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Πρόλογος 

Το παρόν Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης έχει προετοιμαστεί από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της εκ του ν. 

4727/2020 για τη διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, 

αποζημίωσης του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση) και 

εναρμόνιση του πλαισίου αυτής στο ν.4727/2020. 

Με την παρούσα η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και σχόλια από την αγορά παροχής 

υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όλους τους λοιπούς 

ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας επιμερισμού 

Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής υπό το 

πρίσμα της ρύθμισης που τίθεται από τις διατάξεις του ν. 4727/2020. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν τεκμηριωμένα στις ερωτήσεις του κειμένου. 

Αν υπάρχουν απόψεις ή σχόλια που τυχόν δεν καλύπτονται από το παρόν κείμενο 

Δημόσιας Διαβούλευσης, παρακαλούμε να τις συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας 

αιτιολογώντας ειδικά και εμπεριστατωμένα τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της 

πρότασής σας, καθώς και τυχόν πηγές των στοιχείων τα οποία επικαλείστε.  

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική, σε ηλεκτρονική μορφή 

όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου  2021 και ώρα 15:00, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: uso@eett.gr . 

Οι απαντήσεις δημοσιεύονται αυτούσιες και επωνύμως σε κεντρικό σημείο στην 

ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, ενώ δύναται να κοινοποιηθούν σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα 

ζητήσουν να λάβουν αντίγραφα των απόψεων των συμμετεχόντων. Τυχόν ανώνυμες 

απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία στις απαντήσεις θα 

πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν. Σε 

κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν 

επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι 

αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο 

πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.  

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ ενημερώνονται με την 

παρούσα και συναινούν με την αποστολή της απάντησης ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία 

που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν.  

mailto:uso@eett.gr
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Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα της ΕΕΤΤ δείτε εδώ:  

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html. 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:  

“ Δημόσια Διαβούλευση για τη διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής 

Υπηρεσίας, αποζημίωσης του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση) 

και εναρμόνιση του πλαισίου αυτής στο ν.4727/2020”. 

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ 

διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να 

υποβάλλονται επώνυμα και µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

uso@eett.gr. 

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα 

επακολουθήσει.  

 

 

 

 

 

 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html
mailto:uso@eett.gr
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1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 198 του Ν.4727/2020: «Με απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της 

Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας και ο μηχα-

νισμός αποζημίωσης καθορισμένης επιχείρησης για το καθαρό κόστος της Καθολικής 

Υπηρεσίας, υπό διαφανείς συνθήκες, από τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλε-

κτρονικών επικοινωνιών, εφόσον, βάσει του υπολογισμού του καθαρού κόστους που α-

ναφέρεται στο άρθρο 197 του παρόντος Μέρους, η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφαίνεται ότι ένας πάρο-

χος υφίσταται αθέμιτη επιβάρυνση και μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου παρόχου. 

Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο μη-

χανισμός επιμερισμού τον οποίο διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέας ανεξάρτητος από τους 

δικαιούχους που εποπτεύεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι αρχές που διέπουν τον ως άνω μηχα-

νισμό, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης σε 

καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθαρό κόστος, όπως υπολογίζεται σύμ-

φωνα με το άρθρο 197, των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τα άρθρα 192 έως 195. 

Από την υποχρέωση συνεισφοράς μπορούν να εξαιρούνται επιχειρήσεις ο κύκλος εργα-

σιών των οποίων δεν υπερβαίνει ένα εύλογο όριο, το οποίο καθορίζεται στην ίδια από-

φαση.» 

Αντίστοιχα, η παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζει: «Ο μηχανισμός επιμερισμού τηρεί τις αρχές 

της διαφάνειας, της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης της αγοράς, της αμεροληψίας και της 

αναλογικότητας, σύμφωνα με τις αρχές του Παραρτήματος VΙΙ, Μέρος Β΄. Με απόφαση 

της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε επιβάρυνση που σχετίζεται με τον επιμερισμό του κόστους των υπο-

χρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας διαχωρίζεται και προσδιορίζεται χωριστά για κάθε επι-

χείρηση. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις δεν επιβάλλονται ούτε εισπράττονται από επιχειρήσεις 

που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Ελληνική Επικράτεια.» 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 199 του Ν.4727/2020: «Όταν το καθαρό κόστος των 

υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, πρόκειται να υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 

197, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι οι αρχές που διέπουν τον υπολογισμό του καθαρού κό-

