
ΤΥΦΛΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΥΦΛΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΆΝΩ ΤΟΥ 67% 

Δικαιούχοι έκπτωσης 

Άμεσοι Δικαιούχοι 

Α) Οι τυφλοί συνδρομητές. 

Η έκπτωση παρέχεται αποκλειστικά στην τηλεφωνική γραμμή του ίδιου του τυφλού συνδρομητή ακόμα 
και στην περίπτωση του ανήλικου τυφλού. Ανήλικος μπορεί να γίνει συνδρομητής τηλεφωνικής 
σύνδεσης (είτε με εκχώρηση νέας είτε από εκχώρηση ή καθολική διαδοχή), προκειμένου να τύχει της 
σχετικής έκπτωσης, με τη διαδικασία που προβλέπεται για τους ανήλικους (υπογραφή σύμβασης από 
τους γονείς κλπ). 

Επομένως, έμμεσοι δικαιούχοι υφίστανται μόνο για την περίπτωση των μερικώς τυφλών. 

Β) Οι μερικώς τυφλοί συνδρομητές (άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης και με ποσοστό αναπηρίας 
άνω του 67%). 

Έμμεσοι Δικαιούχοι (μόνο στην περίπτωση των μερικώς τυφλών): 

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

Εκπτώσεις 

1.Τυφλοί: 

-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). 

- Η δυνατότητα πραγματοποίησης ατελώς μέχρι 20 κλήσεων ανά μήνα προς την  υπηρεσία 
πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου 11888 και 11822. 

- δωρεάν η υπηρεσία «Φραγής Εξερχομένων Κλήσεων». 

-παροχή της δυνατότητας να πληροφορούνται δωρεάν το ύψος του τελευταίου λογαριασμού καλώντας 
το 13888 από το ίδιο τηλέφωνο και ακολουθώντας τις φωνητικές οδηγίες. 

2.Μερικώς τυφλοί (με ποσοστό αναπηρίας>67%): 

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

-Η δυνατότητα πραγματοποίησης ατελώς μέχρι 20 κλήσεων ανά μήνα προς την  υπηρεσία 
πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου 11888 και 11822. 

-δωρεάν η υπηρεσία «Φραγής Εξερχομένων Κλήσεων». 

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 τυφλούς ενώ στους μερικώς τυφλούς στους άμεσα 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 τυφλό συνδρομητή, απαιτείται πιστοποιητικό από ΚΕΠΑ ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού.  
   -Για μερικώς τυφλό συνδρομητή με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, απαιτείται  ευκρινές  
    φωτοαντίγραφο απόφασης ΚΕΠΑ όπου  βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. 
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). 

 


