
Αριθµ. οικ. 44867/1637 (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008) 

Λήψη µέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Ατοµα µε Αναπηρίες. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/τ.Α’), “Περί Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει. 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’). 

γ) Του π.δ. 293/1999 “Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών” 

(ΦΕΚ 263/τ.Α’), όπως ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθµ. 436/35/24.5.2007 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 

 

Αρθρο 1 

Αντικείµενο 

Αντικείµενο της παρούσας απόφασης είναι η λήψη µέτρων για τους τελικούς 

χρήστες, που είναι Άτοµα µε Αναπηρίες, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η 

πρόσβαση και η οικονοµική προσιτότητα των διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών  

Αρθρο 2 

Ειδικές ρυθµίσεις 

1. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών 

Καθολικής Υπηρεσίας, να λαµβάνει υπόψη του τις ανάγκες των Ατόµων µε 

Αναπηρίες. 

2. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής αιτήσεως ενός ευλόγου 

αριθµού χρηστών, που είναι άτοµα κωφά ή έχουν σοβαρά προβλήµατα αρθρώσεως, 

εγκαθιστά κοινόχρηστους τηλεκειµενογράφους σε συγκεκριµένο σηµείο. 

3. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας µεριµνά, προκειµένου το σύνολο των 

κοινόχρηστων τηλεφώνων, που θα εγκατασταθούν από αυτόν µετά την έναρξη 

ισχύος της παρούσης, να είναι διαµορφωµένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπουν 

την ανεµπόδιστη πρόσβαση και χρήση από άτοµα, που χρησιµοποιούν 

αναπηρικό αµαξίδιο, έχουν κινητικές δυσκολίες, είναι τυφλά και έχουν σοβαρά 

προβλήµατα ακοής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται µε απόφαση της να προσδιορίσει τη 

µορφή, τους όρους και τις προδιαγραφές λειτουργίας των κοινοχρήστων τηλεφώνων, 



ώστε να επιτυγχάνεται η άµεση και αποτελεσµατική χρήση τους από 

τα άτοµα µε αναπηρίες. 

4. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας θα παρέχει σε άτοµα τυφλά ή άτοµα µε 

προβλήµατα οράσεως τέτοιου βαθµού, που δεν τους επιτρέπουν να συµβουλευτούν 

τον τηλεφωνικό κατάλογο, τη δυνατότητα πρόσβασης ατελώς στην υπηρεσία 

πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου. Για τη διευκόλυνση της χρήσης των 

ονοµαστικών τηλεφωνικών καταλόγων ηλεκτρονικής µορφής από άτοµα τυφλά, ο 

πάροχος. Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να καθιστά διαθέσιµους τους ως άνω 

καταλόγους στα άτοµα αυτά σε µορφή απλού κειµένου χωρίς γραφικά (text only) 

µέσω CD-ROM, που παρέχεται δωρεάν, καθώς και µέσω της ιστοσελίδας του. 

5. Μετά από αίτηση τους, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας παρέχει τερµατικό 

εξοπλισµό για χρήση τηλε-κειµενογράφου ή άλλου ειδικού εξοπλισµού σε τιµές 

κόστους σε άτοµα µε δυσκολίες ακοής και όρασης (αναπηρία 67% και άνω). Τυχόν 

επισκευή καθώς και πιθανή αντικατάσταση ελαττωµατικού τερµατικού εξοπλισµού, ο 

οποίος έχει διατεθεί από τον πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω, 

πραγµατοποιείται άµεσα από αυτόν, χωρίς χρέωση του συνδροµητή, εκτός αν ο 

συνδροµητής έχει αποδεδειγµένα προβεί σε κακή χρήση του τερµατικού εξοπλισµού. 

6. Στις κάτωθι κατηγορίες ατόµων προβλέπεται έκπτωση αξίας δεκαοκτώ (18) ευρώ 

επί της συνολικής µηνιαίας χρέωσης για χρήση υπηρεσιών πρόσβασης στο δηµόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο, προκειµένου να είναι δυνατή η πρόσβαση (στενής ή ευρείας 

ζώνης) στο ∆ιαδίκτυο: 

• Ατοµα µε βαριά νοητική υστέρηση, αυτισµό και ψυχώσεις ή πάσχοντα από 

εγκεφαλική παράλυση, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

• Ατοµα µε βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή πάσχοντα εκ τετραπληγίας - 

παραπληγίας µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή έχοντα αµφοτερόπλευρο 

ακρωτηριασµό άνω ή κάτω άκρων. 

• Νεφροπαθείς τελικού σταδίου και άτοµα που έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση 

συµπαγούς οργάνου (καρδιάς, πνευµόνων, παγκρέατος, ήπατος, νεφρού). 

• Ατοµα τυφλά. 

• Ατοµα κωφά - βαρήκοα. 

• Αιµορροφιλικοί και πάσχοντες από AIDS. 

• Χανσενικοί. 

• Ατοµα πάσχοντα από θαλασσαιµία. 

Αρµόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπηριών είναι οι Υγειονοµικές 

Επιτροπές του ν. 3528/2007. 

Η ως άνω έκπτωση παρέχεται για µία µόνο σύνδεση και ο δικαιούχος της έκπτωσης ή 

αυτός που κατά νόµο τον εκπροσωπεί δηλώνει στον πάροχο της 

Καθολικής Υπηρεσίας τον αριθµό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας θα 

γίνεται η έκπτωση. 

7. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας µεριµνά, ώστε τα Άτοµα µε Αναπηρίες, σε 

περίπτωση απώλειας της δυνατότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας, να έχουν 

προτεραιότητα, τόσο στη σύνδεση, όσο και στην αποκατάσταση βλαβών στην 

τηλεφωνική τους σύνδεση. 



8. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει σε άτοµα τυφλά ή µε 

σοβαρά προβλήµατα οράσεως, που δεν τους επιτρέπουν να αναγνώσουν τα στοιχεία 

που αναφέρονται στους λογαριασµούς, τη δυνατότητα να πληροφορούνται ατελώς το 

ύψος του τελευταίου λογαριασµού της τηλεφωνικής χρέωσης, καλώντας έναν κωδικό 

αριθµό επιλογής. 

9. Μετά από αίτηση τους, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει 

πρόσφορο και οικονοµικό εναλλακτικό σχήµα για την παροχή βασικού 

επιπέδου αναλυτικής χρέωσης σε άτοµα τυφλά ή άτοµα µε προβλήµατα οράσεως. Το 

εν λόγω εναλλακτικό σχήµα, καθώς και η διαδικασία υλοποίησης του, 

υποβάλλονται προηγουµένως στην Ε.Ε.Τ.Τ. για έγκριση. Το βασικό επίπεδο 

αναλυτικής χρέωσης, για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου, περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα: 

- τον καλούµενο αριθµό, 

- την ηµεροµηνία και ώρα κατά την οποία έλαβε χώρα η κλήση και 

- τη χρέωση της κλήσης. 

10. Για την εξυπηρέτηση ατόµων κωφών και ατόµων µε σοβαρά προβλήµατα 

άρθρωσης και ακοής, η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης 

παρέχεται ατελώς και µέσω της υπηρεσίας γραπτών µηνυµάτων (SMS) κινητής ή 

σταθερής τηλεφωνίας. 

11. 0 πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας παρέχει δωρεάν χρόνο τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων αξίας ίσης µε την αξία χιλίων (1.000) λεπτών αστικής χρέωσης 

µηνιαίως, σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες ατόµων: 

• Νεφροπαθείς τελικού σταδίου. 

• Ατοµα µε βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή πάσχοντα εκ τετραπληγίας-

παραπληγίας µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή έχοντα αµφοτερόπλευρο 

ακρωτηριασµό άνω ή κάτω άκρων. 

• Ατοµα µε βαριά νοητική υστέρηση, αυτισµό και ψυχώσεις ή πάσχοντα από 

εγκεφαλική παράλυση, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

• Ατοµα τυφλά. 

• Ατοµα πάσχοντα από Θαλασσαιµία. 

• Ατοµα που έχουν υποβληθεί σε µεταµόσχευση συµπαγούς οργάνου (καρδιάς, 

πνευµόνων, παγκρέατος, ήπατος, νεφρού). 

• Αιµορροφιλικοί και πάσχοντες από AIDS. 

• Χανσενικοί. 

Αρµόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπηριών είναι οι Υγειονοµικές 

Επιτροπές του ν. 3528/2007. 

Η ως άνω έκπτωση παρέχεται για µία µόνο σύνδεση και ο δικαιούχος της έκπτωσης ή 

αυτός, που κατά νόµο τον εκπροσωπεί, δηλώνει στον πάροχο της 

Καθολικής Υπηρεσίας τον αριθµό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας θα γίνει 

η έκπτωση. 

12. Ατοµα µε προβλήµατα ακοής και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, τα οποία 

προσκοµίζουν γνωµάτευση των Υγειονοµικών Επιτροπών του ν. 3528/2007 



δικαιούνται έκπτωσης 50% στην αποστολή και λήψη γραπτών µηνυµάτων µέσω 

κινητής τηλεφωνίας, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον εκάστοτε πάροχο της 

Καθολικής Υπηρεσίας του τόπου της διαµονής τους. Η ως άνω έκπτωση παρέχεται 

για µία µόνο σύνδεση και ο δικαιούχος της έκπτωσης ή αυτός, που κατά νόµο τον 

εκπροσωπεί, δηλώνει στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας τον αριθµό της τηλεφωνικής 

σύνδεσης επί της οποίας θα γίνει η έκπτωση. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθµίζεται 

κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της παραπάνω έκπτωσης, καθώς και ο 

τρόπος διακανονισµού των ποσών της έκπτωσης µεταξύ των παροχών κινητής 

τηλεφωνίας και του παρόχου της Καθολικής Υπηρεσίας. Την ανωτέρω έκπτωση 

δικαιούνται και τα ανήλικα άτοµα µε προβλήµατα ακοής και ποσοστό αναπηρίας 

50% και άνω, των οποίων η σύνδεση είναι στο όνοµα του ενός 

εκ των δύο γονέων, ή άλλου προσώπου, που έχει την επιµέλεια του ανηλίκου, αφού 

προσκοµίσουν τη σχετική γνωµάτευση αναπηρίας και πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης, καθώς και οι οικογένειες των ατόµων µε νοητική 

υστέρηση, αυτισµό, ψυχοσωµατικές και πολλαπλές αναπηρίες, που έχουν ποσοστό 

αναπηρίας 67% και άνω µε βασική προϋπόθεση την προσκόµιση γνωµάτευσης των 

Υγειονοµικών Επιτροπών του ν. 3528/2007. 

13. Σε όλες τις περιπτώσεις, που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, ο πάροχος 

Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια των προσκοµιζοµένων 

δικαιολογητικών, από τα οποία προκύπτει το δικαίωµα των αιτούντων και 

υποχρεούται να τηρεί σχετικό αρχείο, παρέχοντας στην Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον του ζητηθεί 

σχετικά, κάθε αναγκαία πληροφορία για τον έλεγχο της παροχής και των 

όρων παροχής της καθολικής υπηρεσίας. 

Αρθρο 3 

Εναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παπάγου, 1 Αυγούστου 2008 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

∆. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 

 


