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Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν με θζμα «Λήψη μζτρων 
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Ι. Πρόλογος 

Ζ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ 

θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) αθνξά ζηελ ππνβνιή Δηζήγεζεο πξνο ηνλ 

Τπνπξγό Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ θαη πξνο θάζε ζπλαξκόδην 

Τπνπξγό ζύκθσλα κε ην άξζξν 51 παξ. 1 ηνπ λ. 3431/2006 κε αληηθείκελν 

ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. νηθ. 44867/1637 

Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ κε 

ζέκα «Λήςε κέηξσλ γηα ηειηθνύο ρξήζηεο πνπ είλαη Άηνκα κε Αλαπεξίεο» 

(ΦΔΚ 1667/Β/18-08-2008). 

  

Με ηελ παξνύζα δεκόζηα δηαβνύιεπζε, ε ΔΔΣΣ δεκνζηεύεη ην πξνηεηλόκελν 

ζρέδην ηεο Δηζεγήζεσο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηηο απόςεηο θαη ηα ζρόιηα από 

όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε 

ζέκαηα Καζνιηθήο Τπεξεζίαο γηα ηα άηνκα κε Αλαπεξία. Οη ελδηαθεξόκελνη 

παξαθαινύληαη λα ππνβάιινπλ ηα ζρόιηα ηνπο θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηα 

άξζξα ή ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αλαθέξνληαη. 

Ζ δηάξθεηα ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο είλαη από 12/07/2010 κέρξη θαη 

12/09/2010. Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ επσλύκσο, ζηελ Διιεληθή 

γιώζζα, ζε έληππε και ζε ειεθηξνληθή κνξθή όρη αξγόηεξα από ηηο 

12/09/2010 θαη ώξα 13:00 κκ. Σπρόλ αλώλπκεο απαληήζεηο δελ ζα ιεθζνύλ 

ππόςε. Οη απαληήζεηο ζα δεκνζηεπηνύλ απηνύζηεο θαη επσλύκσο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πεξηέρνπλ εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία απηά ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθό Παξάξηεκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

δεκνζηεπζνύλ. 

Οη απαληήζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε: 

 

Γημόσια Γιαβούλεσση αναυορικά με την Δισήγηση  για την τροποποίηση της 

σπ. αριθμ. οικ. 44867/1637 Κοινής Υποσργικής Απόυασης τφν Υποσργών 

Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινφνικής Αλληλεγγύης και 

Μεταυορών και Δπικοινφνιών με θέμα «Λήυη μέτρφν για τελικούς τρήστες 

ποσ είναι Άτομα με Αναπηρίες» (ΦΔΚ 1667/Β/18-08-2008). 
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Οη απαληήζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη έληππα ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε: 

ΔΔΤΤ 

Λ. Κηυισίας 60, 

15125 Μαρούσι 

Αττική 

 

Καζώο θαη ειεθηξνληθά ζηε Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ: 

uso@eett.gr 

 

Σν παξόλ θείκελν δελ δεζκεύεη ηελ ΔΔΣΣ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο 

απόθαζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 



 

 4 

ΙΙ. Πποηεινόμενο Σσέδιο Διζήγηζηρ: 
 
 
 

ΔΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 

ΘΔΜΑ: Υποβολή Διζήγηζηρ ππορ ηον Υποςπγό Υποδομών, 

Μεηαθοπών & Γικηύυν καθώρ και ππορ κάθε ζςναπμόδιο Υποςπγό 

ζύμθυνα με ηο άπθπο 51 παπ. 1 ηος ν. 3431/2006  με ανηικείμενο ηην 

έκδοζη απόθαζηρ  για ηην ηποποποίηζη  ηηρ  ςπ. απιθμ. οικ. 

