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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ
Πληροφορίες:  a.mantesi@mindigital.gr

a.paveli@mindigital.gr

Τηλέφωνο:       210 9098 393, -394
                

                    
                  Αριθ. Φακ.:
                  ΔΥΜΣ/Φ.15/3/

            ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ  της χώρας
Kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων
Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων 
με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για έτος 2022 και μέσω των ΚΕΠ

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την αρ. Δ12α/ΓΠ 4825/46/ 18-1-2022 
(ΑΔΑ: 6Ο5Β46ΜΤΛΚ-ΞΦΝ) διευκρινιστική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολιτικών ΑμεΑ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τη χορήγηση των Δελτίων 
Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 από τις Περιφερειακές Ενότητες (για την Περιφέρεια 
Αττικής μόνο για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ) και τα ΚΕΠ, η οποία εκδόθηκε μετά τη σχετική ΚΥΑ 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5805/Β΄/2021.

Κατόπιν αυτού επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 Στα ΚΕΠ της χώρας η διαδικασία διεκπεραιώνεται κατόπιν ραντεβού.

 Ως ημερομηνία έναρξης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων 
ορίζεται η 24η  - 1 - 2022 και λήξης η 31η  -10-2022. 

 Τα ΚΕΠ προκειμένου να αρχίσουν τη διανομή των δελτίων – κουπονιών ΑμεΑ 
οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες με 
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ευθύνη τους θα τα εφοδιάσουν εγκαίρως με ικανό αριθμό από τα εν λόγω δελτία- 
κουπόνια.

 Tα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι, όσο και από τα 
ΚΕΠ που εδρεύουν εντός των ορίων των οικείων Περιφερειακών ενοτήτων. 

 Το γεγονός της χορήγησης δελτίων-κουπονιών ΑμεΑ και από τα ΚΕΠ δεν αίρει σε 
καμία περίπτωση την υποχρέωση των καθ’ ύλην αρμοδίων Περιφερειών, για  
διεκπεραίωση της εν λόγω διοικητικής διαδικασίας. 

 Από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και τα ΚΕΠ της Αττικής θα 
χορηγούνται μόνο Δελτία για έκπτωση 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ.

 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.

 Τα ΚΕΠ οφείλουν να συντάσσουν και να διατηρούν καταστάσεις που θα 
περιλαμβάνουν: Το ονοματεπώνυμο του ΑμεΑ που λαμβάνει δελτίο (ή δελτία αν 
πρόκειται για τυφλό ή σοβαρά και βαριά νοητικά υστερούντα) τις οποίες θα 
υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 Παρακαλούνται οι υπάλληλοι των ΚΕΠ να επικοινωνούν με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων σε περιπτώσεις που έχουν ερωτήματα 
σχετικά με τις προϋποθέσεις ή τη διαδικασία χορήγησης των δελτίων μετακίνησης 
(ενώ για ιδιάζουσες ή περίπλοκες περιπτώσεις να παραπέμπουν τους 
ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου 
αυτό είναι εφικτό προκειμένου να αποφευχθούν στο μέγιστο βαθμό οι 
περιπτώσεις λαθών).

 Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση amea@yeka.gr και στα τηλέφωνα: 210 52 81 123, - 127.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Αλεξάνδρα Παβέλη

Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Υφυπουργού
3.Γραφείο Γεν. Γραμματέα
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