στους, καθώς και οι λεπτομέρειες της μεθοδολογίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, 

δημοσιοποιούνται. Όταν θεσπίζεται μηχανισμός επιμερισμού του καθαρού κόστους των 

υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 198, η 

Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι δημοσιοποιούνται οι αρχές που διέπουν τον επιμερισμό του κό-

στους και την αντιστάθμιση του καθαρού κόστους.» 
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Αντίστοιχα, η παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζει: «Η Ε.Ε.T.T., με την επιφύλαξη των ενωσια-

κών και εθνικών κανόνων για το εμπορικό απόρρητο, δημοσιεύει ετήσια έκθεση με την 

οποία παρέχονται οι λεπτομέρειες του υπολογιζόμενου κόστους των υποχρεώσεων Κα-

θολικής Υπηρεσίας, με προσδιορισμό της συνεισφοράς όλων των σχετικών επιχειρή-

σεων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν αγοραίου οφέλους που αποκομίζουν ενδεχομένως 

οι επιχειρήσεις δυνάμει των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας που καθορίζονται στα 

άρθρα 192 έως 195..» 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω η ΕΕΤΤ υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό της διαδικασίας επιμερισμού του Καθαρού Κό-

στους Καθολικής Υπηρεσίας και αποζημίωσης του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας. 

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης αποτελεί ο καθορισμός του τρόπου 

επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας και αποζημίωσης του Παρό-

χου της Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση). Στο πλαίσιο εξέτασης της πα-

ρούσας δημόσιας διαβούλευσης δεν εμπίπτει η διαδικασία ελέγχου του καθαρού κό-

στους που δηλώνει η καθορισμένη επιχείρηση ως καθαρό κόστος παροχής Καθολικής 

Υπηρεσίας. 

 

3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η ΕΕΤΤ θεωρεί εύλογη τη διατήρηση του ορισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υ-

πηρεσίας που ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με το Μέρος Α’ του Παραρτήματος VII του 

Ν.4727/2020, το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ 

του καθαρού κόστους λειτουργίας μιας καθορισμένης επιχείρησης με υποχρεώσεις Κα-

θολικής Υπηρεσίας και της λειτουργίας της χωρίς τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρε-

σίας. Για τον υπολογισμό του καθαρού κόστους πρέπει να συνεκτιμώνται τα οφέλη, συ-

μπεριλαμβανομένων των άυλων ωφελειών, που αποκομίζει η καθορισμένη επιχείρηση. 

Αυτό ισχύει, είτε το δίκτυο είναι πλήρως ανεπτυγμένο, είτε βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης 

και επέκτασης. 

 

Ερώτηση 1 

Συμφωνείτε με τη διατήρηση του ορισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας; 
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4 ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

H EETT προτείνει τον επιμερισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας μεταξύ 

των αδειοδοτημένων παρόχων που παρέχουν Υπηρεσίες Φωνής (κωδικοί υπηρεσιών 

Α0104, Β0203, Β0205, Β0207, Β0208 και Β0209, ως ισχύουν, σύμφωνα με τον εκάστοτε 

ισχύοντα Κανονισμό Γενικών Αδειών) ή/και Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης συ-

μπεριλαμβανομένων SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging 

Service) Προστιθέμενης Αξίας (κωδικός υπηρεσίας Β0108, ως ισχύει, σύμφωνα με τον 

εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Γενικών Αδειών) ή/και υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδί-

κτυο (κωδικός υπηρεσίας Β0104, ως ισχύει, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανο-

νισμό Γενικών Αδειών) ή/και υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου (κωδικός υπηρεσίας 

Β0206, ως ισχύει, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Γενικών Αδειών) στην 

ελληνική επικράτεια.1  

Ερώτηση 2 

Συμφωνείτε με τον προτεινόμενο επιμερισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρε-

σίας; 

5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

1. Στον επιμερισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, η ΕΕΤΤ προτείνει 

τη συμμετοχή μόνο των υπόχρεων επιχειρήσεων που αναφέρονται ανωτέρω στο 

σημείο 4, των οποίων ο συνολικός κύκλος εργασιών από παροχή δημοσίων 

δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό είναι 

μεγαλύτερος των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. Για τον 

επιμερισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας ως συνολικός κύκλος 

εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών που υποβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών για τον 

προσδιορισμό των ετήσιων διοικητικών τελών τους. Για τη συμμετοχή στον 

επιμερισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας από το συνολικό κύκλο 

εργασιών αφαιρείται το ποσό των 15.000.000 Ευρώ. 