44867/1637 ΚΥΑ «Λήτη μέηπυν για ηελικούρ σπήζηερ πος είναι Άηομα με 

Αναπηπίερ» (ΦΔΚ 1667/Β/18-08-2008) 

 

Η Δθνική Δπιηποπή Τηλεπικοινυνιών και Τασςδπομείυν (ΔΔΤΤ), 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

 

1.ην Ν.3431/2006 “Πεξί Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο”, 

ηδίσο ην άξζξν  4 παξ. 2, εδάθην ζη΄, άξζξν 12 εδάθην θε θαζώο θαη ηα 

άξζξα 46 θαη 51 απηνύ (ΦΔΚ 13/Α/03-02-2006), 

 

2. ηελ κε Αξηζκ. νηθ. 44867/1637 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη 

Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ κε ζέκα «Λήςε κέηξσλ γηα ηειηθνύο ρξήζηεο 

πνπ είλαη Άηνκα κε Αλαπεξίεο» (ΦΔΚ 1667/Β/18-08-2008), 

 

3. ην κε αξηζ. Πξση. ΔΔΣΣ 50924/11-11-2009 έγγξαθν  ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, κε ζέκα «Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο 44867/1637 (ΦΔΚ 1667/18-8-2008,η. Β’) Κνηλήο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο»,  

 

4. ην γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο Απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη 

δαπάλε εηο βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ,    
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Διζηγείηαι : 

 

Σελ ππνβνιή  Δηζήγεζεο πξνο ηνλ Τπνπξγό Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & 

Γηθηύσλ θαη πξνο θάζε ζπλαξκόδην Τπνπξγό ζύκθσλα κε ην άξζξν 51 παξ. 

1 ηνπ λ. 3431/2006  κε αληηθείκελν ηελ έθδνζε απόθαζεο  γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε  ηεο  ππ. αξηζκ. νηθ. 44867/1637 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 

ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ κε ζέκα «Λήςε κέηξσλ γηα 

ηειηθνύο ρξήζηεο πνπ είλαη Άηνκα κε Αλαπεξίεο» (ΦΔΚ 1667/Β/18-08-2008)», 

κε ην εμήο πεξηερόκελν: 

 

 

Άπθπο 1 

 

Σν άξζξν 2 ηεο ππ. αξηζκ. νηθ. 44867/1637 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 

ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ κε ζέκα «Λήςε κέηξσλ γηα 

ηειηθνύο ρξήζηεο πνπ είλαη Άηνκα κε Αλαπεξίεο» (ΦΔΚ 1667/Β/18-08-2008)» 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«Άξζξν 2 

 Δηδηθέο  ξπζκίζεηο: 

 

1. O πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο νθείιεη, ζην πιαίζην παξνρήο ησλ 

ππεξεζηώλ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ ηηο αλάγθεο 

ησλ Αηόκσλ κε Aλαπεξίεο.  

 

2. Ο πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο, θαηόπηλ ζρεηηθήο αηηήζεσο ελόο 

επιόγνπ αξηζκνύ ρξεζηώλ, πνπ είλαη άηνκα θσθά ή άηνκα κε βαξεθνΐα 

κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, εγθαζηζηά θνηλόρξεζηνπο 

ηειεθεηκελνγξάθνπο  ζε  ζπγθεθξηκέλν ζεκείν.  

 

3. Ο πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο κεξηκλά, πξνθεηκέλνπ ην ζύλνιν 

ησλ θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ, πνπ ζα εγθαηαζηαζνύλ από απηόλ 

κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο, λα είλαη δηακνξθσκέλα θαηά 
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ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ αλεκπόδηζηε πξόζβαζε θαη 

ρξήζε  από άηνκα, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αλαπεξηθό ακαμίδην, έρνπλ 

θηλεηηθέο δπζθνιίεο, είλαη ηπθιά θαη έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα αθνήο.                

Ζ ΔΔΣΣ δύλαηαη κε απόθαζή ηεο λα πξνζδηνξίζεη ηε κνξθή, ηνπο 

όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνρξήζησλ 

ηειεθώλσλ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ηνπο από ηα άηνκα κε αλαπεξίεο.  

 

4. Ο πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ζα παξέρεη ζε άηνκα ηπθιά θαη  

άηνκα κε πξνβιήκαηα νξάζεσο, κε  πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, 

ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο αηειώο ζηελ ππεξεζία πιεξνθνξηώλ 

ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ. εκεηώλεηαη όηη, ε αλσηέξσ αηειήο 

πξόζβαζε αθνξά κόλν ηελ ππεξεζία πιεξνθνξηώλ ηειεθσληθνύ 

θαηαιόγνπ θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεη αηειή ρξήζε ηπρόλ επηπξόζζεησλ 

ππεξεζηώλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, όπσο γηα παξάδεηγκα ππεξεζία 

νινθιήξσζεο θιήζεσλ. Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ρξήζεο ησλ 

νλνκαζηηθώλ ηειεθσληθώλ θαηαιόγσλ ειεθηξνληθήο κνξθήο από 

άηνκα ηπθιά, ν πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ππνρξενύηαη λα 

θαζηζηά δηαζέζηκνπο ηνπο σο άλσ θαηαιόγνπο ζηα άηνκα απηά ζε 

κνξθή απινύ θεηκέλνπ ρσξίο γξαθηθά (text only) κέζσ CD-ROM, πνπ 

παξέρεηαη δσξεάλ.  

