
Ξεκινά η τορήγηζη δεληίων μεηακίνηζης ΑΜΕΑ ζηην 

Λάριζα 

 

Ξεκινά ηην Πέμπηη 26 Οκηωβρίοσ από ηην Περιθερειακή Ενόηηηα Λάριζας η 

Θεώρηζη – Χορήγηζη Δεληίων Μεηακίνηζης ΑΜΕΑ για ηο έηος 2017. 

Τα Γειηία Μεηαθίλεζεο αθνξνύλ ζε πεξίπνπ 3.000 άηνκα ηνπ λνκνύ, κε πνζνζηό 

αλαπεξίαο 67% θαη άλω, ηα νπνία ζύκθωλα θαη κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, 

δηθαηνύληαη δωξεάλ κεηαθίλεζε κε ηα αζηηθά ιεωθνξεία ηνπ λνκνύ θαη έθπηωζε 

50% ζηα ππεξαζηηθά ΚΤΔΛ. 

Η ζεώξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηόζν ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λάξηζαο όζν θαη 

ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) ηνπ λνκνύ κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2017. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεώξεζε αθνξά ζε άηνκα κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 

67%, θαζώο θαη ζηνπο ζπλνδνύο ηωλ νιηθά ηπθιώλ θαη ηωλ βαξηά λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλωλ αηόκωλ κε δείθηε λνεκνζύλεο 30 θαη θάηω, κε εηήζην αηνκηθό 

εηζόδεκα κέρξη 23.000 επξώ ή εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα κέρξη 29.000 επξώ, 

πξνζαπμαλόκελν κε 5.600 επξώ γηα θάζε επηπιένλ άηνκν πέξαλ ηνπ δηθαηνύρνπ κε 

αλαπεξία 67% θαη πάλω πνπ ζπλνηθεί θαη βαξύλεη ην θνξνινγνύκελν. 

Σην ζπλνιηθό εηζόδεκα πεξηιακβάλεηαη θαη ην απηνηειώο θνξνινγνύκελν ή 

θνξνινγνύκελν κε εηδηθό ηξόπν. 

Η Θεώξεζε – έθδνζε ηωλ δειηίωλ ζα γίλεηαη από ππαιιήινπο ηεο Γηεύζπλζεο 

Γεκόζηαο Υγείαο θαη Κνηλωληθήο Μέξηκλαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λάξηζαο 

ζην ηζόγεην ηεο Β΄ Πηέξπγαο ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο (πξώελ Ννκαξρίαο), κέρξη 

30-11-2017 θαη από όια ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ ( Κ.Δ.Π. ) ηνπ Ννκνύ 

Λάξηζαο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη νη δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

Τπθιόηεηαο θαη Βαξεηάο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο (Β.Ν.Κ.) πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζην κεηξών ηωλ Γήκωλ, δηθαηνύληαη Κάξηα Μεηαθίλεζεο θαη γηα ηνπο ζπλνδνύο 

ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ νη ηπθινί θαη ηα άηνκα κε Β.Ν.Κ. πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 



κεηξών ηωλ αξκόδηωλ ππεξεζηώλ ηωλ Γήκωλ λα ιάβνπλ θάξηα κεηά ζπλνδνύ, 

απαηηείηαη γλωκάηεπζε Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ λα αλαθέξεη όηη είλαη ηπθινί ή 

έρνπλ νπηηθή αλαπεξία – αλαπεξία όξαζεο κε πνζνζηό 80% θαη άλω ή έρνπλ δείθηε 

λνεκνζύλεο θάηω ηνπ 30, ή λνεηηθή πζηέξεζε κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλω ή 

δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (παηδηθόο απηηζκόο, απηηζκόο) κε πνζνζηό 

αλαπεξίαο 80% θαη άλω. 

Τα απαιηούμενα δικαιολογηηικά 

1.Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ή ηνπ θεδεκόλα ηνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

αηόκνπ ( ρνξεγείηαη από ηελ Υπεξεζία ), κέζα ζηελ νπνία ζα εκπεξηέρεηαη θαη ε 

Υπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί ηεο αθξηβνύο δηεύζπλζεο ηνπ ηόπνπ δηακνλήο 

ζηελ νπνία ηαπηόρξνλα ζα δειώλεηαη ε κε παξαιαβή Γειηίνπ Μεηαθίλεζεο από 

άιιε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ή ΚΔΠ.. 

2.Τν παιηό Γειηίν Μεηαθίλεζεο (πάζν). 