                                                 
1 Οι κωδικοί των υπηρεσιών είναι με βάση το νέο σχέδιο Κανονισμού Γενικών Αδειών που τέθηκε από την ΕΕΤΤ σε 

δημόσια διαβούλευση 
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2. Σε περίπτωση υπόχρεων επιχειρήσεων, που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο, το 

προαναφερθέν όριο των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για τη 

συμμετοχή στον επιμερισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας θα 

ελέγχεται με βάση το άθροισμα των εσόδων όλων των υπόχρεων επιχειρήσεων 

που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο. 

3. Το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας θα επιμερίζεται στις υπόχρεες 

επιχειρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 4, κατά την αναλογία 

συμμετοχής τους στο άθροισμα του κύκλου εργασιών όλων των υπόχρεων 

επιχειρήσεων του, όπως αυτός προτείνεται να οριστεί ανωτέρω. 

4. Σε περίπτωση υπόχρεων επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο, η 

ΕΕΤΤ προτείνει ο υπολογισμός της συμμετοχής στο Καθαρό Κόστος Καθολικής 

Υπηρεσίας να γίνεται αρχικά για το σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων υπό 

κοινό έλεγχο και στη συνέχεια η συνεισφορά τους να επιμερίζεται σε κάθε μία 

από αυτές ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της στο σύνολο του κύκλου εργασιών 

όλων των υπόχρεων επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο. 

Ερώτηση 3 

Συμφωνείτε με τα προτεινόμενα κριτήρια συμμετοχής παρόχων στον επιμερισμό του κα-

θαρού κόστους καθολικής υπηρεσία;  

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

1. Όταν, κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης της καθορισμένης επιχείρησης, η ΕΕΤΤ 

διαπιστώσει ότι υφίσταται υπερβολική επιβάρυνσή της, η ΕΕΤΤ προτείνει, εντός 

τριών (3) μηνών από τη διαπίστωση αυτή, να υπολογίσει την ακριβή συνεισφορά 

κάθε μιας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις και να την κοινοποιήσει σε αυτές. Για 

τον προσδιορισμό της συνεισφοράς κάθε μιας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, η 

ΕΕΤΤ θα πάρει ως βάση υπολογισμού τις δηλώσεις τους για το σύνολο των 

ακαθάριστων ετήσιων εσόδων τους, όπως αυτές υποβάλλονται σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Γενικών Αδειών για τον προσδιορισμό των ετήσιων ανταποδοτικών 

τελών τους. 

2. Η ΕΕΤΤ προτείνει οι υπόχρεες επιχειρήσεις να καταβάλλουν τη συμμετοχή τους 

στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

τριών (3) μηνών από την γνωστοποίηση της υποχρέωσής τους σε αυτές. Τα 

χρήματα θα κατατίθενται σε χωριστό λογαριασμό που θα τον διαχειρίζεται η 
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ΕΕΤΤ. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριών μηνών, η ΕΕΤΤ θα 

καταβάλλει στις καθορισμένες επιχειρήσεις τα χρήματα, που κατά τα ανωτέρω 

έχουν καταβληθεί σε αυτήν. 

3. Η τελευταία ημέρα της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας για την καταβολή της 

συνεισφοράς των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Καθαρό Κόστος Καθολικής 

Υπηρεσίας θα αποτελεί τη δήλη ημέρα καταβολής, μετά την παρέλευση της 

οποίας, η συνεισφορά θα επιβαρύνεται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως 

αυτός καθορίζεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Η ΕΕΤΤ προτείνει η πέραν των τριάντα (30) ημερών καθυστέρηση καταβολής της 

συμμετοχής των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Καθαρό Κόστος Καθολικής 

Υπηρεσίας να δύναται να επισύρει, πλέον του τόκου υπερημερίας, την επιβολή 

προστίμου ή άλλων διοικητικών κυρώσεων από την EETT, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 137 και 138 του ν. 4727/2020. 

