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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αθήνα, 09 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.:
Βαθμός Προτ/τας:
Οικ. 53915/2727

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλ.
FAX
E-mail

Προς:

: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
: 10191 Παπάγου, Αθήνα
: Γ. Πατσιαβός
: 210 650 8867
: 210 6508451
: g.patsiavos@yme.gov.gr

Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 515/07.01.2015 Εγκυκλίου (ΑΔΑ ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) σχετικά
με τη διάθεση Δελτίων Στάθμευσης ΑμεΑ.
Σχετ.: Η υπ’ αριθ. 515/07.01.2015 (ΑΔΑ ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) Εγκύκλιος «Διάθεση Δελτίων Στάθμευσης
ΑμεΑ».
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία χορήγησης του Δελτίου
Στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις
ατόμων ΑμεΑ , που δεν δύνανται να μετακινηθούν με όχημα που έχει ταξινομηθεί στο όνομά τους,
διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Είναι εφικτή η παραλαβή Δελτίου Στάθμευσης από ΑμεΑ, των οποίων η πάθηση τους
ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/1988 (Α’166),
όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του ν.1882/1990 (Α’ 43) και δεν έχουν στην
κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας:
α) Έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των
ΚΕΠΑ, με τα οποία θα επιβεβαιώνεται ότι η πάθησή τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των
διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/1988, όπως ισχύει.
β) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις του
ΑμεΑ και το οποίο θα είναι στην κυριότητα είτε γονέων είτε τέκνων είτε του ή της συζύγου, κατά
περίπτωση,
γ) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας καθώς και αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συναφθεί από
τα δικαιούμενα πρόσωπα (ΑμεΑ, γονείς, τέκνα, σύζυγοι)
δ) Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας , αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συνάψει η επιχείρηση
στην οποία τα δικαιούμενα πρόσωπα εργάζονται, καθώς και βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου
αυτής ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει παραχωρηθεί προς χρήση σε αυτά στα πλαίσια της
σύμβασης εργασίας που έχουν αυτά συνάψει .
ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι «η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης θα
γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα που έχει δηλωθεί και το οποίο θα οδηγείται αποκλειστικά από
γονέα ή τέκνο, είτε τον ή την σύζυγο, ανάλογα με την κυριότητα του οχήματος και μόνο για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του ΑμεΑ και όταν το ΑμεΑ επιβαίνει του οχήματος».
2. Ως ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου στάθμευσης ΑμεΑ θα λαμβάνεται η ημερομηνία λήξης
του εγγράφου Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ.
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3. Η υπ’ αριθ. 43882/2228/31.07.2020 (ΑΔΑ 6ΡΖ2465ΧΘΞ-ΝΒΔ) Εγκύκλιος «Συμπλήρωση της
υπ’ αριθμ. 515/07.01.2015 Εγκυκλίου (ΑΔΑ ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) σχετικά με τη διάθεση Δελτίων
Στάθμευσης ΑμεΑ» καταργείται.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 515/07.01.2015 (ΑΔΑ ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) Εγκύκλιος «Διάθεση
Δελτίων Στάθμευσης ΑμεΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Κ. Καλογριδάκης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γραφεία Γενικών Διευθυντών Μεταφορών & Επικοινωνιών οικείων Περιφερειών
(αποστολή μέσω e-mail)
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών αρμοδιότητάς
τους
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης
(trafficpolice.div@hellenicpolice.gr)
(με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της)

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)
2. Γραφείο Υφυπουργού (yfyp@yme.gov.gr)
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών (gg@yme.gov.gr)
4. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών (a.polakis@yme.gov.gr)
5. Αυτοτελές Τμήμα ΑΜΕΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

