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ΘΔΜΑ: Γηεπθξηληζηηθή Δγθύθιηνο γηα ηελ ρνξήγεζε Γειηίωλ Μεηαθίλεζεο ΑκεΑ γηα ην έηνο 2015

ρεη. : α) Η Γ24α/Φ.11/Γ.Π.νηθ.54598/971/30 /11/2015 (ΦΔΚ 2621 η.Β΄) Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΑΓΑ:
6377465Θ1Ω-ΑΑΥ)
β) Η ΓΙΑΓΠ/Δ/6123/29.3.2005 (ΦΔΚ 410/05 η.Β) Κ.Τ.Α. «Σξνπνπνίεζε ηεο Κ.Τ.Α. πεξί θαζνξηζκνχ
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ εληχπσλ ηνπο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη θαη κέζσ ησλ Κέληξσλ
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ».

Α. Γηθαηνύρνη-πγθνηλωληαθά κέζα κεηαθίλεζεο

χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο α) αλσηέξσ ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ην έηνο
2015, ρνξεγείηαη Γειηίν Μεηαθίλεζεο:

1) ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο:
-

Διιεληθήο ππεθνφηεηαο,

-

ππεθφνπο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ππεθφνπο Κξαηψλ- Μειψλ ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Δ.Ο.Υ.),
-

ππεθφνπο ησλ Κξαηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.Γ. 4017/59

(ΦΔΚ 246/59 η.Α'),
-

ππεθφνπο Κξαηψλ εθηφο Δ.Δ. πνπ έρνπλ θαηαζηεί αλίθαλνη γηα εξγαζία κεηά απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε

ειιεληθφ έδαθνο,
-

αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα, ησλ νπνίσλ ην θαζεζηψο παξακνλήο ζηελ

Διιάδα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηνπ 1951 γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ (λ.δ. 3989/1959,
ΦΔΚ 201 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ 1967 γηα ην Καζεζηψο ησλ
Πξνζθχγσλ (α.λ. 389/1968, ΦΔΚ 125 Α΄), δηθαηνχρνη επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεινχληεο ζε θαζεζηψο
παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο.

Όινη νη αλσηέξσ πξέπεη λα θαηνηθνχλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη λα έρνπλ παζνινγναλαηνκηθφ πνζνζηφ
αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην εηήζην ζπλνιηθφ δεισζέλ αηνκηθφ ηνπο εηζφδεκα δελ
είλαη κεγαιχηεξν ησλ 23.000 (είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ) ΔΤΡΩ ή ην εηήζην ζπλνιηθφ δεισζέλ νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα δελ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 29.000 (είθνζη ελλέα ρηιηάδσλ) ΔΤΡΩ, (ην εηήζην ζπλνιηθφ δεισζέλ
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ 29.000ΔΤΡΩ πξνζαπμάλεηαη κε 5.600 ΔΤΡΩ γηα θάζε επηπιένλ άηνκν πέξαλ ηνπ
δηθαηνχρνπ, πνπ ζπλνηθεί θαη βαξχλεη ηνλ θνξνινγνχκελν, εθφζνλ απηφ παξνπζηάδεη αλαπεξία 67% θαη άλσ),
παξέρεηαη ην δηθαίσκα δωξεάλ κεηαθίλεζεο θαη εθόζνλ δηακέλνπλ κόληκα:

α) ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο , κε ηα αζηηθά κέζα ζπγθνηλσλίαο ζηελ πεξηνρή
αξκνδηφηεηαο ηνπ Ο.Α..Α. (ΟΤ Α.Δ. θαη ΣΑΤ Α.Δ.)
β) ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο κε ηα αζηηθά κέζα ζπγθνηλσλίαο ηνπ Ο.Α..Θ.
γ) θαη ζηηο ινηπέο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο ρψξαο , κε ηα αζηηθά κέζα
ζπγθνηλσλίαο η εο Πεξηθεξεηαθή ηνπο Δλόηεηαο
εκείσζε: ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα πεξηιακβάλεηαη θαη ην απηνηειψο θνξνινγνχκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ
ηξφπν.

