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Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η  Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν  Μ Ε Τ Α Κ Ι Ν Η Σ Η Σ  
Α τ ό μ ω ν  μ ε  Α ν α π η ρ ί ε ς  

 

Ξεκινά από  12-12-2016 έως 31-01-2017 η διάθεση κουπονιών μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
στα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), οι οποίοι πρέπει να κατοικούν μόνιμα & νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν 
παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό 
δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 23.000 € ατομικό ή 29.000 € οικογενειακό (το ετήσιο συνολικό 
δηλωθέν εισόδημα των 29.000 € προσαυξάνεται με 5.600 € για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, 
που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).  
Τα δελτία θα χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν 
οι δικαιούχοι όσο και από τα ΚΕΠ μέχρι 31/01/2016. 
Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν δελτίο – κουπόνι ανεξάρτητα από το όριο 
εισοδήματός τους. 
Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 € ατομικό και 29.000 € οικογενειακό, 
το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 € για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και 
βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω δικαιούνται Δελτίο 
Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπεραστικών ΚΤΕΛ μόνο.  
Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το έτος 2016 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2017) 
απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση του. 
 
Δικαιολογητικά χορήγησης ή ανανέωσης δελτίου:  
 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου 
(συμπληρώνεται στο Κ.Ε.Π.)  

2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Δ/ντή Ασφαλιστικού Φορέα ή 
Βεβαίωση του Δήμου περί εγγραφής στο Μητρώο επιδοματούχων του ή Βεβαίωση περί χορήγησης 
διατροφικού επιδόματος 
Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 (τριάντα) και κάτω που είναι εγγεγραμμένοι στο 
μητρώο των Δήμων, 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 Δήμων 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. 
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 Δημόσιο Νοσοκομείο, 
στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής και μη 
παραλαβής Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή Κ.Ε.Π. (συμπληρώνεται στο 
ΚΕΠ). 

4. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής Εφορίας για το 
προηγούμενο φορολογικό έτος (2015) 
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 προσκομίσουν 
φορολογική δήλωση. 

5. Για την έκδοση νέας κάρτας Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ή τρεις (3) ίδιες φωτογραφίες για 
δικαιούχους δελτίου συνοδού. Όχι για την ανανέωση. 

6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

Τηλέφωνα πληροφοριών:  
• Κ.Ε.Π. 0284 Δήμου Ζαγορίου (πρώην Κεντρικού Ζαγορίου)            26533 60318-9 
• ΚΕΠ 0197 Δήμου Ζαγορίου (Δημ. Ενότητας Ανατολικού Ζαγορίου)    26563 60218 
• ΚΕΠ 0836 Δήμου Ζαγορίου (Δημ. Ενότητας Παπίγκου)        26530 41931 
• ΚΕΠ 0921 Δήμου Ζαγορίου (Δημ. Ενότητας Τύμφης)        26533 60400 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ        Ασπράγγελοι, Δεκέμβριος 2016 
Κ.Ε.Π. 0284 ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 
Τηλ: 26533 60318-9 
Fax: 26530 22835 
E-mail: d.kentrzagoriou@kep.gov.gr 
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