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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση η οποία διεξάγεται από την ΕΕΤΤ αφορά  στην 

τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 528/075/23-6-2009, «Κανονισμός 

Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και 

του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη την 

Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, παρ. 6, του ν. 3431/2006», ΦΕΚ 

1375/Β’/10.7.2009). 

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης (απόφαση ΕΕΤΤ 

375/10/14-2-2006) η δημόσια διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει τη δυνατότητα 

στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους επί ζητημάτων και 

μέτρων που προτείνει η ΕΕΤΤ με τρόπο σαφή, κατανοητό και ορισμένο. Για τον λόγο 

αυτό θεωρούμε ότι θα ήταν πληρέστερη η δημόσια διαβούλευση εάν περιείχε 

ολοκληρωμένο το σχέδιο τροποποίησης της σχετικής απόφασης.   

 

O υφιστάμενος Κανονισμός Τελών προβλέπει την καταβολή Τελών Διέλευσης 

(εφάπαξ καταβολή συγκεκριμένου ποσού κατά την κατασκευή νέου δικτύου) καθώς 

και Τέλη Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης (ετήσια καταβολή συγκεκριμένου ποσού 

για τη διέλευση υφιστάμενου δικτύου), πρόβλεψη που δεν διαφοροποιείται με την 

προτεινόμενη τροποποίηση. Στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο Ευρωπαϊκός Κώδικας 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (EECC) προβλέπει τη δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να 

επιβάλλουν τέλη για τα δικαιώματα εγκατάστασης διευκολύνσεων υπεράνω ή 

υποκάτω, δημοσίου ή ιδιωτικού ακινήτου που χρησιμοποιούνται για την παροχή 

υπηρεσιών ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών εγκαταστάσεων 

(Άρθρο 42 σχετικά με τα Τέλη για δικαιώματα χρήσης ραδιοφάσματος και 

δικαιώματα εγκατάστασης διευκολύνσεων), υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω τέλη είναι αντικειμενικά, διαφανή, 
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αμερόληπτα και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, όπως είναι η διασφάλιση 

της βέλτιστης χρήσης των συγκεκριμένων πόρων δικτύου και η ενίσχυση των 

επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες.  

 

Τα ως άνω ορίζονται ακριβώς και με τον ίδιο τρόπο στον ν. 4070/2012 

(ενσωμάτωση των Οδηγιών 2002), άρθρο 28 παρ 9, που ορίζει ότι ο καθορισμός των 

τελών διέπεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αμεροληψία και αναλογικότητα 

προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.  

 

Επομένως, τα τέλη που τυχόν πρόκειται να επιβληθούν, σε καμία περίπτωση, δεν 

πρέπει να αποτρέπουν τις επενδύσεις σε νέες, αναβαθμισμένες υποδομές και την 

ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, ενώ αντιθέτως πρέπει να συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά. Σημειώνεται ότι ο ΟΤΕ 

προγραμματίζει την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές και δίκτυα 

νέας γενιάς που θα ανέλθουν σε έως 2 δις. ευρώ έως το έτος 2022, φέρνοντας την 

οπτική ίνα σε ένα (1) εκατομμύριο σπίτια. Όπως είναι αναμενόμενο η υλοποίηση 

δικτύων FTTH συνοδεύεται από εκτεταμένες εργασίες και σε Δημόσιους χώρους με 

αυξημένα κόστη πολιτικού μηχανικού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται μικρός 

αριθμός συνδρομητών κατά τα πρώτα έτη, η επιβάρυνση της επένδυσης με ετήσια 

τέλη μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους και άρα των τιμών των 

υπηρεσιών. Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕΤΤ για την πορεία της ευρυζωνικής 

αγοράς στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017, οι ευρυζωνικές 

γραμμές λοιπών τεχνολογιών, όπου περιλαμβάνεται και το FTTH, παραμένουν σε 

ποσοστό χαμηλότερο του 0,34%. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στο Digital 

