
ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ AΝΩ ΤΟΥ 67%) 

Δικαιούχοι έκπτωσης 

Άμεσοι Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της έκπτωσης κινητικά αναπήρου είναι τα άτομα, τα οποία : 

1. Είναι δικαιούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας τετραπληγίας του άρθρου 

42 του Ν. 1140/1981, ( ΦΕΚ 68 Α΄) και της κ.υ.α. 115750/3006/1981, (ΦΕΚ 572 Β) 

όπως αυτό αποδεικνύεται από βεβαίωση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). 

2. Έχουν αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων, που αποδεικνύεται με 

έγγραφη πιστοποίηση της συγκεκριμένης αναπηρίας, από βεβαίωση του Κέντρου 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: 

α.   Με τον όρο «αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός άνω ή κάτω άκρων»,  εννοούμε ότι 
      αποδεικνύεται ακρωτηριασμός και των δύο άνω άκρων ή και των δύο κάτω άκρων. 

 
β.   Με τον όρο «παραπληγία – τετραπληγία» χαρακτηρίζονται νόσοι του νευρομυϊκού 

      συστήματος, οι οποίες προκαλούν μερική ή ολική παράλυση των άνω και κάτω άκρων 

     ( τετραπληγία ) ή μερική ή ολική παράλυση μόνο των κάτω άκρων (παραπληγία).  

Για την περιγραφή των καταστάσεων αυτών συνήθως χρησιμοποιούνται και οι όροι 
σπαστική, χαλαρή ή ολική τετραπληγία – παραπληγία ( που δηλώνουν την μορφολογία και 
την βαρύτητα της καταστάσεως ) ή ο όρος τετραπάρεση – παραπάρεση, ή ο όρος χαλαρής 
ή σπαστικής παραπληγίας – τετραπληγίας. ( Ορολογία και χαρακτηρισμός νόσων ή βλαβών 
βάσει του Ν. 1813/1988, παράγραφοι 66 έως 74, 193, 208, 210, 213 – ΦΕΚ : 
243/Α/1988).  

γ. Σε περιπτώσεις ατόμων που πάσχουν από παθήσεις του νωτιαίου μυελού 

    των νεύρων και των μυών – όπως σκλήρυνση κατά πλάκας, κτλ – και τα άτομα 

    αυτά έχουν κριθεί δικαιούχοι του επιδόματος τετραπληγίας – παραπληγίας 

    από οποιονδήποτε φορέα, τότε είναι δυνατόν να κάνουν χρήση του 

    δικαιώματος έκπτωσης τελών. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 

α. Δεν εμπίπτουν στον όρο «αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός» οι περιπτώσεις 
ακρωτηριασμών δεξιού άνω – κάτω άκρου ή αριστερού άνω – κάτω άκρου, (ανεξαρτήτως 
σε ποια τμήματα των άκρων υπάρχει ο ακρωτηριασμός). 

β.  Δεν εμπίπτουν στην κατηγορία « παραπληγία – τετραπληγία » οι νόσοι της ημιπάρεσης ή 
σπαστικής ημιπάρεσης.  

γ. Δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτοί όροι όπως ημιπληγία - που υποδηλώνει βλάβη κινητικής 
αναπηρίας εξαιτίας άλλων νόσων π.χ. του κυκλοφοριακού συστήματος, όπως εγκεφαλικά 
κ.α., και οι οποίες χαρακτηρίζουν προσβολή του αριστερού άνω – κάτω άκρου ή του δεξιού 
άνω – κάτω άκρου - καθώς και οι όροι που συνδέουν ορθοπεδικά νοσήματα - όπως 
αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, δισκοπάθειες, βλάβες ισχίου, ωμοπλάτης κτλ - και που 
οδηγούν σε κινητική αναπηρία, αλλά όχι όμως στον χαρακτηρισμό τετραπληγίας – 
παραπληγίας. 

 

Έμμεσοι Δικαιούχοι: 

Οι κηδεμόνες των κινητικά αναπήρων ή των ακρωτηριασμένων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω των 
67%(όσοι δηλαδή, έχουν από το νόμο ή από σύμβαση ορισθεί ως ασκούντες την εποπτεία του 
συγκεκριμένου ατόμου π.χ. Γονική Μέριμνα, Επιτροπεία ή Δικαστική Αντίληψη). 

 

 



Εκπτώσεις 

1.Κινητικά Ανάπηροι-Ακρωτηριασμένοι: 

-Τηλεπικοινωνιακή έκπτωση 1000 μονάδων στην κίνηση της κύριας τηλεφωνικής γραμμής αξίας 45,36€ 
μηνιαίως. 

-Έκπτωση αξίας 19,84 € επί της συνολικής μηνιαίας χρονοχρέωσης, για χρήση υπηρεσιών μετάδοσης 
δεδομένων (internet-dial up συνδέσεις) 

Σημειώνεται ότι η έκπτωση Υπαλλήλου ΟΤΕ ή Συνταξιούχου ΤΑΠ – ΟΤΕ (εξακόσιες (600) μονάδες  

χρέωσης μηνιαία) λειτουργεί αθροιστικά των ανωτέρω εκπτώσεων και παρέχεται στους άμεσα 

δικαιούχους  αναπήρους και στους έμμεσα δικαιούχους, εφόσον αυτοί αποδεικνύουν ότι έχουν την 

επιμέλεια του αναπήρου. 

Δικαιολογητικά χορήγησης έκπτωσης 

Ο δικαιούχος καταθέτει: 

1.«Αίτηση Έκπτωσης ΑΜΕΑ» για παροχή της έκπτωσης. 

2. Δικαιολογητικά πιστοποίησης αναπηρίας: 

 -Για κινητικά ανάπηρο συνδρομητή, απαιτείται πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο 

αυτού που να αναφέρει ότι ο συνδρομητής λόγω της αναπηρίας του κατά Ιατρική κρίση δικαιούται 

εξωϊδρυματικό επίδομα. 

 
   -Για ακρωτηριασμένο συνδρομητή απαιτείται πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο 
αυτού που να αναφέρει τον αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων.  
 
3. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. 
 
Ο Έμμεσος Δικαιούχος καταθέτει τα εξής: 

1. «Αίτηση Έκπτωσης ΑΜΕΑ» για  παροχή της έκπτωσης, με εγγραφή στο σώμα της αντίστοιχης 
αίτησης «ότι ο ανάπηρος συνοικεί μαζί του», ήτοι στον ίδιο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη και 
λειτουργεί η σύνδεση του έμμεσα δικαιούχου. 

2. Το προβλεπόμενο έγγραφο νομιμοποίησής του με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει την επιμέλεια του 
αναπήρου, με την ιδιότητα -κατά περίπτωση- του έχοντος «τη Γονική Μέριμνα», «την Επιτροπεία» ή τη 
«Δικαστική Αντίληψη» του ατόμου, για λογαριασμό του οποίου αιτείται/δικαιούται την έκπτωση τελών . 

3. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας  

4. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης της αναπηρίας, όπως προαναφέρονται. 

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του αναπήρου πρόσφατο, όχι 
πέραν του εξαμήνου(6μήνου). 

 