Οη νιηθά ηπθινί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) θαη νη ζπλνδνί ηνπο εμαηξνχληαη θαη ιακβάλνπλ Γειηίν-Κάξηα αλεμάξηεηα
απφ ην φξην εηζνδήκαηφο ηνπο.

2) ηα Άηνκα κε Αλαπεξίεο:
- Διιεληθήο ππεθνφηεηαο,
- ππεθφνπο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη ππεθφνπο ΚξαηψλΜειψλ ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Δ.Ο.Υ.),
- ππεθφνπο ησλ Κξαηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.Γ. 4017/59
(ΦΔΚ 246/59 ηΑ'),
- ππεθφνπο Κξαηψλ εθηφο Δ.Δ. πνπ έρνπλ θαηαζηεί αλίθαλνη γηα εξγαζία κεηά απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε ειιεληθφ
έδαθνο,
- αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Διιάδα, ησλ νπνίσλ ην θαζεζηψο παξακνλήο ζηελ
Διιάδα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ηνπ 1951 γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ (λ.δ. 3989/1959,
ΦΔΚ 201 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξσηφθνιιν ηεο Νέαο Τφξθεο ηνπ 1967 γηα ην Καζεζηψο ησλ
Πξνζθχγσλ (α.λ. 389/1968, ΦΔΚ 125 Α΄), δηθαηνχρνη επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεινχληεο ζε θαζεζηψο
παξακνλήο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, εθφζνλ θαηνηθνχλ κφληκα θαη λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ
παζνινγναλαηνκηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%, παξέρεηαη ην δηθαίσκα ηεο κεηαθίλεζεο κε κεηωκέλν
εηζηηήξην θαηά 50%, ζε φιεο ηηο δηαδξνκέο εζσηεξηθνχ ησλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ησλ ΚΣΔΛ.

Β. Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά

Σα Άηνκα κε Αλαπεξίεο πνπ δηθαηνχληαη Γειηίν Μεηαθίλεζεο ζα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ή ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ηεο ρψξαο:

1.

Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αηφκνπ κε ζπλεκκέλα ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.

1.

Γλσκάηεπζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην παζνινγναλαηνκηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο
(ηνπιάρηζηνλ 67%). Όζνλ αθνξά ζηηο γλσκαηεχζεηο ησλ ΚΔΠΑ δελ απαηηείηαη ε αλαγξαθή ηνπ φξνπ

παζνινγναλαηνκηθφ πνζνζηφ. α. Όζνη ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ΑκεΑ (επίδνκα) απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο Πξφλνηαο ησλ Γήκσλ ή ην δηαηξνθηθφ επίδνκα απφ ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, δηθαηνχληαη
θάξηα ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε γλσκάηεπζεο. Η πηζηνπνίεζε γίλεηαη κε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην κεηξψν
επηδνκαηνχρσλ απφ ηνπο Γήκνπο. β. Άηνκα πνπ είλαη αζθαιηζκέλα κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ απφθαζε
Γηνηθεηηθνχ Γηεπζπληή Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα ή γλσκάηεπζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο απφ ηελ νπνία λα
πηζηνπνηείηαη παζνινγναλαηνκηθή βιάβε 67% ηνπιάρηζηνλ. γ. Οη δηθαηνχρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηπθιφηεηαο θαη Β.Ν.Κ. πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ησλ Γήκσλ,
δηθαηνχληαη θάξηα κεηαθίλεζεο θαη γηα ηνπο ζπλνδνύο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ νη ηπθινί θαη νη Β.Ν.Κ. πνπ
δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ λα ιάβνπλ θάξηα κεηά
ζπλνδνχ, απαηηείηαη γλσκάηεπζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ λα αλαθέξεη φηη είλαη ηπθινί ή έρνπλ
νπηηθή αλαπεξία-αλαπεξία φξαζεο κε πνζνζηφ 80% θαη άλσ ή έρνπλ δείθηε λνεκνζχλεο θάησ ηνπ 30, ή
λνεηηθή πζηέξεζε κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ θαη άηνκα κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο
(παηδηθφο απηηζκφο, απηηζκφο) κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ.