Economy and Society Index Report 2018 «Connectivity Broadband market 

developments in the EU» όπου το ποσοστό της Ελλάδας που αναλογούσε τoν Ιούλιο 

του έτους 2017 στην τεχνολογία FTTH/B ήταν σε αντίστοιχο χαμηλό επίπεδο. Είναι 

φανερό ότι η διείσδυση του FTTH στην Ελλάδα παραμένει πολύ χαμηλή, όταν ο 
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αντίστοιχος Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι της τάξης του 13%. Επομένως πρέπει να 

ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων 

για την Κοινωνία του Gigabit, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Σχέδιο 

Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς. Οι στόχοι καθορίζουν ότι μέχρι το έτος 

2020 τουλάχιστον το 50 % των νοικοκυριών πρέπει να έχει 100 Mbps και μέχρι το 

έτος 2025 όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης 

σε ταχύτητα Gigabit.  

Όπως προαναφέρθηκε, τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να εστιάζουν μόνο στην 

κάλυψη των δαπανών (διοικητικών, διαχειριστικών, κλπ) που προκύπτουν και που 

αφορούν τη διαδικασία κατασκευής, όπως ακριβώς προβλέπεται και στις 

αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες.  

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να καταργηθούν τα ετήσια τέλη 

χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και να υπάρχουν μόνον εφάπαξ τέλη διέλευσης 

κατά την κατασκευή ώστε να διευκολυνθεί η διείσδυση του FTTH και τα τέλη 

(εφάπαξ) να μην λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς την επίτευξη των Ευρωπαϊκών 

στόχων για την Κοινωνία του Gigabit στην Ελλάδα. 

 

Είναι σαφές, επίσης, ότι ο υπό διαβούλευση Κανονισμός επιχειρεί να δώσει λύση 

στην πρόσκτηση θέσεων εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων και ειδικότερα σε 

περιπτώσεις όπου αυτή δεν είναι εφικτή λόγω υπερβολικών και παράλογων 

οικονομικών απαιτήσεων των ιδιοκτητών και ειδικότερα κάποιων Δήμων οι οποίοι 

ενδεχομένως απαιτούν υπέρογκα ποσά για μίσθωση θέσεών τους. Επισημαίνεται, 

ωστόσο, ότι οποιαδήποτε τυχόν οφέλη προκύψουν από την  επέκταση της 

εφαρμογής του στη διαδικασία εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων, επιτυγχάνονται 

μόνο όταν έχουν δοθεί ικανοποιητικές λύσεις για συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία 

παραθέτουμε αναλυτικά παρακάτω. 
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Οι υπό διαβούλευση προτάσεις για την τροποποίηση του Κανονισμού δεν έχουν 

λάβει υπόψη ότι η ισχύουσα διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την 

εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Παράρτημα Χ 

του Ν.4463/2017) και το γεγονός ότι για την εφαρμογή του οικονομικού μέρους του 

Κανονισμού πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι διατάξεις χορήγησης δικαιωμάτων 

διέλευσης για τα κεραιοσυστήματα. Σήμερα, για την εγκατάσταση των 

κεραιοσυστημάτων ισχύει μία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης 

η οποία μάλιστα, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι και σε διαδικασία τροποποίησης, 

καθώς  έχει δημοσιοποιηθεί η πρόθεση του υπουργείου να θέσει  σε διαβούλευση 

νέο σχέδιο νόμου. Συνεπώς, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ακολουθηθεί για 

τα κεραιοσυστήματα επιπλέον της ισχύουσας διαδικασίας, η διαδικασία έγκρισης 

και απόφασης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης του ως άνω Παραρτήματος Χ,  

καθώς θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο την υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης 

των κεραιοσυστημάτων. Για τον λόγο αυτό, ο ΟΤΕ προτείνει τη ρητή εξαίρεση των 

κεραιοσυστημάτων και των οικίσκων αυτών από το πεδίο εφαρμογής του 

Κανονισμού. Στην περίπτωση που παραμείνουν, θα πρέπει να προβλεφθεί στον 

Κανονισμό ένα τροποποιημένο Παράρτημα Χ του Ν.4463/2017, στο οποίο θα 

προβλέπεται μια απλοποιημένη Δήλωση που αφορά θέματα πρόσκτησης χώρων 

εγκατάστασης κεραιών.  