5. Επιπλέον η ΕΕΤΤ προτείνει τη διατήρηση της δυνατότητας καταβολής της 

συνεισφοράς στο κόστος καθολικής υπηρεσίας από τους υπόχρεους παρόχους 

τμηματικά κατόπιν σχετικής συμφωνίας τους με τον πάροχο/τους παρόχους 

καθολικής υπηρεσίας. Η σχετική συμφωνία θα συνάπτεται μεταξύ των μερών και 

θα υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ, εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της 

υποχρέωσης καταβολής της συμμετοχής στο Καθαρό Κόστος Καθολικής 

Υπηρεσίας. Η ΕΕΤΤ θα παρακολουθεί την τήρηση της συμφωνίας από τα δύο 

μέρη. Η καταβολή των δόσεων, όπως έχουν συμφωνηθεί, θα γίνεται σε 

λογαριασμό της ΕΕΤΤ, η οποία στη συνέχεια θα καταβάλλει το αναλογούν ποσό 

στον πάροχο/στους παρόχους καθολικής υπηρεσίας. Εάν δεν τηρηθεί ο 

συμφωνημένος διακανονισμός, θα επιβάλλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας, 

όπως αυτός καθορίζεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ΕΕΤΤ, σε κάθε περίπτωση, 

δύναται να ασκήσει τις εκ του άρθρου 138 του ν. 4727/2020 αρμοδιότητές της. 

6. Κατά τον επιμερισμό του καθαρού κόστους καθολικής υπηρεσίας, οι υπόχρεες 

επιχειρήσεις θα καταβάλλουν, ανά πάροχο καθολικής υπηρεσίας και ανά έτος, το 

ύψος της συμμετοχής τους, που αντιστοιχεί στο καθαρό κόστος καθολικής 

υπηρεσίας ενός έτους. Εάν η διαπίστωση της ΕΕΤΤ, ότι η Καθορισμένη 

Επιχείρηση ή οι Καθορισμένες Επιχειρήσεις υφίστανται υπερβολική επιβάρυνση 

από τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει, αφορά 

περισσότερα του ενός έτη, τότε η συμμετοχή των υπόχρεων επιχειρήσεων στο 



 

10 

 

κόστος καθολικής υπηρεσίας ανά πάροχο καθολικής υπηρεσίας θα καταβάλλεται 

σε ετήσιες δόσεις, ίσες σε αριθμό με τον αριθμό των ετών που αφορά η 

διαπίστωση της ΕΕΤΤ ανά πάροχο καθολικής υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, 

θα είναι δυνατή η καταβολή της ετήσιας συνεισφοράς στο κόστος καθολικής 

υπηρεσίας από τους υπόχρεους παρόχους τμηματικά, κατόπιν σχετικής 

συμφωνίας τους με τον πάροχο/τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα 

με τα ανωτέρω.  

Ερώτηση 4 

Συμφωνείτε με τη διατήρηση της διαδικασίας επιμερισμού του καθαρού κόστους καθολι-

κής υπηρεσίας; 

7 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Με την επιφύλαξη των κοινοτικών και εθνικών κανόνων για το επιχειρηματικό απόρρητο, 

στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επιμερισμού του Καθαρού Κό-

στους Καθολικής Υπηρεσίας, η ΕΕΤΤ θα δημοσιεύει ετήσια έκθεση, στην οποία θα φαί-

νεται το υπολογιζόμενο κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, θα προσδιο-

ρίζονται οι συνεισφορές κάθε μιας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις και θα προσδιορίζεται 

το οποιοδήποτε όφελος στην αγορά, που, ενδεχομένως, αποκομίζουν οι καθορισμένες 

επιχειρήσεις. 

Ερώτηση 5 

Συμφωνείτε με την προτεινόμενη διαδικασία δημοσίευσης στοιχείων σχετικά με τη 

Καθολική Υπηρεσία;  
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο καθορισμός του τρόπου επιμερισμού του Καθαρού 

Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας και αποζημίωσης του Παρόχου της Καθολικής Υπηρε-

σίας (καθορισμένη επιχείρηση). Στο πλαίσιο της παρούσας δεν εμπίπτει η διαδικασία 

ελέγχου του καθαρού κόστους που δηλώνει η καθορισμένη επιχείρηση ως καθαρό κό-

στος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμός του καθαρού κόστους Καθολικής Υπηρεσίας 

Σύμφωνα με το Μέρος Α’ του Παραρτήματος VII του Ν.4727/2020, το Καθαρό Κόστος 

Καθολικής Υπηρεσίας ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού κόστους λειτουργίας 

μιας καθορισμένης επιχείρησης με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας και της λειτουρ-

γίας της χωρίς τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας. Για τον υπολογισμό του καθαρού 

κόστους πρέπει να συνεκτιμώνται τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των άυλων ωφε-

λειών, που αποκομίζει η καθορισμένη επιχείρηση. Αυτό ισχύει, είτε το δίκτυο είναι πλή-

ρως ανεπτυγμένο, είτε βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και επέκτασης. 