1.

Γηα ηνπο ππεθφνπο Κξαηψλ εθηφο Δ.Δ. πνπ έρνπλ θαηαζηεί αλίθαλνη γηα εξγαζία κεηά απφ εξγαηηθφ
αηχρεκα ζε ειιεληθφ έδαθνο, απαηηείηαη Ιαηξηθή Βεβαίσζε Ννζειείαο απφ Γεκφζην Ννζνθνκείν, ζην
νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ε λνζειεία κεηά απφ ην αηχρεκα.

1.

Γειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν απηήο.

1.

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί ηεο αθξηβνχο δηεχζπλζεο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο.

1.

Γηα ηελ έθδνζε λέαο θάξηαο, δχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο απφ ηηο νπνίεο ε κία λα επηθνιιάηαη ζην Γειηίν
θαη ε άιιε λα επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Δηδηθά νη δηθαηνχρνη δειηίνπ ζπλνδνχ, πξέπεη λα
ζπλππνβάιινπλ ηξεηο ίδηεο θωηνγξαθίεο απφ ηηο νπνίεο ε κία λα επηθνιιάηαη ζην δειηίν ηνπ ζπλνδνχ. Οη
δηθαηνχρνη ηωλ δειηίωλ δωξεάλ κεηαθίλεζεο, πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη
θσηναληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο Δθνξίαο γηα ην πξνεγνχκελν
θνξνινγηθφ έηνο (2014).

1.

Οη δηθαηνύρνη νη νπνίνη, κε ππεύζπλε δήιωζή ηνπο δελ επηζπκνύλ ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζρεηηθνύ
δειηίνπ γηα ην Αζηηθό ΚΣΔΛ αιιά κόλν γηα ην Τπεξαζηηθό, δελ ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίδνπλ
θνξνινγηθή δήιωζε. Οη δηθαηνχρνη ηέινο πνπ ππεξβαίλνπλ ην όξην εηζνδήκαηνο ησλ 23.000 ΔΤΡΩ
αηνκηθφ θαη 29.000 ΔΤΡΩ νηθνγελεηαθφ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη κε 5.600 ΔΤΡΩ γηα θάζε επί πιένλ
άηνκν πέξαλ ηνπ δηθαηνχρνπ, πνπ ζπλνηθεί θαη βαξχλεη ηνλ θνξνινγνχκελν , εθόζνλ απηφ παξνπζηάδεη
αλαπεξία 67% θαη άλσ, δηθαηνχληαη Γειηίν Μεηαθίλεζεο κε έθπηωζε 50% ζηηο δηαδξνκέο ηωλ
Τπεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ κόλν.

1.

Όζνη πξνζέξρνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ θαη ζηα Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ηεο ρψξαο, κε ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά γηα λα ιάβνπλ δειηίν
κεηαθίλεζεο εθφζνλ θξηζνχλ δηθαηνχρνη, απαξαίηεην είλαη λα πξνζθνκίδνπλ ην αζθαιηζηηθό βηβιηάξην
Τγείαο,ζην πίζσ εμψθπιιν ηνπ νπνίνπ, ν αξκφδηνο ππάιιεινο πνπ ρνξεγεί ην δειηίν κνλνγξάθεη
ζεκεηψλνληαο θαη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο απηνχ θαη ην ζθξαγίδεη πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε
πεξίπησζε πνιιαπιήο ρνξήγεζεο δειηίνπ ζηνλ ίδην δηθαηνχρν.

Γ. Υνξήγεζε δειηίωλ κεηαθίλεζεο ζε Αηηηθή - Θεζζαινλίθε

Tα δειηία ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο ηφζν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ πνπ
αλήθνπλ νη δηθαηνχρνη φζν θαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) κέρξη 31- 1- 2016. Σα δειηία
απηά ζα ζπλνδεχνληαη απφ έλα (1) θνππφλη εηήζην γηα ηελ πεξηνρή Θεζζαινλίθεο. ηελ πίζσ πιεπξά ζα
αλαγξάθεηαη ηδηνρείξσο ή εληχπσο απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηα ΚΔΠ ε έλδεημε: "ΠΑΡΔΥΔΣΑΙ ΔΚΠΣΩΗ 50%
ΣΑ ΤΠΔΡΑΣΙΚΑ ΚΣΔΛ".