Επιπρόσθετα, εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας αναφορικά με τον 

κίνδυνο εμπλοκής των Δήμων στην προαναφερθείσα βεβαρημένη διαδικασία 

αδειοδότησης. Τυχόν ουσιαστική συμμετοχή των Δήμων μέσω της εφαρμογής 

επιπλέον των υφιστάμενων διαδικασιών αδειοδότησης (ΣΗΛΥΑ, πολεοδομία) και 

της διαδικασίας του Παραρτήματος Χ Ν. 4463/2017, πρέπει πάσει θυσία να 

αποφευχθεί, καθώς θα αυξήσει σημαντικά τον χρόνο έκδοσης των αδειών και εν 

γένει θα επιβαρύνει χωρίς λόγο τη διαδικασία για την εγκατάσταση και λειτουργία 

κεραιοσυστημάτων.  Επισημαίνουμε ότι αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη 

δηλωμένη πρόθεση της Πολιτείας (βλ. ανακοινώσεις για νομοσχέδιο) για 
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απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των κεραιοσυστημάτων. Εάν, όπως 

φαίνεται, ο στόχος της πρόβλεψης αυτής είναι ο υπολογισμός ενός εύλογου 

τέλους/ανταλλάγματος προς τους Δήμους, αυτό θα πρέπει να εισαχθεί ως «Τέλος 

Χρήσης Χώρου Εγκατάστασης Κεραιοσυσυστημάτων», χωρίς την επιβάρυνση της 

επιπλέον διαδικασίας χορήγησης δικαιώματος διέλευσης, όπως το περιγράφουμε 

κατωτέρω στο άρθρο 5 του υπό διαβούλευση κανονισμού. 

Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι υπάρχουν μισθωτήρια συμβόλαια και 

παραχωρητήρια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με δημόσιους φορείς τα οποία 

είναι σε ισχύ και ο συμβατικός χρόνος αυτών σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να 

λήγει για παράδειγμα και μετά από εννέα έτη. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί  

τι θα γίνει με τις μισθώσεις και παραχωρήσεις που είναι σε ισχύ. 

 

Ακόμη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

χώρων εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων πέραν των ιδιωτικών θέσεων και 

ιδιαίτερα όσον αφορά στις περιοχές εκτός σχεδίου στις οποίες βρίσκεται και η 

πλειονότητα κεραιών, είναι συγκεκριμένο και αφορά κυρίως ιδιοκτησίες του 

Ελληνικού Δημοσίου (ΚΕΔ, ΕΤΑ κλπ.), των Περιφερειών (παλαιές διανομές του 

Υπουργείου Γεωργίας) και Δημοτικές εκτάσεις. Οι εκτάσεις αυτές στο σύνολό τους 

ελέγχονται από τα κατά τόπους Δασαρχεία, από τα οποία κατά τον νόμο 

χορηγούνται οι σχετικές άδειες επέμβασης για την κατασκευή των σταθμών και στα 

οποία καταβάλλονται τα ανταλλάγματα χρήσης, υπέρ του «πράσινου» ταμείου. 

Είναι προφανές ότι το προαναφερόμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς βάσει του οποίου 

έχει αναπτυχθεί σημαντικό μέρος του υφιστάμενου δικτύου σταθμών, πρέπει να 

εξαιρεθεί από τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προτείνουμε η εφαρμογή του υπό 

διαβούλευση Κανονισμού να αφορά σε κάθε περίπτωση μόνο τους εντός σχεδίου 

κοινόχρηστους δημόσιους χώρους των οποίων τη διαχείριση  έχουν οι  κατά τόπο 
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Δήμοι και με την απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι θα ενταχθεί στη διαδικασία η 

Δήλωση στο Παράρτημα Χ του ν. 4463/2017. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να 

επεκταθεί η εφαρμογή του υπό διαβούλευση Κανονισμού και για τις εκτός σχεδίου 

και εκτός οικισμών ιδιοκτησίες των Δήμων, αλλά με τέτοιο τρόπο που θα 

εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.  