 

5. Μεηά από ζρεηηθή αίηεζε ησλ αηόκσλ κε δπζθνιίεο αθνήο θαη όξαζεο, 

ηα νπνία εκθαλίδνπλ πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ν πάξνρνο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο παξέρεη ηεξκαηηθό εμνπιηζκό γηα ρξήζε 

ηειεθεηκελνγξάθνπ ή άιινπ εηδηθνύ εμνπιηζκνύ ζε ηηκέο θόζηνπο. 

Σπρόλ επηζθεπή θαζώο θαη πηζαλή αληηθαηάζηαζε ειαηησκαηηθνύ 

ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ, ν νπνίνο έρεη δηαηεζεί από ηνλ πάξνρν 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο θαηά ηα αλσηέξσ,  πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα από 

απηόλ, ρσξίο ρξέσζε ηνπ ζπλδξνκεηή, εθηόο αλ ν ζπλδξνκεηήο έρεη 

απνδεδεηγκέλα πξνβεί ζε θαθή ρξήζε ηνπ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ.  

 

6. ηηο θάησζη θαηεγνξίεο αηόκσλ πξνβιέπεηαη έθπησζε  επί ηεο 

ζπλνιηθήο κεληαίαο ρξέσζεο γηα ρξήζε ππεξεζηώλ πξόζβαζεο ζην 
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δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε 

ζην Γηαδίθηπν, αμίαο ίζεο κε ηελ αμία ηεο βαζηθήο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο 

επξπδσληθήο πξόζβαζεο πνπ ηζρύεη γηα ηνλ έρνληα ζεκαληηθή ηζρύ ζηε 

ζρεηηθή αγνξά. ηα πιαίζηα ηνπ παξόληνο, βαζηθή ππεξεζία ρνλδξηθήο 

επξπδσληθήο πξόζβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζίαο, κε ηε κηθξόηεξε 

ηαρύηεηα πξόζβαζεο κε βάζε ηελ ζρεηηθή πξνζθνξά αλαθνξάο, ε 

νπνία ζπλδέεη ηνλ ζρεηηθό εμνπιηζκό ηνπ ηειηθνύ ρξήζηε κε ηνλ νηθείν 

Δπξπδσληθό Δμππεξεηεηή Απνκαθξπζκέλεο Πξόζβαζεο (Broadband 

Remote Access Server – BRAS). Ζ αλσηέξσ έθπησζε παξέρεηαη ζε:  

 Άηνκα κε  βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε, ςπρηθή λόζν ή πάζρνληα 

από εγθεθαιηθή παξάιπζε, κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη 

άλσ. 

 Άηνκα κε βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία 67% θαη άλσ ή πάζρνληα εθ 

ηεηξαπιεγίαο-παξαπιεγίαο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη 

άλσ ή έρνληα ακθνηεξόπιεπξν αθξσηεξηαζκό άλσ ή θάησ 

άθξσλ. 

 Νεθξνπαζείο ηειηθνύ ζηαδίνπ θαη άηνκα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 

ζε κεηακόζρεπζε ζπκπαγνύο νξγάλνπ (θαξδηάο, πλεπκόλσλ, 

παγθξέαηνο, ήπαηνο, λεθξνύ). 

 Άηνκα ηπθιά θαζώο θαη άηνκα κε πξνβιήκαηα νξάζεσο κε 

πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, 

 Άηνκα θσθά θαη άηνκα βαξήθνα κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% 

θαη άλσ. 

 Αηκνξξνθηιηθνί θαη πάζρνληεο από ΑIDS 

 Υαλζεληθνί 

 Άηνκα πάζρνληα από ζαιαζζαηκία κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67 

% θαη άλσ. 