Η παξάδνζε ησλ «θαξηψλ ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο ΑκεΑ» ηνπ Ο.Α..Α. ζα γίλεη θεληξηθά ζηελ Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο θαη ησλ θνππνληψλ ηνπ Ο.Α..Θ. ζα γίλεη θαη' επζείαλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο.

Δηδηθφηεξα ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, αξκφδηα γηα ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δειηίσλ, ζα παξαιάβεη
ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ Γειηίσλ Μεηαθίλεζεο ΑκεΑ απφ ηνλ ΟΑΑ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαζέζεη ηα Γειηία
ζηηο Πεξηθεξεηαθέο ηεο Δλφηεηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ζα επηζηξέςνπλ ηηο
ηπρφλ αδηάζεηεο θάξηεο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ ζπλνιηθά ζηνλ ΟΑΑ.

ε πεξίπησζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ησλ θνππνληψλ, ηα αδηάζεηα ησλ Ο.Α..Α. θαη Ο.Α..Θ. ζα
επηζηξαθνχλ κέρξη 15/2/2016.

Η παξάδνζε θαη παξαιαβή «θαξηψλ ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο ΑκεΑ» απφ ηνλ Ο.Α..Α. θαη θνππνληψλ απφ ηνλ
Ο.Α..Θ. ζα γίλεηαη κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα απνζηέιιεηαη ζην
Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο- Γ/λζε Πξνζηαζίαο ΑΜΔΑ.

Σα πξσηφθνιια παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ησλ
Ο.Α..Α. θαη Ο.Α..Θ.

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο
θαη ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ θαη λα δηαηεξνχλ θαηαζηάζεηο πνπ ζα
πεξηιακβάλνπλ:
- Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ ΑκεΑ πνπ ιακβάλεη δειηίν (ή δειηία αλ πξφθεηηαη γηα ηπθιφ ή βαξηά λνεηηθά
πζηεξνχληα).

Γ. Υνξήγεζε δειηίωλ ζηελ ππόινηπε Διιάδα

Tα δειηία ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ δηακέλνπλ κφληκα ζηελ ππφινηπε Διιάδα ηφζν απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη δηθαηνχρνη φζν θαη απφ ηα Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) κέρξη 31-1-2016.
Κάζε Γειηίν Μεηαθίλεζεο πεξηέρεη απαξαίηεηα ηα εμήο ζηνηρεία:
1) Γηάξθεηα ηζρχνο, ήηνη απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεψο ηνπ κέρξη 31-12-2015.
2) Ολνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ ή φλνκα ζπδχγνπ.
3) Αξηζκφ θαη εκεξνκελία γλσκάηεπζεο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
4) Πνζνζηφ αλαπεξίαο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.
5) Γ/λζε θαηνηθίαο θαη πξφζθαηε θσηνγξαθία ηνπ δηθαηνχρνπ.
ηελ πίζσ πιεπξά λα γξάθεηαη ηδηνρείξσο ή εληχπσο θαη λα ζθξαγίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία ε έλδεημε:

«ΠΑΡΔΥΔΣΑΙ ΓΩΡΔΑΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΛΔΩΦΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ ΔΚΠΣΩΗ
50% ΣΑ ΤΠΔΡΑΣΙΚΑ ΚΣΔΛ»

ε φηη αθνξά ζηα δειηία ησλ δηθαηνχρσλ δσξεάλ κεηαθίλεζεο κε ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο θαηά ηε ζεψξεζε ή ηελ έθδνζε απηψλ ζα επηθνιιάηαη έλα θνππφλη
εηήζηαο ηζρχνο. Η παξάδνζε ησλ θνππνληψλ ζα γίλεηαη απφ ηα ΚΣΔΛ ζηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ.