 

Συμπληρωματικά, πρέπει να ορίζεται σαφώς και ρητά στον Κανονισμό, ότι οι 

ιδιοκτησίες των Δήμων στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών είναι πραγματικές και 

αποδεικνύονται βάσει τίτλων ιδιοκτησίας και δεν αφορούν οποιαδήποτε έκταση 

βρίσκεται εντός των διοικητικών τους ορίων. Εφόσον η πρόταση αυτή γίνει δεκτή, 

πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την κατάργηση όλων των υφιστάμενων 

μισθώσεων με τους Δήμους.  
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Β.ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Άρθρο 1  Πεδίο Εφαρμογής-Ορισμοί, παρ.1 

Προτείνεται η διαγραφή από το άρθρο της φράσης «… και το ύψος των εγγυήσεων 

καλής εκτέλεσης των εργασιών για όλη την Ελλάδα …», διότι τα θέματα των 

εγγυητικών επιστολών ρυθμίζονται πλέον από το άρθρο 28 του Ν. 4070/2012, όπως 

ισχύει. Συνεπώς, πρέπει να διαγραφεί η συγκεκριμένη αναφορά ως εξής: 

«1. Στον παρόντα κανονισμό καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των τελών 

διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και το ύψος των εγγυήσεων 

καλής εκτέλεσης των εργασιών για όλη την Ελλάδα, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο 

Άρθρο 29 παρ. 6, του Ν.3431/2006  (στο εξής Νόμος).». 

 

Άρθρο 1  Πεδίο Εφαρμογής-Ορισμοί, παρ.3, περ. (β) 

Προτείνεται για λόγους σαφήνειας στην περ. (β) της παρ. 3 του ίδιου ως άνω 

Άρθρου 1 («Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί») να διαγραφεί η φράση: «… ανεξαρτήτως 

του χρόνου εγκατάστασης των σχετικών δικτύων και ευκολιών.», διότι δεν 

επιτρέπεται ως αντισυνταγματική η αναδρομική επιβολή τελών. Συνεπώς, η 

παράγραφος θα διαμορφωθεί ως εξής: 

 

«β) τον υπολογισμό Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης που αφορούν έτη 

μεταγενέστερα της δημοσίευσης του παρόντος, καθώς και δίκτυα και ευκολίες που 

εγκαθίστανται μετά την δημοσίευση του παρόντος.. ανεξαρτήτως του χρόνου 

εγκατάστασης των σχετικών δικτύων και ευκολιών.» 

 

Άρθρο 3 Δικαιούχοι, παρ.2 

Προτείνεται να συμπληρωθεί, σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 28 του Ν. 

4070/2012, ως εξής:  
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«2. Οι Δικαιούχοι για τη χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης δεν δύνανται να 

απαιτήσουν την καταβολή οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς, 

μισθώματος ή οποιουδήποτε άλλου είδους ανταλλάγματος και  εν γένει 

αποζημιώσεως, πέραν των Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων 

Διέλευσης, τα οποία ορίζονται στον παρόντα.». 

 

Άρθρο 4 «Γενικές Αρχές», παρ.4 

 

Κατά την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ.4 προτείνεται στο κείμενο της 

διαβούλευσης τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης κατά το πρώτο έτος 

υπολογισμού τους να μην υπολογίζονται ως ποσοστό του ετήσιου τέλους με βάση 

τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησής τους αλλά να ισούνται με το 

ετήσιο τέλος. Όπως τεκμηριώνεται στις Γενικές Παρατηρήσεις μας,  προτείνεται η 

κατάργηση των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης. Εφόσον παραμείνουν ο  ΟΤΕ 

προτείνει τα ετήσια τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης κατά το πρώτο έτος 

υπολογισμού τους να εξακολουθούν να υπολογίζονται ως ποσοστό του ετήσιου 

τέλους με βάση τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης χορήγησής τους.  

Επίσης, σε περίπτωση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών προτείνουμε την 

πρόβλεψη  ενός εύλογου χρόνου σχετικής ενημέρωσης των υπόχρεων από τους 

αρμόδιους φορείς. 

 

Συνεπώς, στην προτεινόμενη τροποποίηση από την ΕΕΤΤ να προστεθεί η ακόλουθη 

πρόταση: 

« Τα ετήσια τέλη χρήσης (…) της αρμόδιας αρχής. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής 

τους υπολογίζονται ως ποσοστό του ετήσιου τέλους με βάση τον χρόνο έκδοσης της 

σχετικής απόφασης χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης. (…)Σε περίπτωση 

αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών οι κατά τον νόμο αρμόδιοι φορείς  να 

χορηγούν διέλευσης ενημερώνουν 6 μήνες πριν εγγράφως τους υπόχρεους.». 
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Άρθρο 4 «Γενικές Αρχές», παρ.6 

Για τη συγκεκριμένη παράγραφο, προτείνεται η ακόλουθη μερική αναδιατύπωση 

ώστε να μην υπάρχει ασάφεια ή και αντίφαση σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 

28, παρ. 13 του Ν.4070/2012.  

«Ο Πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκτός από την 

υποχρέωση καταβολής Τελών Διέλευσης και Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων 

Διέλευσης, δεν έχει υποχρέωση καταβολής άλλου, σχετικού με τα ανωτέρω, τέλους, 

σύμφωνα και με τα ανωτέρω, άρθρο 3, παρ. 2 του παρόντος.»  

 

Άρθρο 4 Γενικές Αρχές, παρ.7 

Στη νέα (προτεινόμενη) παράγραφο 7 του Άρθρου 4 («Γενικές Αρχές») προτείνεται 

για λόγους σαφήνειας η διαγραφή της φράσης: «… τα οποία έχουν εγκατασταθεί 

πριν την έκδοση του παρόντος ….» διότι δεν δύναται η αναδρομική επιβολή τελών.  

 

Συνεπώς, το κείμενο της συγκεκριμένης παραγράφου θα διαμορφωθεί ως εξής: 

 «7. Για τον υπολογισμό των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για δίκτυα και 

ευκολίες τα οποία έχουν εγκατασταθεί πριν την έκδοση του παρόντος για το έτος 

δημοσίευσης του παρόντος και για τα μεταγενέστερα έτη, οι κατά το νόμο αρμόδιοι 

φορείς να χορηγούν δικαιώματα διέλευσης δύνανται να βασισθούν στα στοιχεία 

που είναι καταχωρημένα στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών που τηρείται από το 

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4053/2012 (Α΄ 44).». 

 

Άρθρο 5 «Υπολογισμός Τελών Διέλευσης» 

(1)      Όπως περιγράφεται στις Γενικές Παρατηρήσεις μας προτείνεται η ρητή 

εξαίρεση των κεραιοσυστημάτων και των οικίσκων αυτών από το πεδίο εφαρμογής 

του Κανονισμού καθώς και η κατάργηση των τελών χρήσης δικαιωμάτων  

διέλευσης.  
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Εφόσον παραμείνει η πρόβλεψη για τα κεραιοσυστήματα προτείνεται να 

περιοριστούν αποκλειστικά σε θέματα πρόσκτησης χώρων εγκατάστασης κεραιών 

και να προστεθεί παράγραφος στο άρθρο 5 του Κανονισμού, με την οποία ρητά 

εξαιρούνται οι ιστοί κεραιοσυστημάτων και οικίσκοι αυτών από την περιγραφόμενη 

στο Παράρτημα Χ του Ν. 4463/2017 διαδικασία έγκρισης και χορήγησης απόφασης 

δικαιωμάτων διέλευσης. Συγκεκριμένα προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: 

«Στις εγκαταστάσεις ευκολιών επί του εδάφους και μόνο για λόγους υπολογισμού 

και καταβολής των τελών διέλευσης και τελών χρήσης διέλευσης 

συμπεριλαμβάνονται και οι ιστοί κεραιοσυστημάτων και οι οικίσκοι για τα οποία 

καταβάλλονται πάντα τέλη δικαιωμάτων διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωμάτων 

διέλευσης (δεν έχουν σε καμία περίπτωση μηδενικά τέλη). Οι ιστοί 

κεραιοσυστημάτων και οι οικίσκοι εξαιρούνται της διαδικασίας έγκρισης και 

χορήγησης απόφασης δικαιωμάτων διέλευσης του Παραρτήματος Χ του Ν. 

4463/2017».1 

 

(2)    Στο κείμενο της  διαβούλευσης προτείνεται τα τέλη διέλευσης και τα τέλη 

χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης να είναι μηδενικά στην περίπτωση: 

Πραγματοποίησης συνδέσεων τελικών χρηστών με σημείο διακλάδωσης οπτικών 

ινών (Fiber Distribution Point) για οδική απόσταση 30 μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φρεατίων, εάν δεν εγκαθίστανται 

υπαίθριες οπτικές καμπίνες δικτύου.  

                                                           
1
 Παράλληλα προτείνεται η τροποποίηση της παραγρ.7 του άρθρου 28 του Ν.4070/2012, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 11 περ.γ του Ν.4463/2017, ως ακολούθως: 
 
«7. Ο αρμόδιος φορέας, ενώπιον του οποίου έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με την έγκριση ή τη 
χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, εξετάζει το αίτημα ακολουθώντας τις διαδικασίες, τους όρους και 
τις προθεσμίες που ορίζονται στο Παράρτημα Χ. Οι δηλώσεις  που υποβάλλονται σχετικά με την  
εγκατάσταση ιστών  κεραιοσυστημάτων και οικίσκων αφορούν μόνο τον υπολογισμό των τελών 
διέλευσης και εξαιρούνται των διαδικασιών, των όρων και των προθεσμιών που ορίζονται στο 
Παράρτημα Χ. Ειδικά για τα κεραιοσυστήματα και τους οικίσκους υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές 
του άρθρου 3 του Παραρτήματος Χ του παρόντος Δήλωση σχετικά με την εγκατάσταση 
κεραιοσυστήματος συνοδευόμενη από τον υπολογισμό των τελών διέλευσης, σχετικό τοπογραφικό 
διάγραμμα και αποδεικτικό καταβολής των τελών σε τράπεζα…». 
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Λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό της ΕΕΤΤ όπως αυτό αναπτύσσεται στο Μέρος Α 

του κειμένου της διαβούλευσης, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να υπάρχει διακριτό 

σημείο μεταξύ κύριου και απερχόμενου δικτύου (η καμπίνα ή άλλο σημείο 

διαχωρισμού, ανάλογα με την αρχιτεκτονική του δικτύου) χωρίς τον περιορισμό της 

οδικής απόστασης, προτείνεται να μην υπάρχει αναφορά σε μήκος και να 

διαγραφεί ο προσδιορισμός των 30 μέτρων. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η 

ισότιμη αντιμετώπιση όλων των συνδρομητών ανεξαρτήτου της απόστασής τους 

από το σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber Distribution Point).  

Επιπρόσθετα, ο προσδιορισμός των 30 μέτρων θα αυξήσει το διαχειριστικό κόστος 

υπολογισμού των τελών γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την πρόθεση της ΕΕΤΤ 

όπως αναπτύσσεται στο σημείο 7, δηλαδή ότι ο αλγόριθμος υπολογισμού τελών 

πρέπει να είναι απλός και εύκολα εκτελέσιμος.  

Συνεπώς, η παράγραφος θα διαμορφωθεί ως εξής: 

«(….) 

Πραγματοποίησης συνδέσεων τελικών χρηστών με σημείο διακλάδωσης οπτικών 

ινών (Fiber Distribution Point) για οδική απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φρεατίων, εάν δεν εγκαθίστανται 

υπαίθριες οπτικές καμπίνες δικτύου.» 

 

 (3)   Λαμβάνοντας υπόψη ότι η  επιλογή διαφορετικής θέσης για τις υφιστάμενες 

εγκατεστημένες ευκολίες δεν γίνεται για τηλεπικοινωνιακούς λόγους αλλά για 

λόγους ελαχιστοποίησης της όχλησης των πολιτών σεβόμενοι τις ανάγκες των 

αρμόδιων φορέων και ελαχιστοποιώντας τη γραφειοκρατία των πολλών αλλαγών 

θέσεων, προτείνεται τα τέλη αντικατάστασης/τροποποίησης υφιστάμενων 

εγκατεστημένων να είναι μηδενικά σε κάθε περίπτωση αναβάθμισης της υποδομής 

είτε είναι στην ίδια θέση με την υφιστάμενη είτε σε γειτονική ανεξάρτητα με την 

υπόδειξη του αρμόδιου φορέα. 

