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Πρόλογος 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση 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». 

  

Διαδικασία Διαβούλευσης 

Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει τις προτάσεις της για την τροποποίηση 
της  ως άνω ρύθμισης προκειμένου να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους 
φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά 
στα άρθρα ή στις παραγράφους που αναφέρονται. 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 20 Ιουνίου 2018 μέχρι και τις 19 Ιουλίου 2018. Οι 
απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 
μορφή όχι αργότερα από την 19η Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00 µµ.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης (ΕΕΤΤ ΑΠ.: 375/10/2006), οι 

απαντήσεις στις δημόσιες διαβουλεύσεις δημοσιεύονται αυτούσιες και επωνύμως σε κεντρικό σημείο 

στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, οι 

απαντήσεις δίδονται σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα ζητήσουν να λάβουν αντίγραφα των απόψεων 

των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά 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 είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν 

προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με 

αυτήν.  

Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ 

δείτε εδώ. 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την 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» 

 
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΕΕΤΤ  
Λ. Κηφισίας 60,  

https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Rightofway/AP375_10_140206_Consult_Procs.pdf
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/privacy.html
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15125 Μαρούσι  
Αττική  
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: dielefsi@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: dielefsi@eett.gr  

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα 
επακολουθήσει. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
1) O ν.3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 13) 

αντικαταστάθηκε από το ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82), κατά συνέπεια πρέπει 
να τροποποιηθεί η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 528/075/23-6-2009 και όλες οι αναφορές στο 
ν.3431/2006 να αντικατασταθούν με αναφορές στις αντίστοιχες διατάξεις του 
ν.4070/2016. 

2) Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.4070: «Αν δημόσια αρχή παραχωρεί ή 
έχει παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε δημόσιο ή 
κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α., ή έχει διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή 
παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή 
ακινήτων Ο.Τ.Α. ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια 
ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της 
ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, οι πάροχοι δημοσίων 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητούν, κατά την περίοδο παραχώρησης, 
δικαιώματα διέλευσης από τον φορέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί το εν λόγω 
δικαίωμα ή έχει διατεθεί η ελεύθερη χρήση ή έχει παραδοθεί ή παραχωρηθεί η 
κατοχή ή και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης (εφεξής «παραχωρησιούχος») για 
την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που βρίσκονται στο 
συγκεκριμένο δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α. και ο 
παραχωρησιούχος, υποχρεούται να ικανοποιεί το αίτημα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου.» 

Επομένως δικαιώματα διέλευσης δεν χορηγούν μόνο δημόσιοι φορείς. Κατά 
συνέπεια στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 528/075/23-6-2009 η έκφραση «δημόσιες αρχές 
που είναι κατά Νόμο αρμόδιες να χορηγούν δικαιώματα διέλευσης» πρέπει να 
αντικατασταθεί με την έκφραση «οι κατά το νόμο αρμόδιοι φορείς να χορηγούν 
δικαιώματα διέλευσης». Επίσης και η έκφραση «αρμόδια δημόσια αρχή» πρέπει να 
αντικατασταθεί με την έκφραση «αρμόδιοι φορείς».  

3) Το άρθρο 28 του ν.4070/2012 αντικαταστάθηκε με το σημείο (γ) του άρθρου 11 του 
ν.4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 42). Στο νέο άρθρο 28 η εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΤ 
αφορά μόνο στον καθορισμό τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης 
και όχι στον καθορισμό του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών 
διέλευσης. 

Με το σημείο (δ) του άρθρου 11 του ν.4463/2017 προστέθηκε στον ν.4070/2012 
Παράρτημα Χ «Διαδικασία Χορήγησης/Έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης», όπου 
στην περίπτωση (αα), σημείο (ζ) παράγραφο 4 του άρθρου 4 ορίζεται το ύψος των 
εγγυητικών καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα χορήγησης των δικαιωμάτων 
διέλευσης ως εξής: 

  «…. 

αα. Εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του φορέα, το ύψος της οποίας 
ορίζεται στο 100% του κόστους αποκατάστασης, όπως προσδιορίζεται στον 
αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που έχει υποβληθεί σύμφωνα με την 
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περιπτ. στ της παρ 2. Η εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να ισχύει επί 
τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας εκτέλεσης των 
εργασιών..……». 

Ως εκ τούτου το άρθρο 7 «Υπολογισμός εγγυήσεων καλής εκτέλεσης εργασιών» της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 528/075/23-6-2009 πρέπει να διαγραφεί και να 
τροποποιηθεί και ο τίτλος της Απόφασης ώστε να μην γίνεται αναφορά σε 
καθορισμό εγγυήσεων καλής εκτέλεσης.  

4) Οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 5 «Υπολογισμός Τελών Διέλευσης» και του 
άρθρου 6 «Υπολογισμός Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης» δεν κάνουν 
αναφορά σε υπολογισμό τελών διέλευσης για την εγκατάσταση 
κεραιοσυστημάτων. Συνεπώς θα πρέπει να ορισθούν τα τέλη διέλευσης και χρήσης 
δικαιωμάτων διέλευσης για την περίπτωση εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων. Η 
ρύθμιση κρίνεται απολύτως αναγκαία λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχουν 
υποβληθεί στην ΕΕΤΤ τρία (3) αιτήματα επίλυσης διαφοράς, μεταξύ παρόχου 
δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και φορέων χορήγησης δικαιωμάτων 
διέλευσης, σχετικά με το ύψος των τελών. 

5) Για την εγκατάσταση ιστού κεραιοσυστημάτων και συναφών ευκολιών όπου 
απαιτείται δέσμευση σημαντικής έκτασης και όχι μόνο εγκατάσταση υποδομής 
(σωληνώσεων, καλωδίων) υπό του εδάφους όπως στην περίπτωση εγκατάστασης 
οπτικών ινών, ο υπολογισμός των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης είναι 
καταλληλότερο να βασισθεί όχι στο τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), όπως αυτό 
ορίζεται από την αρμόδια αρχή και το οποίο εισπράττεται μέσω των εταιρειών 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά σε ένα εύλογο συντελεστή απόδοσης της 
έκτασης που δεσμεύεται. Δεδομένου ότι τα τραπεζικά επιτόκια για ποσά από 1.000 
έως 50.000 κυμαίνονται από 0,15% έως 0,6%, ένας εύλογος συντελεστής απόδοσης 
είναι της τάξης του 0,5%. 

6) Σύμφωνα με το άρθρο 4 «Διαφάνεια της Υλικής Υποδομής (Άρθρο 4 της Οδηγίας 
2014/61/ΕΕ)» του ν. 4463/2017, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή, στο Μητρώο 
Δικτύων που τηρεί σύμφωνα με το ν.4053/2012 (Α’44), στοιχεία αναφορικά με την 
υπάρχουσα υλική υποδομή των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Κατά 
συνέπεια στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 528/075/23-6-2009 όπου για τον υπολογισμό 
των τελών απαιτείται η χρήση στοιχείων χαρτογράφησης δικτύων πρέπει να 
αναφέρεται ρητά ότι χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του Μητρώου Δικτύων και να 
διαγραφούν οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων χαρτογράφησης δικτύων προς την 
ΕΕΤΤ.  

7) Δεδομένου ότι για τον υπολογισμό των τελών διέλευσης οι αρμόδιες αρχές δύναται 
να χρησιμοποιούν τα στοιχεία του Μητρώου Δικτύων, ο αλγόριθμος υπολογισμού 
τελών κατά το πρώτο έτος πρέπει να απλοποιηθεί προκειμένου να είναι άμεσα και 
εύκολα εκτελέσιμος, με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Δικτύων. Προς αυτή την 
κατεύθυνση πρέπει η παρ. 3 του άρθρου 4 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 528/075/23-
6-2009 να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε τα ετήσια τέλη χρήσης δικαιωμάτων 
διέλευσης κατά το πρώτο έτος υπολογισμού τους να μην υπολογίζονται ως 
ποσοστό του ετησίου τέλους με βάση το χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης 
χορήγησής τους αλλά να ισούνται με το ετήσιο τέλος. Επίσης δεδομένου ότι δεν 
υπάρχουν διαθέσιμοι χάρτες σχετικά με τις περιοχές εντός και εκτός σχεδίου 
πόλεως για να καταχωρηθούν στο Μητρώο Δικτύων, ο αλγόριθμος υπολογισμού 
των τελών δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αυτόν τον διαχωρισμό.  
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8) Στο ν.4070/2012 δεν υπάρχει διαδικασία για από κοινού αίτηση χορήγησης 
δικαιωμάτων διέλευσης, επομένως η παρ. 7 του άρθρου 4 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ 528/075/23-6-2009 στην οποία προβλέπονται τα τέλη διέλευσης για την από 
κοινού παραχώρηση  δικαιωμάτων διέλευσης πρέπει να διαγραφεί.  

9) Με το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» μεταρρυθμίστηκε 
η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας το 2011 και επανακαθορίστηκαν τα όρια 
των αυτοδιοικητικών μονάδων (ΟΤΑ), ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι 
αρμοδιότητές τους. Κατά συνέπεια πρέπει να τροποποιηθεί η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
528/075/23-6-2009 και να επανακαθοριστούν τα διοικητικά όρια στο άρθρο 5 παρ. 2 
και στο άρθρο 6 παρ. 4 με βάση την νέα αρχιτεκτονική των ΟΤΑ. 

10) Στο άρθρα 5 και 6 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 528/075/23-6-2009 ορίζεται ότι 
εξαιρούνται από τέλη α) η σύνδεση τελικών χρηστών που βρίσκονται σε απόσταση 
έως 200 μέτρα από υφιστάμενη όδευση δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών καθώς επίσης και β) οι εργασίες εκσκαφής για την επέκταση υφιστάμενων 
υποδομών ή για τη διασύνδεση υφιστάμενων δικτύων για απόσταση μέχρι διακόσια (200) 
μέτρα. Οι εν λόγω διατάξεις είχαν ως σκοπό να απαλλάξουν από τέλη το απερχόμενο δίκτυο 
δηλαδή τις συνδέσεις τελικών χρηστών καθώς και μικρές επεκτάσεις δικτύων για την 
σύνδεση τελικών χρηστών. Στην πράξη όμως υπήρξε κακή εφαρμογή των διατάξεων. 
Σύμφωνα με ενημερώσεις δήμων προς την ΕΕΤΤ, οι πάροχοι σε αρκετές περιπτώσεις έκαναν 
διαδοχικές αιτήσεις δικαιωμάτων διέλευσης, μήκους μέχρι 200 μέτρα η καθεμία, 
προκειμένου να μην καταβάλλουν τέλη. Για να μην επαναληφθούν στο μέλλον αντίστοιχες 
συμπεριφορές θα πρέπει να καθορισθεί ένα διακριτό όριο μεταξύ κυρίως δικτύου (δικτύου 
κορμού και κύριου δικτύου μέχρι την καμπίνα ή άλλο σημείο διαχωρισμού, ανάλογα με την 
αρχιτεκτονική του δικτύου) και απερχόμενου δικτύου, που θα καταχωρείται στο Μητρώο 
Δικτύων, και θα χρησιμοποιείται ως όριο για την καταβολή ή μη τελών. Προς το σκοπό αυτό η 
ΕΕΤΤ θεωρεί κατάλληλο όριο την υπαίθρια καμπίνα δικτύου (όπως καφάο, καμπίνα xDSL ή 
οπτική καμπίνα). Στις περιπτώσεις δικτύων οπτικών ινών χωρίς την εγκατάσταση οπτικών 
καμπινών ως όριο μπορεί να ορισθεί το σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber Distribution 
Point) όπου η απόσταση του τελικού χρήστη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 30 μέτρα 
από αυτό. 

11) Δεδομένου ότι υπήρξαν αιτήματα δήμων προς την ΕΕΤΤ για παροχή διευκρινήσεων 
σχετικά με το πότε τα τέλη διέλευσης είναι μηδενικά σε περίπτωση αναβάθμισης 
υφιστάμενων υποδομών και τι περιλαμβάνει η έννοια της αναβάθμισης 
υφιστάμενων υποδομών, η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι η αντίστοιχη διάταξη πρέπει να 
αναδιατυπωθεί προκειμένου να είναι σαφές ότι τα τέλη διέλευσης σε περίπτωση 
αναβάθμισης υποδομής είναι μηδενικά ανεξαρτήτως του εάν για τις αρχικές 
υποδομές είχαν καταβληθεί τέλη διέλευσης υπό την προϋπόθεση ότι οι ευκολίες 
εγκαθίστανται στην ίδια θέση με τις αρχικές ή σε νέες μετά από υπόδειξη του κατά 
νόμο αρμόδιου φορέα για την χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης. Επίσης 
πρέπει να υπάρξει σαφέστερη διατύπωση σχετικά με το τι περιλαμβάνει η 
αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών. 

12) Προκειμένου να μην υπάρξει αιφνιδιασμός των εμπλεκομένων μερών, οι 
προτεινόμενες αλλαγές στον υπολογισμό των τελών προτείνεται να ισχύσουν από 
τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης του επόμενου έτους. 

 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
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ΜΕΡΟΣ B: ΠΡΟΤΕΙΝOΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η ΕΕΤΤ προτείνει τις παρακάτω τροποποιήσεις στην  
Απόφαση 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»:  
 

 Όλες οι αναφορές στο ν.3431/2006 θα αντικατασταθούν με αναφορές στις 
αντίστοιχες διατάξεις του ν.4070/2016. 

 Όπου απαιτείται θα υπάρχει αναφορά στις σχετικές διατάξεις του ν.4463/2017. 

 Η έκφραση «δημόσιες αρχές που είναι κατά Νόμο αρμόδιες να χορηγούν 
δικαιώματα διέλευσης» και ο όρος «αρμόδια δημόσια αρχή» θα αντικατασταθούν 
από την έκφραση «οι κατά το νόμο αρμόδιοι φορείς να χορηγούν δικαιώματα 
διέλευσης».  

 Διαγραφή της παρ. 3 και 5 του άρθρου 4.  

 Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 4 με την ακόλουθη παράγραφο: 

«Τα ετήσια τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης που χορηγούνται μετά την έκδοση του 
παρόντος υπολογίζονται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος και 
προσδιορίζονται στην Απόφαση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης της αρμόδιας αρχής.  Το 
ύψος των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δεν διαφοροποιείται, με την επιφύλαξη 
αναπροσαρμογής του ύψους των αντικειμενικών αξιών. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των 
αντικειμενικών αξιών οι κατά το νόμο αρμόδιοι φορείς να χορηγούν δικαιώματα διέλευσης 
ενημερώνουν εγγράφως τους υπόχρεους.» 

 Διαγραφή της παρ. 7 του άρθρου 4. 

 Προσθήκη νέας παραγράφου στο τέλος του άρθρου 4 ως εξής:  

«Για τον υπολογισμό των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για δίκτυα και ευκολίες τα 
οποία έχουν εγκατασταθεί πριν την έκδοση του παρόντος καθώς επίσης και για τον 
υπολογισμό των ετησίων τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για το έτος δημοσίευση του 
παρόντος και τα μεταγενέστερα έτη, οι κατά το νόμο αρμόδιοι φορείς να χορηγούν 
δικαιώματα διέλευσης δύναται 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).» 

 Προσθήκη στο άρθρο 5 ότι στις εγκαταστάσεις ευκολιών επί του εδάφους 
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).      

 Όπου στα άρθρα 5 και 6 αναφέρεται ότι μηδενικό ύψος τελών έχουν οι Δήμοι κάτω 
των 5.000 κατοίκων και τα Τοπικά Διαμερίσματα συνολικού πληθυσμού κάτω των 
1.000 κατοίκων, η αναφορά αυτή θα αντικατασταθεί με αναφορά σε δημοτικές 
κοινότητες ή τοπικές κοινότητες κάτω των 3.000 κατοίκων με την εξαίρεση 
εγκατάστασης ιστών κεραιοσυστημάτων.            

 Αντικατάσταση των περιπτώσεων 5 και 6 της παρ. 2 του άρθρου 5 με τις 
ακόλουθες:  
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 «Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών.   

  Αντικατάσταση καλωδίων εντός υφιστάμενων αγωγών ή αντικατάσταση/τροποποίηση 
υφιστάμενων εγκατεστημένων ευκολιών όπου εγκαθίστανται στην ίδια θέση ή σε νέα μετά 
από υπόδειξη του κατά το νόμο αρμόδιου φορέα να χορηγεί τα δικαιώματα διέλευσης, 
ανεξάρτητα εάν για την εγκατάσταση των αρχικών υποδομών είχαν καταβληθεί τέλη 
διέλευσης.  

 Πραγματοποίησης συνδέσεων τελικών χρηστών με υπαίθριες καμπίνες δικτύου, οι οποίες 
συνδέονται με τον τελικό χρήση με καλώδια χαλκού ή οπτικές ίνες, συμπεριλαμβανομένης 
της εγκατάστασης φρεατίων. 

 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.»  

 Προσθήκη νέας περίπτωσης στην παρ. 2 του άρθρου 5 ως εξής:  

«Εγκατάστασης οικίσκων οι οποίοι εξυπηρετούν ιστούς κεραιοσυστημάτων και βρίσκονται 
στην εγγύς ζώνη αυτών των ιστών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ζεύγος ιστός-οικίσκος 
θεωρείται ως μία ευκολία και όχι δύο.» 

 Διαγραφή της περίπτωσης 2 της παρ. 2 του άρθρου 5. 

 Προσθήκη νέας τρίτης παραγράφου στο άρθρο 6 ως εξής: 

«Ειδικά σε περίπτωση δέσμευσης  έκτασης για την εγκατάσταση ιστού κεραιοσυστημάτων τα 
τέλη χρήσης διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της έκτασης ως εξής: 

Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος] =  

  (Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξίας Ακινήτου (ΑΠΑΑ) [σε €/μ2/έτος] * 0,005»  

 Αντικατάσταση των περιπτώσεων 5 και 6 της παρ. 3 του άρθρου 6 με τις 
ακόλουθες:  

 «Διέλευσης για την σύνδεση τελικών χρηστών με υπαίθριες καμπίνες δικτύου, οι οποίες 
συνδέονται με τον τελικό χρήση με καλώδια χαλκού ή οπτικές ίνες. 

 Διέλευσης για την σύνδεση τελικών χρηστών με σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber 
Distribution Point) για οδική απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων εάν δεν εγκαθίστανται 
υπαίθριες οπτικές καμπίνες δικτύου.»  

 Διαγραφή της περίπτωσης 2 της παρ. 3 του άρθρου 6. 

  Διαγραφή του άρθρου 7.                

 

 

 
 

 
 


