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ΑΡ. ΑΠ.: 762/19

ΑΠΟΦΑΣΗ

Υποχρεωτική χρήση της ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής της ΕΕΤΤ ως µέσου υποβολής της
∆ήλωσης Απόδοσης Τελών και των απαιτουµένων δικαιολογητικών / εγγράφων
έτους 2014, από τις Ταχυδροµικές Επιχειρήσεις µε Γενική Άδεια παροχής
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη :
α. το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012),
β. το Ν. 4053/2012 «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/07.03.2012) και
ιδίως τα άρθρα 5, και 12 αυτού, σύµφωνα µε τα οποία η ΕΕΤΤ :
- εκδίδει Κανονισµούς σχετικά µε τις γενικές και ειδικές άδειες µε τους οποίους
ρυθµίζονται ιδίως οι όροι παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής ή ειδικής
άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε την
καταβολή τελών από τους φορείς παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο N. 4053/2012 (άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ι’ και
άρθρο 12, παρ. 2 ),
γ. τον «Κανονισµό Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών» της ΕΕΤΤ
(ΦΕΚ 1700/Β/10-7-2013), και ιδίως τα άρθρα 1 παρ 2 εδάφιο θ΄, άρθρο 12 παραγ
3 και παραγ 10 σύµφωνα µε τα οποία:
- η ∆ιαδικτυακή Εφαρµογή της ΕΕΤΤ (∆∆Ε) είναι υπηρεσία διαδικτυακής
πρόσβασης, µέσω του ιστότοπου της ΕΕΤΤ, για την υποστήριξη των
διαδικασιών που σχετίζονται µε την εγγραφή ταχυδροµικών επιχειρήσεων στο
Μητρώο της ΕΕΤΤ, τη διαγραφή από αυτό, την τροποποίηση των στοιχείων της
Γενικής Άδειας της επιχείρησης, τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο
Μητρώο της ΕΕΤΤ και στοιχείων ταχυδροµικού δικτύου, καθώς και
οποιαδήποτε άλλων αιτηµάτων ή υπηρεσιών καθοριστούν µελλοντικά από την
ΕΕΤΤ,
- τα οφειλόµενα τέλη έκαστου ηµερολογιακού έτους καταβάλλονται στην ΕΕΤΤ,
µέχρι την 30η Ιουνίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους. Η καταβολή τελών
γίνεται χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση από την Ε.Ε.Τ.Τ. και συνοδεύεται
υποχρεωτικά από τη ∆ήλωση Απόδοσης Τελών του Παραρτήµατος ΙΙΙ µαζί µε
τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, που προσδιορίζονται σε αυτή,
- η ΕΕΤΤ, µε απόφασή της, δύναται να καθορίσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής
υποβολής, µέσω της ∆∆Ε της ΕΕΤΤ, τη ∆ήλωση Απόδοσης Τελών µε τα
επισυναπτόµενα σε αυτήν έγγραφα και δικαιολογητικά,
δ. την υπ. αριθµ. 30341/28-5-2015 Εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση του αρµόδιου Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ ∆ρ.
Κωνσταντίνου Σ. ∆εληκωστόπουλου
Επειδή :
Α. µε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών και στο πλαίσιο επιτάχυνσης των διαδικασιών
και της άµεσης εκτύπωσης βεβαιώσεων για κάθε νόµιµη χρήση, θεσµοθετήθηκε η
υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων,
τροποποίησης ή διαγραφής αποκλειστικά µέσω της ∆∆Ε, ενώ προβλέπεται
σύµφωνα µε το άρθρο 12 η επέκταση υποβολής της ∆ήλωσης Απόδοσης Τελών
µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα και δικαιολογητικά του Παραρτήµατος ΙΙΙ του
Κανονισµού Γενικών Αδειών,
Β. ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική εγγραφή των ταχυδροµικών επιχειρήσεων µε γενική
άδεια στο Μητρώο Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, και οι Ταχυδροµικές
Επιχειρήσεις έχουν πλέον λάβει κωδικούς και έχουν πλήρη πρόσβαση στη ∆∆Ε.

Αποφασίζει :
1. Την υποχρεωτική χρήση της ∆ιαδικτυακής Εφαρµογής (∆∆Ε) της ΕΕΤΤ, ως µέσο
υποβολής της ∆ήλωσης Απόδοσης τελών και επισύναψης των απαραίτητων
συνοδευτικών στοιχείων/εγγράφων που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του
Κανονισµού Γενικών Άδειών έτους 2014, από τις Ταχυδροµικές Επιχειρήσεις µε
Γενική Άδεια παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών. Οι Ταχυδροµικές επιχειρήσεις,
δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να υποβάλλουν εντύπως στην ΕΕΤΤ τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κανονισµού Γενικών Αδειών
για το έτος 2014, αιτιολογώντας σε συνοδευτική επιστολή το λόγο της έντυπης
υποβολής των.
2 Εξουσιοδοτεί την Αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΕΕΤΤ, για την άµεση κοινοποίηση της
παρούσας Απόφασης σε όλες τις ταχυδροµικές επιχειρήσεις που παρέχουν
υπηρεσίες υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, µε τις ακόλουθες επισηµάνσεις:
- τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη Γενικής Άδειας για το έτος 2014 υπολογίζονται
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 του νέου Κανονισµού Γενικών
Αδειών (ΦΕΚ 1700/Β/2013),
- σε κάθε περίπτωση, το ποσό των ετήσιων τελών, για την παροχή ταχυδροµικών
υπηρεσιών από τις ταχυδροµικές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς
Γενικής Άδειας, δεν µπορεί να είναι µικρότερο των διακοσίων πενήντα (250)
Ευρώ, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας εγγραφής /διαγραφής τους από το
Μητρώο, κατά τη διάρκεια του έτους,
- τα τέλη Γενικής Άδειας για το έτος 2014 θα πρέπει να καταβληθούν µέχρι τις 30
Ιουνίου 2015 και η καταβολή τους θα γίνεται µε κατάθεση στον αριθµό
λογαριασµού της ΕΕΤΤ µε IBAN GR 21 0140 1460 3420 0200 2002 535 της
Τράπεζας ALPHA BANK, όπου στο πεδίο «Αιτιολογία» του ∆ελτίου κατάθεσης
θα συµπληρώνεται ο Αριθµός Μητρώου ΕΕΤΤ και η επωνυµία της επιχείρησής,
- η µη έγκαιρη καταβολή των τελών καθώς και η µη ηλεκτρονική υποβολή των
απαιτούµενων στοιχείων και δικαιολογητικών, συνιστούν παραβίαση των όρων
της Γενικής Άδειας, η οποία επισύρει τις κυρώσεις του Άρθρου 11 του
Κανονισµού Γενικών Αδειών. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε καθυστέρηση της
καταβολής των τελών πέραν της 30η Ιουνίου 2015, τα τέλη επιβαρύνονται µε
τόκο υπερηµερίας υπέρ του ∆ηµοσίου.

3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Κωνσταντίνος Σ. ∆εληκωστόπουλος
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