3.Γλωκάηεπζε Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ( Γεκνζίνπ, Ι.Κ.Α., Τ.Δ.Β.Δ. θαη άιιωλ 

αζθαιηζηηθώλ θνξέωλ ), ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ην πνζνζηό 

αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67% θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ( ή βηβιηάξην 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο Πξόλνηαο ή πξνζωξηλή – ηζόβηα θάξηα αλαπεξίαο πνπ έρεη 

εθδνζεί από ηελ Πξόλνηα ή απόθαζε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγω αλαπεξίαο δηνηθεηηθνύ 

δηεπζπληή αζθαιηζηηθνύ θνξέα). 

4.Τν αζθαιηζηηθό Βηβιηάξην Υγείαο, 

5. Φωηναληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο έηνπο 2016 ή ππεύζπλε δήιωζε 

ηνπ Ν. 1599/1986, ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο 

δήιωζεο ( κόλν νη δηθαηνύρνη δωξεάλ κεηαθίλεζεο κε ηα αζηηθά κέζα ζπγθνηλωλίαο 

). Όζνη όκωο από ηνπο αλωηέξω δηθαηνύρνπο δελ επηζπκνύλ, κε ππεύζπλε δήιωζή 

ηνπο, ηε κεηαθίλεζε κε ηα αζηηθά κέζα ζπγθνηλωλίαο ηνπ Ννκνύ Λάξηζαο δελ ζα 

πξνζθνκίζνπλ εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ηεο εθνξίαο. 

Σε πεξίπηωζε απώιεηαο ηνπ παιηνύ Γειηίνπ Μεηαθίλεζεο ζα πξνζθνκίδεηαη 

ζπκπιεξωκαηηθά θαη Γήιωζε Απώιεηαο από αζηπλνκηθή αξρή. 

 



Απαιηούμενα δικαιολογηηικά για έκδοζη νέας κάρηας 

1.Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ή ηνπ θεδεκόλα ηνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 

αηόκνπ ( ρνξεγείηαη από ηελ Υπεξεζία ), κέζα ζηελ νπνία ζα εκπεξηέρεηαη θαη ε 

Υπεύζπλε Γήιωζε ηνπ Ν. 1599/86 πεξί ηεο αθξηβνύο δηεύζπλζεο ηνπ ηόπνπ δηακνλήο 

ζηελ νπνία ηαπηόρξνλα ζα δειώλεηαη ε κε παξαιαβή Γειηίνπ Μεηαθίλεζεο από 

άιιε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα ή ΚΔΠ. 

2.Γλωκάηεπζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη απαξαίηεηα ην 

πνζνζηό αλαπεξίαο (ηνπιάρηζηνλ 67%) θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο, ή 

βηβιηάξην νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο Πξόλνηαο ή πξνζωξηλή – ηζόβηα θάξηα αλαπεξίαο 

πνπ έρεη εθδνζεί από ηελ Πξόλνηα ή απόθαζε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγω αλαπεξίαο 

δηνηθεηηθνύ δηεπζπληή αζθαιηζηηθνύ θνξέα. 

3. Φωηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

4.Γύν πξόζθαηεο θωηνγξαθίεο (ή ηξεηο όηαλ πξόθεηηαη γηα νιηθά ηπθινύο ή βαξηά 

λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα άηνκα θαη ρξίδνπλ ζπλνδνύ). 

5.Τν αζθαιηζηηθό βηβιηάξην πγείαο 

6. Φωηναληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο έηνπο 2016, ή ππεύζπλε 

δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζε πεξίπηωζε πνπ δελ ππνρξενύληαη ζε ππνβνιή 

θνξνινγηθήο δήιωζεο ( κόλν νη δηθαηνύρνη δωξεάλ κεηαθίλεζεο κε ηα αζηηθά κέζα 

ζπγθνηλωλίαο ). Όζνη όκωο από ηνπο αλωηέξω δηθαηνύρνπο δελ επηζπκνύλ, κε 

ππεύζπλε δήιωζή ηνπο, ηε κεηαθίλεζε κε ηα αζηηθά κέζα ζπγθνηλωλίαο ηνπ Ννκνύ 

Λάξηζαο δελ ζα πξνζθνκίζνπλ εθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα ηεο εθνξίαο. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο. 

(ηζόγεην Β΄ Πηέξπγαο Γηνηθεηεξίνπ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, δίπια από ηα ΚΔΠ) από 

ηνπο ππαιιήινπο θα. Γθέηζηνπ Αηθαηεξίλε (ηει.2413506469) θαη θα. Βάϊα Γίξβα 

(ηει.2413506362). 

 


