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Μαρούσι, 17-5-2021 
ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 991/6 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 
Επιμερισμός του καθαρού κόστους καθολικής υπηρεσίας των ετών 2012, 
2013, 2014, 2015 και 2016 
 

 
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 

 
Έχοντας υπόψη : 

 
α. Tην Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των 
χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία, ΕΕ L 108, 24.4.2002), 

β. Tην Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 «για τροποποίηση της οδηγίας 
2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον 
αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 
2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή 
της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών», L337/111, 
18.12.2009, 

γ.  Την Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού 
Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, L321/36/17.12.2018,  

δ.  Tον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012), ιδίως τα 
άρθρα 55 επ. και 64, καθώς και το Παράρτημα VI αυτού, όπως ίσχυσε, 

ε. Τον Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020), 

στ. Την υπ’ αριθ. 44035/1626/1-08-2007 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών «Καθορισμός περιεχομένου καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ 
1481/Β/16-08-2007), 
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ζ.  Tην υπ’ αριθ. 28120/974/11-05-2007 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών «Προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και διαδικασία για τον 
καθορισμό παρόχου καθολικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ 824/Β/25-05-2007), 

η. Tην ΑΠ. 556/36/11-03-2010 Aπόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός περί 
Καθορισμού Αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 
2676/Β/9-11-2011), 

θ.  Την υπ’ αριθ. 44365/1631/9-08-2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και  Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων στα πλαίσια παροχής της Καθολικής 
Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1618/Β/17-08-2007), 

ι. Την υπ’ αριθ. 31923/1135/24-05-2007 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Καθορισμός διαδικασίας επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής 
Υπηρεσίας και αποζημίωσης του παρόχου της Καθολικής Υπηρεσίας 
(καθορισμένη επιχείρηση)» (ΦΕΚ 876/Β/5-06-2007), 

ια. Την υπ’ αριθ. 802/20-11-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Επικρατείας «Τροποποίηση της 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)» (ΦΕΚ 
4587/Β/2019), 

ιβ. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 579/09/12-10-2010 «Κήρυξη της δημοπρασίας 
για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού 
καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε έντυπη ή επικουρικά 
ηλεκτρονική μορφή για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας ως άγονης και 
ορισμός του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ως 
Υπόχρεου Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 1770/B/11-11-2010), 

ιγ. Την ΑΠ. 472/170/21-3-2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός για τον 
καθορισμό στόχων επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, τον 
προσδιορισμό του περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση 
πληροφοριών και του τρόπου δημοσίευσής τους για τις επιχειρήσεις που 
υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 885/Β΄/14−5−2008), 

ιδ. Την ΑΠ. 697/15/18-7-2013 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της ΑΠ. 
ΕΕΤΤ 472/170/21−3−2008 «Κανονισμός για τον καθορισμό στόχων 
επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, τον προσδιορισμό του 
περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών και του 
τρόπου δημοσίευσής τους για τις επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις 
Καθολικής Υπηρεσίας.» (ΦΕΚ 885/Β΄/14−5−2008)» (ΦΕΚ 1876/Β/31-7-
2013), 

ιε. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 4877/Φ.960/24-09-2013 επιστολή της 
εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα: «Αίτημα αποζημίωσης της ΟΤΕ Α.Ε. για το 
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας για το έτος 2012»,   
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ιστ. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 5531/Φ.960/22-09-2014 επιστολή της 
εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα: «Αίτημα αποζημίωσης της ΟΤΕ Α.Ε. για το 
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας για το έτος 2013», 

ιζ. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 5959/Φ960/9-9-2015 επιστολή της εταιρείας 
«ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα: «Αίτημα αποζημίωσης της ΟΤΕ Α.Ε. για το Καθαρό 
Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας για το έτος 2014», 

ιη. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6314/Φ960/16-9-2016 επιστολή της εταιρείας 
«ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα: «Αίτημα αποζημίωσης της ΟΤΕ Α.Ε. για το Καθαρό 
Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας για το έτος 2015», 

ιθ. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ 6723/Φ960/18-09-2017 επιστολή της 
εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα: «Αίτημα αποζημίωσης της ΟΤΕ Α.Ε. για το 
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας για το έτος 2016», 

κ. Την Aπόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 986/1/5-4-2021 «Αποτελέσματα του ελέγχου 
του υποβληθέντος από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. υπολογισμού του Καθαρού 
Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 
και 2016». 

