους. 
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