 

Ζ σο άλσ έθπησζε παξέρεηαη γηα κία κόλν ζύλδεζε θαη ν δηθαηνύρνο 

ηεο έθπησζεο ή απηόο πνπ θαηά λόκν ηνλ εθπξνζσπεί, δειώλεη ζηνλ 

πάξνρν ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ηνλ αξηζκό ηεο ηειεθσληθήο 

ζύλδεζεο επί ηεο νπνίαο ζα γίλεηαη ε έθπησζε.  
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7. Ο πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο κεξηκλά, ώζηε ηα Άηνκα κε 

Αλαπεξίεο, ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο δπλαηόηεηαο ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο, λα έρνπλ πξνηεξαηόηεηα, ηόζν ζηε  ζύλδεζε, όζν θαη 

ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζηελ ηειεθσληθή ηνπο ζύλδεζε.  

 

8. Ο πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζε άηνκα 

ηπθιά ή άηνκα κε πξνβιήκαηα νξάζεσο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 

αλαπεξία 67% θαη άλσ, ηε δπλαηόηεηα λα πιεξνθνξνύληαη αηειώο ην 

ύςνο ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ηειεθσληθήο ρξέσζεο, 

θαιώληαο έλαλ θσδηθό αξηζκό επηινγήο.  

 

9. Μεηά από ζρεηηθή αίηεζε αηόκσλ ηπθιώλ ή αηόκσλ κε πξνβιήκαηα 

νξάζεσο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ,  ν πάξνρνο Καζνιηθήο 

Τπεξεζίαο ππνρξενύηαη λα ηνπο παξέρεη πξόζθνξν θαη νηθνλνκηθό 

ελαιιαθηηθό ζρήκα γηα ηελ παξνρή βαζηθνύ επηπέδνπ αλαιπηηθήο 

ρξέσζεο. Σν ελ ιόγσ ελαιιαθηηθό ζρήκα, θαζώο θαη ε δηαδηθαζία 

πινπνίεζήο ηνπ, ππνβάιινληαη πξνεγνπκέλσο ζηελ ΔΔΣΣ γηα έγθξηζε. 

Σν βαζηθό επίπεδν αλαιπηηθήο ρξέσζεο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο 

παξαγξάθνπ, πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα : 

 ηνλ θαινύκελν αξηζκό, 

 ηελ εκεξνκελία θαη ώξα θαηά ηελ νπνία έιαβε ρώξα ε θιήζε θαη 

 ηε ρξέσζε ηεο θιήζεο. 

 

10. Γηα ηελ εμππεξέηεζε αηόκσλ θσθώλ θαη  αηόκσλ βαξήθνσλ κε 

πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, ε δπλαηόηεηα  πξόζβαζεο ζηηο 

ππεξεζίεο εθηάθηνπ αλάγθεο  παξέρεηαη αηειώο θαη κέζσ ηεο 

ππεξεζίαο γξαπηώλ κελπκάησλ (SMS) θηλεηήο ή ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο.  

 

11. Ο πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο παξέρεη δσξεάλ ρξόλν ηειεθσληθώλ 

ζπλδηαιέμεσλ αμίαο ίζεο κε ηελ αμία ρηιίσλ (1000) ιεπηώλ αζηηθήο 

ρξέσζεο κεληαίσο, ζε κία από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αηόκσλ: 

 Νεθξνπαζείο ηειηθνύ ζηαδίνπ. 
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 Άηνκα κε βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία 67% θαη άλσ ή πάζρνληα εθ 

ηεηξαπιεγίαο-παξαπιεγίαο κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη 

άλσ,  ή έρνληα ακθνηεξόπιεπξν αθξσηεξηαζκό άλσ ή θάησ 

άθξσλ. 

 Άηνκα κε  βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε,  ςπρηθή λόζν  ή πάζρνληα 

από εγθεθαιηθή παξάιπζε, κε πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη 

άλσ. 

 Άηνκα ηπθιά θαζώο θαη άηνκα κε πξνβιήκαηα νξάζεσο κε 

πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ.  

 Άηνκα πάζρνληα από Θαιαζζαηκία κε πνζνζηό αλαπεξίαο 

67% θαη άλσ. 

 Άηνκα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακόζρεπζε ζπκπαγνύο 

νξγάλνπ (θαξδηάο, πλεπκόλσλ, παγθξέαηνο, ήπαηνο, λεθξνύ). 

