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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

ΜΕ ΘΕΜΑ: 

 

Υποβολή Εισήγησης προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σύμφωνα με το  άρθρο 64, παρ. 1  

του Ν. 4070/2012  με αντικείμενο την τροποποίηση  της  υπ. αριθμ. οικ. 

31923/1135/24-5-2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας 

επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας και αποζημίωσης του 

παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση)» (ΦΕΚ 876/Β/5-6-

2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρούσι, Ιανουάριος 2019 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ 

 

 

 



2 

 

 

 

Ι. Πρόλογος 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διενεργείται, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα 

ενδιαφερόμενα μέρη να προβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόμενο μέτρο 

και ειδικότερα στον τρόπο καταβολής της συμμετοχής των υπόχρεων επιχειρήσεων  

στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο της  προβλεπόμενης στην  

υπ. αριθμ. οικ. 31923/1135/24-5-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση διαδικασίας 

επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας και αποζημίωσης του 

παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 876/Β/5-6-2007). 

 

 ΙI. Διαδικασία Διαβούλευσης 

 

Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει πρόταση για εισήγησή 

της στους Υπουργούς Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Οικ. 

31923/1135/24-5-2007 «Καθορισμός διαδικασίας επιμερισμού του Καθαρού Κόστους 

Καθολικής Υπηρεσίας και αποζημίωσης του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας 

(καθορισμένη επιχείρηση)» (ΦΕΚ 876/Β/5-6-2007), ώστε να λάβει σχόλια και 

παρατηρήσεις από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η παρούσα δημόσια διαβούλευση 

διαρκεί από  τις 21 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα έως τις 18 Φεβρουαρίου 

2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν 

επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι 

αργότερα από τις 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 

Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν 

αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά 

στοιχεία, αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, με ειδική προς το 

σκοπό αυτό επισήμανση, προκειμένου να μην δημοσιευθούν.   

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

Δημόσια Διαβούλευση με θέμα : Υποβολή Εισήγησης προς τους Υπουργούς 

Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σύμφωνα 

με το  άρθρο 64, παρ. 1  του Ν. 4070/2012  με αντικείμενο την τροποποίηση  της  υπ. 

αριθμ. οικ. 31923/1135/24-5-2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός 

διαδικασίας επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας και 

αποζημίωσης του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση)» (ΦΕΚ 

876/Β/5-6-2007) 

 

 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται: 

 Α) στη διεύθυνση:  
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ΕΕΤΤ  

Λ. Κηφισίας 60,  

15125 Μαρούσι  

Αττική  

Όσο και  

Β) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: uso@eett.gr. 

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, 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. 

 

 

 

ΙΙΙ. Κείμενο Διαβούλευσης  

 

 

Tο Άρθρο 5 “Διαδικασία Επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής 

Υπηρεσίας” της υπ’ αριθμ.  31923/1135/24-5-2007 Κοινής Απόφασης των  

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και  Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

τροποποιείται , ως ακολούθως: 

 

 

Α) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του  Άρθρου 5 της ως άνω  Κοινής  Υπουργικής 

Απόφασης αντικαθίστανται ως εξής: 

 

«Άρθρο 5 : Διαδικασία Επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας 

 

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 τρίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 2 για την 

καταβολή της συνεισφοράς των υπόχρεων επιχειρήσεων του άρθρου 3 στο Καθαρό 

Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας αποτελεί τη δήλη ημέρα καταβολής, μετά την 
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παρέλευση της οποίας η συνεισφορά επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, 

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

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

υπόχρεων επιχειρήσεων του άρθρου 3 στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 

δύναται να επισύρει, πλέον του τόκου υπερημερίας, την επιβολή προστίμου ή 

άλλων διοικητικών κυρώσεων από την EETT, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 77 του ν. 4070/2012.». 

 

Β) Στο Άρθρο 5 της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προστίθενται 

παράγραφοι 5 και 6 , με το εξής περιεχόμενο: 
 

«5. Είναι δυνατή η καταβολή 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 διαστήματος τριών (3) 

μηνών από τη γνωστοποίηση της υποχρέωσης καταβολής της 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 στο 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 77 του Ν. 4070/2012 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 την παρ. 5. ». 

 

 

 