κα. Την Εισήγηση υπ’ αριθ. 35353/12-5-2021 της αρμόδιας Υπηρεσίας της 
ΕΕΤΤ, 

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ (Καθηγητή 
Κωνσταντίνου Μασσέλου), 
 
 
Επειδή:  

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’) «Κόστος και 
χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας», όπως ίσχυε 
κατά τα έτη 2012-2016, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

«1. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος 
χρηματοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας και ο μηχανισμός αποζημίωσης 
καθορισμένης επιχείρησης για το καθαρό κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας, 
υπό διαφανείς συνθήκες, από τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης της 
Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο μηχανισμός 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 μηχανισμό, καθώς και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθαρό κόστος. Από την 
υποχρέωση συνεισφοράς μπορούν να εξαιρούνται επιχειρήσεις ο κύκλος 
εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει ένα εύλογο όριο, το οποίο καθορίζεται 
στην ίδια απόφαση. 
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2. Η εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται κατόπιν αιτήματος καθορισμένης 
επιχείρησης και εφόσον, βάσει του υπολογισμού του καθαρού κόστους, 
αποφανθεί η Ε.Ε.Τ.Τ. ότι η εν λόγω επιχείρηση υφίσταται αθέμιτη 
επιβάρυνση. 

Μόνο το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τα άρθρα 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 και 62 του παρόντος μπορεί να χρηματοδοτείται. 

Συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Τ.Τ.: 

 α) υπολογίζει το καθαρό κόστος της υποχρέωσης Καθολικής Υπηρεσίας, 
λαμβάνοντας υπόψη το αγοραίο όφελος που αποκομίζει μια καθορισμένη 
επιχείρηση, σύμφωνα με το Παράρτημα VI, Μέρος Α`, ή 
β) χρησιμοποιεί το καθαρό κόστος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο 
υπολογίζεται με διαδικασία καθορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 56 του 
παρόντος.» 

3. 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 VI, Μέρος Β΄ του παρόντος. 

4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. προσδιορίζεται χωριστά για κάθε επιχείρηση η 
επιβάρυνση που σχετίζεται με τον επιμερισμό του κόστους των 
υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας. Η εν λόγω επιβάρυνση δεν 
επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Ελληνική 
Επικράτεια. 

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου, δημοσιεύει 
στον ιστοχώρο της ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρεται το υπολογιζόμενο 
κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας και προσδιορίζονται οι 
συνεισφορές όλων των ενδιαφερόμενων (υπόχρεων) επιχειρήσεων και το 
τυχόν αγοραίο όφελος που αποκομίζουν ενδεχομένως οι επιχειρήσεις που 
έχουν καθοριστεί για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.» 

2. Το άρθρο 198 «Χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας» 
του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020),ορίζει τα εξής: 

«1. 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 
μηχανισμός αποζημίωσης καθορισμένης επιχείρησης για το καθαρό κόστος 
της Καθολικής Υπηρεσίας, υπό διαφανείς συνθήκες, από τους παρόχους 
δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον, βάσει του 
υπολογισμού του καθαρού κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 197 του 
παρόντος Μέρους, η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφαίνεται ότι ένας πάροχος 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 μηχανισμός 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 μηχανισμό, καθώς και κάθε 
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αναγκαία λεπτομέρεια. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθαρό κόστος, όπως υπολογίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 197, των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τα άρθρα 
192 έως 195. Από την υποχρέωση συνεισφοράς μπορούν να εξαιρούνται 
επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει ένα εύλογο 
όριο, το οποίο καθορίζεται στην ίδια απόφαση. 

2. 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 υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας 
διαχωρίζεται και προσδιορίζεται χωριστά για κάθε επιχείρηση. Οι εν λόγω 
επιβαρύνσεις δεν επιβάλλονται ούτε εισπράττονται από επιχειρήσεις που 
δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Ελληνική Επικράτεια.» 

3. Η υπ’ αριθ. 31923/1135/24-5-2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
876/Β/5-06-2007), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 802/20-11-2019 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4587/Β/2019), σχετικά με τη διαδικασία 
επιμερισμού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας και 
αποζημίωσης του υπόχρεου παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας, ορίζει τα εξής: 

«Άρθρο 3: Υπόχρεες Επιχειρήσεις 

Το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας επιμερίζεται, σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, μεταξύ των αδειοδοτημένων 
παρόχων που παρέχουν Υπηρεσίες Φωνής (κωδικοί υπηρεσιών Β0901, 
Β0902, Β0904, Β0905, Β0906, Β0907 και Β0909, ως ισχύουν, σύμφωνα με 
τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Γενικών Αδειών) ή/και Υπηρεσίες 
Τηλεηχοπληροφόρησης (κωδικός υπηρεσίας Β0401, ως ισχύει, σύμφωνα με 
τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Γενικών Αδειών) ή/και Υπηρεσίες Οπτικής 
Τηλεπληροφόρησης (κωδικός υπηρεσίας Β0402, ως ισχύει, σύμφωνα με τον 
εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Γενικών Αδειών) ή/και υπηρεσίες πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο (κωδικός υπηρεσίας Β0701, ως ισχύει, σύμφωνα με τον 
εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Γενικών Αδειών) μέσω σταθερών, κινητών ή 
νομαδικών δικτύων στην ελληνική επικράτεια και των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς έκδοσης και διάθεσης τηλεφωνικών 
καταλόγων ή/και υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου (κωδικός υπηρεσίας 
Β0910, ως ισχύει, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Γενικών 
Αδειών) και παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες στην ελληνική επικράτεια. 

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 
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μεγαλύτερος των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) Ευρώ. Στο 
συνολικό κύκλο εργασιών των υπόχρεων επιχειρήσεων δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν τα πρόσωπα από 
συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αντίστοιχα 
Εθνικά, όπως επίσης και οι δαπάνες διασύνδεσης και εθνικής περιαγωγής. 

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 παραγρ. 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. 

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, οφείλει, εντός 
τριών (3) μηνών από τη διαπίστωση αυτή, να υπολογίσει με βάση την 
παρούσα Απόφαση την ακριβή συνεισφορά κάθε μιας από τις υπόχρεες 
επιχειρήσεις του άρθρου 3 και να την κοινοποιήσει σε αυτές. Για τον 
προσδιορισμό της συνεισφοράς κάθε μιας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις 
του άρθρου 3, 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 
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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 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. 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. 

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 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 στον 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 
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υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 5.» 

4. Με την Απόφασή της ΑΠ.: 986/1/5-4-2021 «Αποτελέσματα του ελέγχου του 
υποβληθέντος από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. υπολογισμού του Καθαρού 
Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 
και 2016», η ΕΕΤΤ ενέκρινε τα αποτελέσματα του ελέγχου του υποβληθέντος 
από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.» υπολογισμού του Καθαρού Κόστους 
Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και  2016 
και όρισε ότι το ΚΚΚΥ των ετών αυτών ανά έτος ανέρχεται συνολικά στα εξής 
ποσά: 

Έτος ΚΚΚΥ 

2012 
12.691.504 € 

(δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα 
μία χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ). 

2013 
7.289.044 € 

(επτά εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα 
εννέα χιλιάδες σαράντα τέσσερα ευρώ) 

2014 
6.018.574 € 

(έξι εκατομμύρια δεκαοχτώ χιλιάδες 
πεντακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ) 

2015 
6.639.429 € 

(έξι εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα εννιά 
χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα Ευρώ) 

2016 
4.166.869 € 

(τέσσερα εκατομμύρια εκατόν εξήντα έξι 
χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα ευρώ) 

Επίσης, διαπίστωσε ότι το ΚΚΚΥ για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 
συνιστά υπερβολική επιβάρυνση της καθορισμένης επιχείρησης, εταιρείας 
«ΟΤΕ ΑΕ». 

 

5. Η ΕΕΤΤ καλείται δυνάμει της ανωτέρω υπό σημείο 3 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΚΥΑ), να επιμερίσει το ΚΚΚΥ των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 
και 2016 μεταξύ των υπόχρεων επιχειρήσεων, οι οποίες κατά το αντίστοιχο 
έτος λειτουργούσαν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και πληρούσαν τα 
κριτήρια των άρθρων 3 και 4 της ως άνω ΚΥΑ και να υπολογίσει την ακριβή 
συνεισφορά κάθε υπόχρεης επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ετήσιες 
δηλώσεις τους για το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων των ετών 2012, 
2013, 2014, 2015 και 2016, όπως αυτές υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών για τον προσδιορισμό των ετήσιων 
ανταποδοτικών τελών. 

6. Από την εξέταση των στοιχείων που τηρεί η ΕΕΤΤ στο αρχείο της,  
διαπιστώνεται ότι κατά τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016: 

α) η εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ συμμετείχε σε οικονομικό σχήμα υπό κοινό έλεγχο 
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με τις εταιρείες: COSMOTE SA, OTEGLOBE SA International Solutions, 
OTEsat-Maritel SA, VOICENET SA και HELLAS-SAT. Η εταιρεία 
OTEGLOBE SA International Solutions, για τα έτη 2015 και 2016 δεν 
εμπίπτει στις υπόχρεες επιχειρήσεις, στις οποίες επιμερίζεται το ΚΚΚΥ, 
κατά το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 31923/1135/24-5-2007 ΚΥΑ, καθώς στη 
Γενική της Άδεια δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο άρθρο αυτό. Επίσης, η εταιρεία OTEGLOBE SA International 
Solutions δεν έχει υποβάλει στην ΕΕΤΤ για τα έτη 2012 έως 2014 ετήσιες 
δηλώσεις για το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων και η ΕΕΤΤ δεν έχει 
στη διάθεσή της για τα έτη 2012 έως 2014 στοιχεία ύπαρξης εσόδων της 
εν λόγω εταιρείας για υπηρεσίες φωνής ή υπηρεσίες 
τηλεηχοπληροφόρησης ή υπηρεσίες οπτικής τηλεηχοπληροφόρησης ή 
υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

β) Η εταιρεία «ΕΙΔΗΣEΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (δ.τ. NEWSPHONE HELLAS SA)» συμμετείχε σε κοινό 
οικονομικό σχήμα με τις εταιρείες:  

1. «CALL CENTER ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ (δ.τ. CALL CENTER 
ΕΛΛΑΣ ΑΕ)» 

2. «NOETRON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (δ.τ. NOETRON ΑΕ)» 

 

7. Για τον προσδιορισμό της ακριβούς συνεισφοράς των υπόχρεων 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον επιμερισμό του ΚΚΚΥ για τα έτη 2012, 
2013, 2014, 2015 και 2016, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη ως βάση υπολογισμού τις 
δηλώσεις τους για το σύνολο των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων τους που 
υπέβαλαν στην ΕΕΤΤ για τα έτη αυτά.   

8. Λαμβάνοντας υπόψη τις υπόχρεες επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό κοινό 
έλεγχο (ανωτέρω σημείο 6), οι πίνακες επιμερισμού του ΚΚΚΥ για τα έτη 
2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 διαμορφώνονται ως εξής: 
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Έτος 2012 

Εταιρείες 

Συνολικά 
Ετήσια 

Ακαθάριστα 
έσοδα 

υποκείμενα σε 
τέλη (Ευρώ) 

Συνολικά 
Ετήσια 

Ακαθάριστα 
έσοδα 

υποκείμενα σε 
τέλη (χωρίς τα 
πρώτα 15 εκατ 

ευρω)  

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Ποσό 
Επιμερισμού 

(Ευρώ) 

Κατανομή 
ανά εταιρεία 

(Ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ   62,49% 7.930.540   

OTE     4.401.715 

COSMOTE AE     3.507.087 

VOICENET     19.107 

HELLASAT     1.528 

OTESAT-MARITEL     1.103 

OTEGLOBE     0 

VODAFONE-
PANAFON   15,57% 1.976.114   

VODAFONE-
PANAFON      1.976.114 

HELLAS ON LINE   3,97% 503.885   

HELLAS ON LINE     503.885 

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ    11,17% 1.417.896   

 WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ      1.417.896 

ΟΜΙΛΟΣ 
NEWSPHONE   0,39% 49.765   

NEWSPHONE 
HELLAS SA      46.727 

NOETRON     2.115 

CALL CENTER     923 

ON TELECOMS   0,39% 49.141   

ON TELECOMS     49.141 

FORTHNET     4,55% 577.770   

FORTHNET       577.770 

CYTA HELLAS  ΑΕ   1,47% 186.392   

CYTA HELLAS  ΑΕ     186.392 

Σύνολο    12.691.504 12.691.504 
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Έτος 2013 

 

Εταιρείες 

Συνολικά Ετήσια 
Ακαθάριστα 

έσοδα 
υποκείμενα σε 

τέλη (Ευρώ) 

Συνολικά 
Ετήσια 

Ακαθάριστα 
έσοδα 

υποκείμενα σε 
τέλη (χωρίς τα 
πρώτα 15 εκατ 

ευρω)  

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Ποσό 
Επιμερισμού 

(Ευρώ) 

Κατανομή 
ανά εταιρεία 

(Ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ   62,89% 4.584.326   

OTE     2.640.292 

COSMOTE AE     1.931.243 

VOICENET     10.952 

HELLASAT     1.179 

OTESAT-MARITEL     660 

OTEGLOBE     0 

VODAFONE-
PANAFON    14,55% 1.060.294   

VODAFONE-
PANAFON      1.060.294 

HELLAS ON LINE   4,55% 331.672   

HELLAS ON LINE     331.672 

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ    11,25% 819.767   

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ      819.767 

ΟΜΙΛΟΣ 
NEWSPHONE   0,46% 33.825   

NEWSPHONE 
HELLAS SA      31.300 

NOETRON     1.223 

CALL CENTER     1.302 

ON TELECOMS   0,18% 12.970   

ON TELECOMS     12.970 

FORTHNET     4,41% 321.669   

FORTHNET       321.669 

CYTA HELLAS AE   1,71% 124.521   

CYTA HELLAS  ΑΕ     124.521 

Σύνολο    7.289.044 7.289.044 
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Έτος 2014 

 

 

 

Εταιρείες 

Συνολικά Ετήσια 
Ακαθάριστα 

έσοδα 
υποκείμενα σε 

τέλη (Ευρώ) 

Συνολικά 
Ετήσια 

Ακαθάριστα 
έσοδα 

υποκείμενα σε 
τέλη (χωρίς τα 
πρώτα 15 εκατ 

ευρω)  

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Ποσό 
Επιμερισμού 

(Ευρώ) 

Κατανομή 
ανά 

εταιρεία 
(Ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ   63,10% 3.797.871   

OTE     2.205.391 

COSMOTE AE     1.585.893 

VOICENET     5.903 

HELLASAT     76 

OTESAT-MARITEL     609 

OTEGLOBE     0 

VODAFONE-
PANAFON   14,74% 886.921   

VODAFONE-
PANAFON      886.921 

HELLAS ON LINE   4,40% 265.112   

HELLAS ON LINE     265.112 

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ    11,00% 662.051   

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ      662.051 

ΟΜΙΛΟΣ 
NEWSPHONE   0,27% 16.202   

NEWSPHONE 
HELLAS SA      15.261 

NOETRON     638 

CALL CENTER     304 

FORTHNET     4,63% 278.603   

FORTHNET       278.603 

CYTA HELLAS  ΑΕ   1,86% 111.814   

CYTA HELLAS  ΑΕ     111.814 

Σύνολο    6.018.574 6.018.574 
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Έτος 2015 

 

Εταιρείες 

Συνολικά Ετήσια 
Ακαθάριστα 

έσοδα 
υποκείμενα σε 

τέλη (Ευρώ) 

Συνολικά 
Ετήσια 

Ακαθάριστα 
έσοδα 

υποκείμενα σε 
τέλη (χωρίς τα 
πρώτα 15 εκατ 

ευρω)  

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Ποσό 
Επιμερισμού 

(Ευρώ) 

Κατανομή 
ανά 

εταιρεία 
(Ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ   62,82% 4.170.956   