 Αηκνξξνθηιηθνί θαη πάζρνληεο από ΑIDS. 

 Υαλζεληθνί. 

 

Ζ σο άλσ έθπησζε παξέρεηαη γηα κία κόλν ζύλδεζε θαη ν δηθαηνύρνο 

ηεο έθπησζεο ή απηόο, πνπ θαηά λόκν ηνλ εθπξνζσπεί, δειώλεη ζηνλ 

πάξνρν ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ηνλ αξηζκό ηεο ηειεθσληθήο 

ζύλδεζεο επί ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε έθπησζε. ηελ αλσηέξσ 

πεξίπησζε όπνπ ε ζύλδεζε είλαη ζην όλνκα ηνπ ελόο εθ ησλ δύν 

γνλέσλ, ή άιινπ πξνζώπνπ, πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ αλειίθνπ, ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ππεύζπλε δήισζε όηη ην άηνκν κε αλαπεξία, 

ζπλνηθεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή κε απηόλ πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα 

αληίζηνηρα.    

 

12. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν δηθαηνύρνο ηεο έθπησζεο ιακβάλεη θάπνην 

νηθνλνκηθό πξόγξακκα ιηαληθήο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο 

ηειεθσληθώλ ζπλδηαιέμεσλ ή/θαη πξόζβαζεο δηαδηθηύνπ, ηόηε νη 

εθπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6 θαη 11 αλσηέξσ 

κεηώλνληαη ζην κηζό θαη εθαξκόδνληαη ζην κεληαίν ηέινο ηνπ 

αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ιηαληθήο.   
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13. Άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο κε πνζνζηό  αλαπεξίαο 50% θαη άλσ, 

δηθαηνύληαη έθπησζεο 50% ζηελ απνζηνιή θαη ιήςε γξαπηώλ 

κελπκάησλ κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ε δαπάλε ησλ νπνίσλ βαξύλεη 

ηνλ εθάζηνηε πάξνρν ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ηόπνπ ηεο 

δηακνλήο ηνπο. Ζ σο άλσ έθπησζε παξέρεηαη γηα κία κόλν ζύλδεζε 

θαη ν δηθαηνύρνο ηεο έθπησζεο ή απηόο, πνπ θαηά λόκν ηνλ 

εθπξνζσπεί, δειώλεη ζηνλ πάξνρν θηλεηήο ηειεθσλίαο ηνλ αξηζκό ηεο 

ηειεθσληθήο ζύλδεζεο επί ηεο νπνίαο ζα γίλεη ε έθπησζε. Με 

απόθαζε ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ έθπησζεο, θαζώο θαη ν ηξόπνο 

δηαθαλνληζκνύ ησλ πνζώλ ηεο έθπησζεο κεηαμύ ησλ παξόρσλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη ηνπ παξόρνπ ηεο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο. ηελ αλσηέξσ 

πεξίπησζε όπνπ ε ζύλδεζε είλαη ζην όλνκα ηνπ ελόο εθ ησλ δύν 

γνλέσλ, ή άιινπ πξνζώπνπ, πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ αλειίθνπ, ζα 

πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ππεύζπλε δήισζε όηη ην άηνκν κε αλαπεξία, 

ζπλνηθεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή κε απηόλ πνπ αζθεί ηελ επηκέιεηα 

αληίζηνηρα.    

 

14. Γηθαηνύρνη ησλ εθπηώζεσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη 

δσξεάλ θαη αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6, 11 θαη 13 ηνπ παξόληνο  

άξζξνπ είλαη όζνη έρνπλ νηθνγελεηαθό εηζόδεκα κηθξόηεξν ή ίζν κε 

πελήληα ρηιηάδεο επξώ (€ 50.000) εηεζίσο.   

 

15. Αξκόδηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αλαπεξηώλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ 

είλαη νη Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Ν.3528/2007 θαζώο θαη νη 

Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο ησλ Αζθαιηζηηθώλ Φνξέσλ ή ησλ Αλσηάησλ 

Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη σκάησλ 

Αζθαιείαο. Δθηόο από ηηο πξναλαθεξζείζεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, 

γηα ηηο θάησζη  θαηεγνξίεο αηόκσλ κε αλαπεξία, ε πηζηνπνίεζε ησλ 

αλαπεξηώλ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη σο αθνινύζσο: 

 

Α) Γηα άηνκα κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε: Πξνζθόκηζε ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο επηδνηείηαη 
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από ην πξόγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο Βαξηάο Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο (Β.Ν.Κ.). 

