
ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση σχετικά με Καρτα Αναπηρίας.

Σχετ.:  Ν. 4961/2022 (Α΄146) Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση 

της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. Μέρος Δ’- Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δια του παρόντος, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 102 επ. του ν. 4961/2022 

«Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής 

διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄146) θεσπίστηκε η Κάρτα Αναπηρίας. Σύμφωνα δε, με την 

παρ. 5 του αρ. 111 του ν.4961/2022 «Από την 1η.11.2022 οι δικαιούχοι ψηφιακής κάρτας μπορούν 

να αξιοποιούν την Κάρτα Αναπηρίας για την ταυτοποίηση και την πιστοποίηση της αναπηρίας τους». 

Παρακαλούμε εφεξής να αποδέχεστε την Κάρτα Αναπηρίας ως αποδεικτικό της ταυτότητας 

και της πιστοποίησης αναπηρίας των κατόχων της.

Η Κάρτα αναπηρίας εκδίδεται σε δύο τύπους:

• ως εκτυπώσιμο ψηφιακό έγγραφο του άρθρου 27 του ν.4727/2020 (όπως τα 

πιστοποιητικά εμβολιασμού (βλ. παράδειγμα πρώτο σχετικό)

• σε ψηφιακή μορφή στην εφαρμογή Gov.gr Wallet για συσκευές smartphone (βλ. 

παράδειγμα δεύτερο σχετικό)

Οι Κάρτες Αναπηρίας δύναται να ελέγχονται ως προς την εγκυρότητά τους, ως εξής:

• είτε καταχωρώντας τον κωδικό επαλήθευσης της Κάρτας Αναπηρίας στην εφαρμογή 

Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφων gov.gr (ισχύει μόνο για τις έντυπες Κάρτες)
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• είτε σκανάροντας τον κωδικό QR-CODE μέσω κάμερας (ισχύει και για τους δύο τύπους 

καρτών).

Οι Κάρτες Αναπηρίας αναγράφουν μεταξύ άλλων το ονοματεπώνυμο του κατόχου τους και 

την ημερομηνία λήξης της Κάρτας. Στην Κάρτα αποτυπώνεται φωτογραφία του κατόχου της. 

Φέρουν μεταξύ άλλων σήμανση κλιμακίου αναπηρίας ως εξής:

• σήμανση «I» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66%

• σήμανση «II» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79%

• σήμανση «III» για όσους έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω.

Επίσης φέρουν σήμανση «Σ – χρήζει συνοδού», η οποία υποδηλώνει την ανάγκη του 

κατόχου της Κάρτας να συνοδεύεται. Η σήμανση αποδίδεται σε ανηλίκους και σε άτομα με 

συγκεκριμένες παθήσεις και ποσοστά αναπηρίας.

Ειδικώς για τους φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ με Αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885/30.10.2020 (Β΄4807), όπου ορίζεται ότι 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης «τα άτομα με αναπηρία και 

ένας συνοδός αυτών, ο τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 67% και άνω, 

ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του 

διαβατηρίου τους και του Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης 

Αναπηρίας-ΚΕ.Π.Α.) για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποιητικού από αντίστοιχο 

αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής», σημειώνονται τα ακόλουθα:

• Οι κάτοχοι της Κάρτας Αναπηρίας, με την επίδειξή της απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

καταβολής αντιτίμου επίσκεψης, χωρίς να απαιτείται και επίδειξη ταυτότητας

• Οι κάτοχοι Κάρτας Αναπηρίας με κλιμάκιο αναπηρίας ΙΙ ή ΙΙΙ ή με σήμανση «Σ-χρήζει 

συνοδού» μπορούν να συνοδεύονται από ένα άτομο, το οποίο απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής αντιτίμου επίσκεψης.

Κατά τα λοιπά, τα δικαιώματα που ορίζονται στην ως άνω ΚΥΑ εξακολουθούν να 

απονέμονται σε όσους προσέρχονται με τα έγγραφα και υπό τους όρους που σε αυτήν 

αναφέρονται.

Περισσότερες πληροφορίες για την Κάρτα Αναπηρίας είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό μέσω 

της ιστοσελίδας  epan.gov.gr/karta_anapirias.

                                                                                             Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Χαρίκλεια Μάκα                                                                                                                      
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Συνημμένα: 

1. Ο σχετικός νόμος (44 σελίδες)

2. Παράδειγμα πρώτο

3. Παράδειγμα δεύτερο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

Οι Προϊστάμενοι των:

α)  Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΠΟΑ

β)  Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και Αυτοτελών Τμημάτων του ΥΠΠΟΑ

γ)  Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ

δ)  Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ

         

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού

4. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού

5. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα

6. Γενική  Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

α) Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

β) Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

γ) Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού με Συμβάσεις Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου


