
Οδηγίες για την έκδοση «Μπλε κάρτας ΑμεΑ 

Η Μπλε Κάρτα εκδίδεται από το Υπουργείο συγκοινωνιών  

(Τηλέφωνο: 1889. Νέα υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών για ΑμεΑ) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Απόφαση ΚΕΠΑ που να αναφέρει ότι είστε Δικαιούχος του νόμου 1798/88 ή ότι η πά-

θηση συμπίπτει με τον πίνακα Δ18Α 5038263 ΦΕΚ 2710/ τβ 24-10-13 ΚΥΑ. 

2) Άδεια Αυτοκίνητου (δεν χρειάζεται να είναι αναπηρικό). 

3) Δίπλωμα. 

4) Πιστοποίηση κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ - ΟΤΕ κ.λπ.). 

5) Δυο φωτογραφίες. 

Η απόφαση των ΚΕΠΑ θα πρέπει να αναφέρει ότι είστε δικαιούχοι του ΑΡΘΡΟΥ 16 του 

Ν.1798/1988. 

Παθήσεις που δικαιούνται την κάρτα! 

1. Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών. 

2. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 

συνολικά 67%. 

3. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δυο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός 

ή και των δυο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο το 67% από το 

οποίο το 40% τουλάχιστο από το ένα κάτω άκρο. 

4. Ολική και από τους δυο οφθαλμού τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 100%. 

5. Νοητική υστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%. 

6. Αυτισμός, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική υστέρηση ή 

οργανικό ψυχοσύνδρομο, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. 

7. Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία). 

8. Δρεπανοκυτταρική αναιμία ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. 

9. Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού. 

Για πάρει κάποιος την μπλε κάρτα πρέπει να πάσχει από τις συγκεκριμένες παθήσεις και 

να έχει αυτοκίνητο στο όνομα του (πλέον και τα ανήλικα πρέπει να έχουν το αμάξι στο ό-

νομά τους) χωρίς να χρειάζεται να είναι χαρακτηρισμένο αναπηρικό. Στην κάρτα δηλώνετε 

το όνομα του ΑμεΑ ο αριθμός κυκλοφορίας και δυο οδηγοί. 

Για ιδιωτική θέση πάρκιν ΑμεΑ, με την μπλε κάρτα και την απόφαση των ΚΕΠΑ κάνετε αί-

τηση στον Δήμο σας. 