 

Β) Άηνκα πάζρνληα από εγθεθαιηθή παξάιπζε: Πξνζθόκηζε ζρεηηθήο 

βεβαίσζεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο επηδνηείηαη  

από ην πξόγξακκα εγθεθαιηθήο παξάιπζεο. 

 

Γ) Άηνκα πάζρνληα εθ παξαπιεγίαο-ηεηξαπιεγίαο κε πνζνζηό 

αλαπεξίαο 67% θαη άλσ: Πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ν ελδηαθεξόκελνο επηδνηείηαη από ην πξόγξακκα νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο παξαπιεγηθώλ-ηεηξαπιεγηθώλ θαη αθξσηεξηαζκέλσλ. 

 

Γ) Νεθξνπαζείο ηειηθνύ ζηαδίνπ θαη άηνκα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

κεηακόζρεπζε ζπκπαγνύο νξγάλνπ: Πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο 

από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζύκθσλα 

κε ηελ νπνία ν ελδηαθεξόκελνο  ιακβάλεη  ην δηαηξνθηθό  επίδνκα ή 

πξνζθόκηζε βεβαίσζεο από κνλάδα ηερλεηνύ λεθξνύ ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ν ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεηαη ζε αηκνθάζαξζε ή πξνζθόκηζε 

βεβαίσζεο από ην λνζνθνκείν όπνπ ν ελδηαθεξόκελνο ππνβιήζεθε ζε 

κεηακόζρεπζε. 

 

Δ) Άηνκα ηπθιά: Πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν 

ελδηαθεξόκελνο  είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξώα ηπθιώλ.  

 

η) Άηνκα θσθά: Πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν 

ελδηαθεξόκελνο επηδνηείηαη από ην πξόγξακκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

θσθαιάισλ.  

 

Ε) Πάζρνληεο από ΑIDS:Πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο από ηελ 

αξκόδηα ππεξεζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζύκθσλα κε ηελ 
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νπνία ν ελδηαθεξόκελνο επηδνηείηαη «βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο αξηζκ. 

Π4γ/Φ.222/Φ.225/νηθ.4711/94 (ΦΔΚ 872/94 η. Β’) ΚΤΑ»  

 

Ζ) Υαλζεληθνί, κε πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν 

ελδηαθεξόκελνο επηδνηείηαη «βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο αξηζκ. 

Γ4γ/Φ.229/3285/20-09-1999 (ΦΔΚ 1859/8-10-1999 η. Β’) ΚΤΑ». 

 

Θ) Δηδηθά γηα ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Λαξίζεο θαη’ εθαξκνγή ηεο 

απόθαζεο Π3α/Φ.80/νηθ. 907/1-3-2001 γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο 

θάξηαο αλαπεξίαο, γίλνληαη δεθηά ηα  πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη 

από ηηο αξκόδηεο Πξσηνβάζκηεο θαη Γεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΠΔΠΑ-ΓΔΠΑ) θαζώο πξνζσξηλή ή ηζόβηα 

θάξηα αλαπεξίαο πνπ ρνξεγείηαη από ηε Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο 

Πξόλνηαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Λάξηζαο.  

 

16. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ άξζξν, ν 

πάξνρνο Καζνιηθήο Τπεξεζίαο ππνρξενύηαη λα ειέγρεη ηελ αθξίβεηα 

ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ, από ηα νπνία πξνθύπηεη ην 

δηθαίσκα ησλ αηηνύλησλ θαη ππνρξενύηαη λα ηεξεί ζρεηηθό αξρείν, 

παξέρνληαο ζηελ ΔΔΣΣ, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί ζρεηηθά, θάζε αλαγθαία 

πιεξνθνξία γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξνρήο θαη ησλ όξσλ παξνρήο ηεο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο.» 

 

Άπθπο 2 
Έναπξη Ιζσύορ 

 
Ζ ηζρύο ηεο παξνύζαο Απόθαζεο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ηεο 

δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.»  

 
                                       

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

   

                      Δρ. Λ. ΚΑΝΕΛΛΟΣ 