Η παξάδνζε θαη παξαιαβή θνππνληψλ ζα γίλεηαη κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο – παξαιαβήο ην νπνίν ζα
απνζηέιιεηαη ζηε Γ/λζε Πξνζηαζίαο ΑκεΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο. Όζα
θνππφληα δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα επηζηξαθνχλ ζηα ΚΣΔΛ.

Οη θάηνρνη Γειηίνπ Μεηαθίλεζεο θαη Γειηίνπ πλνδνχ ηνπ έηνπο 2014 κε αίηεζή ηνπο ζα δεηνχλ ηελ αλαλέσζή
ηνπ πξνζθνκίδνληαο λέα γλσκάηεπζε αλ ε παιηά έρεη ιήμεη θαη εθφζνλ δελ είλαη επηδνηνχκελνη απφ ηελ
Κνηλσληθή Πξφλνηα. Οη επηδνηνχκελνη απφ ηελ Πξφλνηα πξνζθνκίδνπλ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην εζληθφ κεηξψν
επηδνκαηνχρσλ απφ ην Γήκν.

Αλ θαηά ηελ αλαλέσζε ην Γειηίν είλαη θαηεζηξακκέλν ή δελ ππάξρεη ρψξνο ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ, παξέρεηαη
θαηλνχξγην, αλ φκσο ππάξρεη ηφηε ζα αλαγξάθεηαη είηε ηδηνρείξσο είηε εληχπσο ζε απηφ θαη ζα ζθξαγίδεηαη απφ
ηελ Τπεξεζία ε έλδεημε "ηζρύεη κέρξη 31-12-2015".

Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) νθείινπλ λα ζπληάζζνπλ θαη λα δηαηεξνχλ θαηαζηάζεηο πνπ ζα
πεξηιακβάλνπλ:
-

Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ ΑκεΑ πνπ ιακβάλεη δειηίν (ή δειηία αλ πξφθεηηαη γηα ηπθιφ ή βαξηά λνεηηθά

πζηεξνχληα) ηηο νπνίεο ζα ππνβάινπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ.

ηε ζπλέρεηα νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ φιεο ηεο ρψξαο, κεηά ηελ 31/1/2016
θαινχληαη λα ππνβάινπλ άκεζα ζηε Γ/λζε Πξνζηαζίαο ΑΜΔΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο & Πξφλνηαο θαη ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ ΚΣΔΛ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηάο ηνπο θαζψο θαη ζηνλ
Ο.Α..Θ., ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ Γειηίσλ ησλ ΑκεΑ πνπ ρνξεγήζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα δηαζηήκαηα.

Παξαθαινχληαη νη αλσηέξσ Τπεξεζίεο λα κελ απνζηέιινπλ ζην Τπνπξγείν ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ
(νλνκαηεπψλπκν, πάζεζε θ.α.) θαζφζνλ απηφ αληηβαίλεη ζην Νφκν πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηελ αλαλέωζε αιιά θαη ηελ έθδνζε ηωλ λέωλ Γειηίωλ θαη ηωλ θνππνληώλ
εκεξνκελία έλαξμεο νξίδεηαη ε 18ε Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ιήμεο ε 31ε Ιαλνπαξίνπ 2016.

Σν Γειηίν Μεηαθίλεζεο ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αλαγξάθεηαη θαηά ηελ έθδνζή ηνπ, δει. γηα ην έηνο
2015 θαη γηα φζν δηάζηεκα απφ ην επφκελν έηνο (2016) απαηηείηαη γηα λα εθδνζεί ε λέα Κνηλή Τπνπξγηθή
Απφθαζε γηα ηε ρνξήγεζή ηνπ (άξζξν 2 παξ. 1 ηεο α) ζρεηηθήο ΚΤΑ).

Παξαθαινχληαη νη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ λα επηθνηλσλνχλ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Δλνηήησλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ή ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ
δειηίσλ κεηαθίλεζεο (ελψ γηα ηδηάδνπζεο ή πεξίπινθεο πεξηπηψζεηο λα παξαπέκπνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηηο
αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζην
κέγηζην βαζκφ νη πεξηπηψζεηο ιαζψλ).