Συνεπώς προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: 
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«Αντικατάσταση καλωδίων εντός υφιστάμενων αγωγών ή 

αντικατάσταση/τροποποίηση υφιστάμενων εγκατεστημένων ευκολιών όπου  

εγκαθίστανται στην ίδια θέση ή σε νέα μετά από υπόδειξη του κατά τον νόμο 

αρμόδιου φορέα να χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης ανεξάρτητα εάν για την 

εγκατάσταση των αρχικών υποδομών είχαν καταβληθεί τέλη διέλευσης.» 

 

Άρθρο 5 «Υπολογισμός Τελών Διέλευσης»- παρ.2 και Άρθρο 6 «Υπολογισμός 

Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης» -παρ. 3 

Στις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού προτείνεται από την ΕΕΤΤ η 

διαγραφή της περίπτωσης 2 της παρ.2 του άρθρου 5 καθώς και της περίπτωσης 2 

της παρ.3 του άρθρου 6, που προβλέπει μηδενικό ύψος τελών διέλευσης και τελών 

χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, με την 

αιτιολογία ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χάρτες σχετικά με τις περιοχές εντός και 

εκτός σχεδίου πόλεως για να καταχωρηθούν στο Μητρώο Δικτύων και άρα ο 

αλγόριθμος υπολογισμού των τελών δεν θα λαμβάνει υπόψη αυτόν τον 

διαχωρισμό. 

 

Ο ΟΤΕ όμως λαμβάνοντας υπόψη τον ν.4070/2012, άρθρο 28 παρ.6. όπου αναφέρει 

ότι «όλοι οι αρμόδιοι για τη χορήγηση ή έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης φορείς 

υποχρεούνται: α) να ενημερώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους, καθώς και 

τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και οργανωτικές μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των 

αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών,(…) Με απόφαση 

του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων 

σε ηλεκτρονική μορφή για την καταγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.» 

θεωρεί ότι ο διαχωρισμός είναι δυνατός. Υπάρχουν διαθέσιμοι χάρτες και οι Δήμοι 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος μπορούν να καταχωρήσουν τις περιοχές 

εντός και εκτός σχεδίου πόλεως.  
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Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι μέχρι σήμερα για τις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 

ο ισχύων Κανονισμός δεν προέβλεπε την καταβολή  τελών διέλευσης και χρήσης. 

Επομένως, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κανονισμού θα επιφέρουν 

αδικαιολόγητη αύξηση του κόστους,  πιθανά αυξάνοντας και τις τιμές των 

παρεχομένων υπηρεσιών προς τον συνδρομητή. 

 

Συνεπώς, ο ΟΤΕ προτείνει την επαναφορά στον Κανονισμό των προαναφερόμενων 

εξαιρέσεων.  

 

Άρθρο 6 « Υπολογισμός Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης» 

Όπως τεκμηριώνεται στις Γενικές Παρατηρήσεις μας,  προτείνεται η διαγραφή του 

Άρθρου 6. 

 

Άρθρο 8 Τελικές-Μεταβατικές Διατάξεις 

Συμφωνούμε με την πρόταση της ΕΕΤΤ στη σελ.6 σημείο 12 του κειμένου της 

δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 

528/075/23-6-2009: «Προκειμένου να μην υπάρξει αιφνιδιασμός των 

εμπλεκόμενων μερών, οι προτεινόμενες αλλαγές στον υπολογισμό των τελών 

προτείνεται να ισχύσουν από τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης του επόμενου 

έτους.».  

Συνεπώς, προτείνεται να υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Προτείνεται  να διαμορφωθεί 

το συγκεκριμένο άρθρο ως ακολούθως:  

«1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού σχετικά με τον υπολογισμό και την 

επιβολή τελών ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους της δημοσίευσης 

του παρόντος Κανονισμού. 

2. Οποιαδήποτε συμφωνία καταβολής τελών Διέλευσης και Χρήσης δικαιωμάτων 

Διέλευσης ή άλλου ανταλλάγματος έχει καταρτισθεί πριν την έκδοση του παρόντος 

τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.».  


