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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

Εκδόθηκε στις 4/6/19 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών κ. 

Χουλιαράκη και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Φωτίου, για τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι έχοντες αναπηρία τουλάχιστον 67%, ώστε να είναι δικαιούχοι 

έκπτωσης ή δωρεάν μετακίνησης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.  

Ειδικότερα όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, δικαιούνται: 

1. Μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων 

των ΚΤΕΛ.   

2. Δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες 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 

εξαρτάται από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω). 

Συγκεκριμένα σε αυτούς παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν 

μόνιμα:  

α) στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. 

[ Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε],  

β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,  

γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών 

ΚΤΕΛ του Νομού τους.  



                                                                                                                            

2 

 

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με το εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης του φόρου 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.  

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. 

Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους  των κατά περίπτωση Περιφερειακών 

Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.   

Οι  μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, έχουν το δικαίωμα της δωρεάν 

μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ με την 

προσωποποιημένη ATH-ENA card.        

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. 

για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα 

Κοινή Υπουργική Απόφαση  για τη χορήγησή του.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών 

Επιτροπών σε ισχύ (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 Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 

του Ν. 3863/2010 ( Α΄ 115 ) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) καθώς και της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., 

Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής 

Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 1 του Ν.4331/15)  στην οποία θα αναγράφεται 

απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%.   

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ' αόριστον με 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) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να 

απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.  

Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον Οργανισμό Προνοιακών 

Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων  

δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.  

Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με τον απαιτούμενο δείκτη νοημοσύνης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα 

οικονομικής ενίσχυσης Νοητικής Υστέρησης,  δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς 

τους.  

 

 