OTE     2.463.329 

COSMOTE AE     1.706.940 

VOICENET     0 

HELLASAT     0 

OTESAT-MARITEL     688 

VODAFONE-
PANAFON    14,95% 992.467   

VODAFONE-
PANAFON      992.467 

HELLAS ON LINE   4,41% 292.701   

HELLAS ON LINE     292.701 

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ    10,76% 714.394   

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ      714.394 

ΟΜΙΛΟΣ 
NEWSPHONE   0,16% 10.488   

NEWSPHONE 
HELLAS SA      9.910 

NOETRON     356 

CALL CENTER     222 

FORTHNET     4,50% 299.074   

FORTHNET       299.074 

CYTA HELLAS  ΑΕ   2,40% 159.349   

CYTA HELLAS  ΑΕ     159.349 

Σύνολο    6.639.429,00 6.639.429,00 
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Έτος 2016 

 

Εταιρείες 

Συνολικά Ετήσια 
Ακαθάριστα 

έσοδα 
υποκείμενα σε 

τέλη (Ευρώ) 

Συνολικά 
Ετήσια 

Ακαθάριστα 
έσοδα 

υποκείμενα σε 
τέλη (χωρίς τα 
πρώτα 15 εκατ 

ευρω)  

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

Ποσό 
Επιμερισμού 

(Ευρώ) 

Κατανομή 
ανά 

εταιρεία 
(Ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ   63,81% 2.659.058   

OTE     1.591.811 

COSMOTE AE     1.066.884 

VOICENET     0 

HELLASAT     0 

OTESAT-MARITEL     363 

VODAFONE-
PANAFON    17,78% 740.967   

VODAFONE-
PANAFON      740.967 

HELLAS ON LINE   0,73% 30.456   

HELLAS ON LINE     30.456 

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ    11,33% 472.271   

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ      472.271 

ΟΜΙΛΟΣ 
NEWSPHONE   0,05% 2.136   

NEWSPHONE 
HELLAS SA      2.022 

NOETRON     59 

CALL CENTER     55 

FORTHNET     4,28% 178.354   

FORTHNET       178.354 

CYTA HELLAS  ΑΕ   2,01% 83.627   

CYTA HELLAS  ΑΕ     83.627 

Σύνολο    4.166.869 4.166.869 

 

9. Ο επιμερισμός αφορά σε πέντε (5) έτη, ήτοι από το έτος 2012 έως το 2016. 
Επομένως, το ποσό της συμμετοχής των υπόχρεων εταιρειών στο κόστος 
καθολικής υπηρεσίας θα καταβληθεί σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις. Ειδικά για 
την εταιρεία ΟΝ TELECOMS o επιμερισμός αφορά σε δύο (2) έτη, ήτοι τα 
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έτη 2012 και 2013, οπότε, το ποσό της συμμετοχής της στο κόστος 
καθολικής υπηρεσίας θα καταβληθεί σε δύο (2) ετήσιες δόσεις. Επιπλέον, 
για τις εταιρείες VOICENET SA και HELLAS-SAT o επιμερισμός αφορά σε 
τρία (3) έτη, ήτοι τα έτη 2012, 2013 και 2014, οπότε, το ποσό της συμμετοχής 
τους στο κόστος καθολικής υπηρεσίας θα καταβληθεί σε τρεις (3) ετήσιες 
δόσεις. 

 

Αποφασίζει : 

 

 
1. Εγκρίνει τον επιμερισμό του ΚΚΚΥ για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 

2016 δυνάμει της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 31923/1135/24-5-2017 σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:  
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 2012 2013 2014 

Εταιρείες 
Ποσό 

Επιμερισμού 
(Ευρώ) 

Κατανομή 
ανά  

Εταιρεία 
(Ευρώ) 

Ποσό 
Επιμερισμού 

(Ευρώ) 

Κατανομή 
ανά 

εταιρεία 

Ποσό 
Επιμερισμού 

(Ευρώ) 

Κατανομή 
ανά 

εταιρεία 
(Ευρώ) 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ 7.930.540   4.584.326   3.797.871   

