ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π.
Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2Α
Ταχ. Κώδικας: 151 27 Μελίσσια
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Σ. ΑΔΡΙΑΝΟΣ
Τηλ.: 210 8105820-1

Μελίσσια: 11/04/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
ΕΝΑΡΞΗ : 15/04/2014
ΛΗΞΗ : 31/12/2014 Ή ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΟΥΝ
ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 31/05/2014

Α. ∆ικαιούχοι-Συγκοινωνιακά µέσα µετακίνησης
1) Στα Άτοµα µε Αναπηρίες:
- Ελληνικής υπηκοότητας,
- υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών- Μελών του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
- υπηκόους των Κρατών που περιλαµβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση που
κυρώθηκε µε το Ν ∆. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α'),
- 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 201 Α'), όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς
των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α'), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας
και τελούντες σε καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα και να έχουν
παθολογοανατοµικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, µε την προϋπόθεση ότι
το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατοµικό τους εισόδηµα δεν είναι µεγαλύτερο των
23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό
εισόδηµα δεν είναι µεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο
συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται µε
5.600 ΕΥΡΩ 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 Ο.Α.Σ.Α.
(Ε.Θ.Ε.Λ., Η ΑΠ .Α.Π., Η.Σ.Α.Π., A.M.Ε.Λ. ,ΤΡΑΜ, και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ για το τµήµα
της γραµµής του από το σταθµό Μαγούλα έως το σταθµό Αεροδροµίου)
β) στην Περιφερειακή Ενότητα θεσσαλονίκης µε τα αστικά µέσα συγκοινωνίας του
Ο.Α Σ.θ.
γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, µε τα αστικά µέσα
συγκοινωνίας της Περιφερειακή τους Ενότητας.
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Σηµείωση: Στο συνολικό εισόδηµα περιλαµβάνεται και το αυτοτελώς
φορολογούµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο.
Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαµβάνουν ∆ελτίο-Κάρτα
ανεξάρτητα από το όριο εισοδήµατος τους.
2) Στα Άτοµα µε Αναπηρίες:
- Ελληνικής υπηκοότητας,
- υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών- Μελών του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
- υπηκόους των Κρατών που περιλαµβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση που
κυρώθηκε µε το Ν ∆. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τΑ'),
- 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 201 Α'), όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς
των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α'), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας
και τελούντες σε καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον
κατοικούν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατοµικό ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωµα της µετακίνησης µε µειωµένο
εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδροµές εσωτερικού των υπεραστικών
λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
Β. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά
Τα Άτοµα µε Αναπηρίες που δικαιούνται ∆ελτίο Μετακίνησης θα προσκοµίζουν στις
αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας:
1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου ή του κηδεµόνα του ή άλλου εξουσιοδοτηµένου
ατόµου µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
2. Γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το
παθολογοανατοµικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Στη Περιφερειακή
Ενότητα Λαρίσης, κατ' εφαρµογή της απόφασης Π3α/Φ80/οικ.907/1-3-2001 για την
πιλοτική εφαρµογή της κάρτας αναπηρίας, γίνονται δεκτές οι γνωµατεύσειςπιστοποιητικά που εκδίδονταν από τις αρµόδιες επιτροπές καθώς και η προσωρινή
ή ισόβια κάρτα αναπηρίας.
Όσον αφορά στις γνωµατεύσεις των ΚΕΠΑδεν απαιτείται η αναγραφή του όρου
παθολογοανατοµικό ποσοστό.
2 α. Όσοι λαµβάνουν οικονοµική ενίσχυση ΑµεΑ (επίδοµα) από τις αρµόδιες
υπηρεσίες Πρόνοιας των ∆ήµων ή το διατροφικό επίδοµα από τις Περιφερειακές
Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόµιση γνωµάτευσης. Η πιστοποίηση
γίνεται µε βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο επιδοµατούχων από τους ∆ήµους.
2β. Άτοµα που είναι ασφαλισµένα µπορούν να προσκοµίσουν απόφαση ∆ιοικητικού
∆ιευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής από την
οποία να πιστοποιείται παθολογοανατοµική βλάβη 67% τουλάχιστον.
2γ. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο των ∆ήµων,
δικαιούνται κάρτα µετακίνησης και για τους συνοδούς τους. Προκειµένου οι τυφλοί
και οι Β.Ν.Κ. που δεν είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο των αρµόδιων υπηρεσιών
των ∆ήµων να λάβουν κάρτα µετά συνοδού, απαιτείται γνωµάτευση Υγειονοµικής
Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοηµοσύνης κάτω του
30, ή νοητική υστέρηση µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτοµα µε διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισµός, αυτισµός) µε ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω.
2δ. Πρόσφατη γνωµάτευση δεν απαιτείται για τα ΑµεΑ που το ποσοστό αναπηρίας
τους προέρχεται από ακρωτηριασµό των άνω ή κάτω άκρων.
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3. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία
µετά από εργατικό ατύχηµα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση
Νοσηλείας από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία µετά
από το ατύχηµα.
4. ∆ελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου
διαµονής.
6. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η µία
να επικολλάται στο ∆ελτίο 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.
7. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν µετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός
των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της οικείας
Οικονοµικής Εφορίας για το προηγούµενο οικονοµικό έτος (2013).
Οι δικαιούχοι οι οποίοι, µε υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυµούν την προµήθεια
του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά µόνο για το Υπεραστικό, δεν
υποχρεούνται να προσκοµίζουν φορολογική δήλωση.
Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήµατος των
23.000 ΕΥΡΩ ατοµικό και 29.000 ΕΥΡΩ οικογενειακό, το οποίο προσαυξάνεται µε
5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επί πλέον άτοµο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και
βαρύνει τον φορολογούµενο , εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω,
δικαιούνται ∆ελτίο Μετακίνησης µε έκπτωση 50% στις διαδροµές των Υπεραστικών
ΚΤΕΛ µόνο.
8. Όσοι προσέρχονται στις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων και
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, µε τα ανωτέρω
δικαιολογητικά για να λάβουν δελτίο µετακίνησης εφόσον κριθούν δικαιούχοι,
απαραίτητο είναι να προσκοµίζουν το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας, στο πίσω
εξώφυλλο του οποίου, ο αρµόδιος υπάλληλος που χορηγεί το δελτίο µονογράφει
σηµειώνοντας και την ηµεροµηνία παράδοσης αυτού και το σφραγίζει προκειµένου
να ελέγχεται η περίπτωση πολλαπλής χορήγησης δελτίου στον ίδιο δικαιούχο.
9. Σε περίπτωση απώλειας, η οποία προκύπτει µε βεβαίωση από αστυνοµική Αρχή,
χορηγείται εκ νέου δελτίο µετακίνησης εντός του έτους χωρίς να απαιτείται η
προσκόµιση δικαιολογητικών, µε βάση την αναγραφή στο βιβλιάριο Υγείας, όπου
σηµειώνεται η επαναχορήγηση.
Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου µετακίνησης για δεύτερη φορά δεν είναι δυνατή
η επαναχορήγηση.

Το προσωπικό των ΚΕΠ είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω
πληροφορία στα καταστήµατα των Κ.Ε.Π και στα κάτωθι τηλέφωνα:
ΚΕΠ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΕΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2108105820-1
2108105311-2
2108105202
Με απόφαση ∆ηµάρχου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΚΕΠ
Α∆ΡΙΑΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
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