 

Άρθρο 3 

Υπόχρεες Επιχειρήσεις 

Το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας επιμερίζεται μεταξύ των αδειοδοτημένων πα-

ρόχων που παρέχουν Υπηρεσίες Φωνής (κωδικοί υπηρεσιών Α0104, Β0203, Β0205, 

Β0207, Β0208 και Β0209, ως ισχύουν, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό 

Γενικών Αδειών) ή/και Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης συμπεριλαμβανομένων 

SMS (Short Messaging Service) / MMS (Multimedia Messaging Service) Προστιθέμενης 

Αξίας (κωδικός υπηρεσίας Β0108, ως ισχύει, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανο-

νισμό Γενικών Αδειών) ή/και υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο (κωδικός υπηρεσίας 

Β0104, ως ισχύει, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Γενικών Αδειών) ή/και 
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υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου (κωδικός υπηρεσίας Β0206, ως ισχύει, σύμφωνα με 

τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Γενικών Αδειών) στην ελληνική επικράτεια.2  

 

Άρθρο 4 

Κριτήρια Συμμετοχής Παρόχων στον επιμερισμό του καθαρού κόστους 

Καθολικής Υπηρεσίας  

1. Στον επιμερισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, συμμετέχουν 

μόνο οι υπόχρεες επιχειρήσεις του άρθρου 3, των οποίων ο συνολικός κύκλος 

εργασιών από παροχή δημοσίων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό είναι μεγαλύτερος των δεκαπέντε 

εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ. Για τον επιμερισμό του Καθαρού Κόστους 

Καθολικής Υπηρεσίας ως συνολικός κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών 

που υποβάλλουν οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα 

με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών για τον προσδιορισμό των ετήσιων διοικητικών 

τελών τους. Για τη συμμετοχή στον επιμερισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής 

Υπηρεσίας από το συνολικό κύκλο εργασιών αφαιρείται το ποσό των 15.000.000 

Ευρώ. 

2. Σε περίπτωση υπόχρεων επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο, το 

προαναφερθέν όριο των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για τη 

συμμετοχή στον επιμερισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας 

ελέγχεται με βάση το άθροισμα των εσόδων όλων των υπόχρεων επιχειρήσεων 

που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο. 

3. Το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας επιμερίζεται στις υπόχρεες 

επιχειρήσεις του άρθρου 3, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο άθροισμα 

του κύκλου εργασιών όλων των υπόχρεων επιχειρήσεων του άρθρου 3, όπως 

αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος. 

4. Σε περίπτωση υπόχρεων επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο, ο 

υπολογισμός της συμμετοχής στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας γίνεται 

αρχικά για το σύνολο των υπόχρεων επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο και στη 

συνέχεια η συνεισφορά τους επιμερίζεται σε κάθε μία από αυτές ανάλογα με τον 

κύκλο εργασιών της στο σύνολο του κύκλου εργασιών όλων των υπόχρεων 

επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο. 

                                                 
2 Οι κωδικοί των υπηρεσιών είναι με βάση το νέο σχέδιο Κανονισμού Γενικών Αδειών που τέθηκε από την ΕΕΤΤ σε 

δημόσια διαβούλευση 
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 Άρθρο 5 

Διαδικασία Επιμερισμού του καθαρού κόστους Καθολικής Υπηρεσίας   

1. Όταν, κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης της καθορισμένης επιχείρησης, η ΕΕΤΤ 

διαπιστώσει ότι υφίσταται υπερβολική επιβάρυνσή της, η ΕΕΤΤ οφείλει, εντός 

τριών (3) μηνών από τη διαπίστωση αυτή, να υπολογίσει με βάση την παρούσα 

την ακριβή συνεισφορά κάθε μιας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις και να την 

κοινοποιήσει σε αυτές. Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς κάθε μιας από τις 

υπόχρεες επιχειρήσεις, η ΕΕΤΤ παίρνει ως βάση υπολογισμού τις δηλώσεις τους 

για το σύνολο των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων τους, όπως αυτές 

υποβάλλονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών για τον προσδιορισμό 

των ετήσιων ανταποδοτικών τελών τους. 

2. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις του άρθρου 3 υποχρεούνται να καταβάλλουν τη 

συμμετοχή τους στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας τριών (3) μηνών από την γνωστοποίηση της υποχρέωσής τους σε 

αυτές. Τα χρήματα κατατίθενται σε χωριστό λογαριασμό που τον διαχειρίζεται η 

ΕΕΤΤ. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των τριών μηνών, η ΕΕΤΤ καταβάλλει 

στις καθορισμένες επιχειρήσεις τα χρήματα, που κατά τα ανωτέρω έχουν 

καταβληθεί σε αυτήν. 

3. Η τελευταία ημέρα της ανωτέρω τρίμηνης προθεσμίας για την καταβολή της 

συνεισφοράς των υπόχρεων επιχειρήσεων στο Καθαρό Κόστος Καθολικής 

Υπηρεσίας αποτελεί τη δήλη ημέρα καταβολής, μετά την παρέλευση της οποίας, 

η συνεισφορά επιβαρύνεται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως αυτός 

καθορίζεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Η πέραν των τριάντα (30) ημερών καθυστέρηση καταβολής της συμμετοχής των 

υπόχρεων επιχειρήσεων στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας επισύρει, 

πλέον του τόκου υπερημερίας, την επιβολή προστίμου ή άλλων διοικητικών 

κυρώσεων από την EETT, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 137 και 138 

του ν. 4727/2020. 

5. Η ΕΕΤΤ διατηρεί τη δυνατότητα καταβολής της συνεισφοράς στο κόστος 

καθολικής υπηρεσίας από τους υπόχρεους παρόχους τμηματικά κατόπιν 

σχετικής συμφωνίας τους με τον πάροχο/τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας. 

Η σχετική συμφωνία συνάπτεται μεταξύ των μερών και υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ, 

εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της υποχρέωσης καταβολής της 
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συμμετοχής στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας. Η ΕΕΤΤ παρακολουθεί 

την τήρηση της συμφωνίας από τα δύο μέρη. Η καταβολή των δόσεων, όπως 

έχουν συμφωνηθεί, γίνεται σε λογαριασμό της ΕΕΤΤ, η οποία στη συνέχεια 

καταβάλλει το αναλογούν ποσό στον πάροχο/στους παρόχους καθολικής 

υπηρεσίας. Εάν δεν τηρηθεί ο συμφωνημένος διακανονισμός, επιβάλλεται ο 

νόμιμος τόκος υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται με πράξη του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η 

ΕΕΤΤ, σε κάθε περίπτωση, δύναται να ασκήσει τις εκ του άρθρου 138 του ν. 

4727/2020 αρμοδιότητές της. 

6. Κατά τον επιμερισμό του καθαρού κόστους καθολικής υπηρεσίας, οι υπόχρεες 

επιχειρήσεις καταβάλλουν ανά πάροχο καθολικής υπηρεσίας και ανά έτος, το 

ύψος της συμμετοχής τους, που αντιστοιχεί στο καθαρό κόστος καθολικής 

υπηρεσίας ενός έτους. Εάν η διαπίστωση της ΕΕΤΤ, ότι η Καθορισμένη 

Επιχείρηση ή οι Καθορισμένες Επιχειρήσεις υφίστανται υπερβολική επιβάρυνση 

από τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει, αφορά 

περισσότερα του ενός έτη, τότε η συμμετοχή των υπόχρεων επιχειρήσεων στο 

κόστος καθολικής υπηρεσίας ανά πάροχο καθολικής υπηρεσίας καταβάλλεται σε 

ετήσιες δόσεις, ίσες σε αριθμό με τον αριθμό των ετών που αφορά η διαπίστωση 

της ΕΕΤΤ ανά πάροχο καθολικής υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η 

καταβολή της ετήσιας συνεισφοράς στο κόστος καθολικής υπηρεσίας από τους 

υπόχρεους παρόχους τμηματικά, κατόπιν σχετικής συμφωνίας τους με τον 

πάροχο/τους παρόχους καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

 

Άρθρο 6 

Δημοσίευση Στοιχείων 

Με την επιφύλαξη των κοινοτικών και εθνικών κανόνων για το επιχειρηματικό απόρρητο, 

στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επιμερισμού του Καθαρού Κό-

στους Καθολικής Υπηρεσίας, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει ετήσια έκθεση, στην οποία φαίνεται το 

υπολογιζόμενο κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας, προσδιορίζονται οι 

συνεισφορές κάθε μιας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις και προσδιορίζεται το οποιοδή-

ποτε όφελος στην αγορά, που, ενδεχομένως, αποκομίζουν οι καθορισμένες επιχειρή-

σεις. 

 