OTE 
 4.401.715  2.640.292  2.205.391 

COSMOTE AE 
 3.507.087  1.931.243  1.585.893 

VOICENET 
 19.107  10.952  5.903 

HELLASAT 
 1.528  1.179  76 

OTESAT-
MARITEL 

 1.103  660  609 

OTEGLOBE  0  0  0 

VODAFONE-
PANAFON 

1.976.114   1.060.294   886.921   

VODAFONE-
PANAFON  

 1.976.114  1.060.294  886.921 

HELLAS ON 
LINE 

503.885   331.672   265.112   

HELLAS ON 
LINE 

 503.885  331.672  265.112 

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΝΙΕΣ ΑΕΒΕ  

1.417.896   819.767   662.051   

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΝΙΕΣ ΑΕΒΕ  

 1.417.896  819.767  662.051 

ΟΜΙΛΟΣ 
NEWSPHONE 

49.765   33.825   16.202   

NEWSPHONE 
HELLAS SA  

 46.727  31.300  15.261 

NOETRON 
 2.115  1.223  638 

CALL CENTER 
 923  1.302  304 

ON 
TELECOMS 

49.141   12.970     

ON TELECOMS 
 49.141  12.970   

FORTHNET   577.770   321.669   278.603   

FORTHNET   
 577.770  321.669  278.603 

CYTA HELLAS  
ΑΕ 

186.392   124.521   111.814   

CYTA HELLAS  
ΑΕ 

 186.392  124.521  111.814 

Σύνολο 12.691.504 12.691.504 7.289.044 7.289.044 6.018.574 6.018.574 
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 2015 2016 2012-2016 

Εταιρείες 
Ποσό 

Επιμερισμού 
(Ευρώ) 

Κατανομή 
ανά εταιρεία 

(Ευρώ) 

Ποσό 
Επιμερισμ
ού (Ευρώ) 

Κατανομ
ή ανά 

εταιρεία 
(Ευρώ) 

Σύνολο 
ανά 

εταιρεία 
(Ευρώ) 

Ετήσια 
δόση 

εταιρείας 
(Ευρώ) 

Αριθμός  
δόσεων 
εταιρείας 
  

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ 4.170.956   2.659.058        

OTE  2.463.329  1.591.811 13.302.538 2.660.508 5 

COSMOTE AE  1.706.940  1.066.884 9.798.047 1.959.609 5 

VOICENET     35.962 11.987 3 

HELLASAT     2.783 928 3 

OTESAT-
MARITEL 

 688  363 3.423 685 5 

OTEGLOBE          

VODAFONE-
PANAFON 

992.467   740.967        

VODAFONE-
PANAFON  

 992.467  740.967 5.656.763 1.131.353 5 

HELLAS ON 
LINE 

292.701   30.456        

HELLAS ON 
LINE 

 292.701  30.456 1.423.826 284.765 5 

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
ΙΕΣ ΑΕΒΕ  

714.394   472.271        

WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ
ΕΣ ΑΕΒΕ  

 714.394  472.271 4.086.379 817.276 5 

ΟΜΙΛΟΣ 
NEWSPHONE 

10.488   2.136        

NEWSPHONE 
HELLAS SA  

 9.910  2.022 105.220 21.044 5 

NOETRON  356  59 4.391 878 5 

CALL CENTER  222  55 2.806 561 5 

ON TELECOMS          

ON TELECOMS     62.111 31.056 2 

FORTHNET   299.074   178.354        

FORTHNET    299.074  178.354 1.655.470 331.094 5 

CYTA HELLAS  
ΑΕ 

159.349   83.627        

CYTA HELLAS  
ΑΕ 

 159.349  83.627 665.703 133.141 5 

Σύνολο 6.639.429 6.639.429 4.166.869 4.166.869 36.805.420 
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2. Καλεί τις υπόχρεες επιχειρήσεις να καταβάλουν τη συμμετοχή τους στο 
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
τριών μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, με κατάθεση 
στο λογαριασμό της Τραπέζης Alpha Bank  

GR2801401460146002002020260 

που διατηρεί για το σκοπό αυτό η ΕΕΤΤ. 

3. Η συμμετοχή των υπόχρεων εταιρειών της παρ. 1 στο κόστος καθολικής 
υπηρεσίας θα καταβληθεί σε ετήσιες δόσεις, το ύψος και το πλήθος των 
οποίων για κάθε υπόχρεη εταιρεία παρουσιάζεται στον πίνακα της 
παραγράφου 1. 

4. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στις υπόχρεες επιχειρήσεις και να 
δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη του 
επιχειρηματικού απορρήτου. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ 
 

 


