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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπέρβαση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας.

2

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις
31/1/2019.

3

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις
31/1/2019.

4

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις
31/1/2019.

5

Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης
και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης,
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του
ν. 4070/2012.

6

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο Μόνιμο και Αορίστου χρόνου προσωπικό του «Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου
Παιανίας», για το έτος 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 76870
(1)
Υπέρβαση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου
Δ9 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (Α’94).
2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’98),

Αρ. Φύλλου 6168

β) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’180),
γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181),
δ) του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μετονομασία
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’208),
ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’160).
3. Τη με αριθμό Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168).
4. Τις με αριθμ. 614/2-2-2018 (ΦΕΚ 700/τ.Β’/2-3-2018)
και 15452/23-8-2018 (ΦΕΚ 4479/τ.Β’/9-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, περί καθορισμού του ανωτάτου ορίου
των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Ορεστιάδας, για το
έτος 2018.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17260/12-10-2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου
του Δήμου Ορεστιάδας, με το οποίο:
α) ζητείται η έγκριση υπέρβασης κατά είκοσι (20) ημέρες του ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Χρήστου Βατζιανίδη, του Ιωάννη Ρουσσίδη, του Ιωάννη Σταυρίδη, του
Χριστόδουλου Γεωργιτσόπουλου και του Σταύρου Μουρατίδη (ΙΔΟΧ), υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Οδηγών του
Δήμου Ορεστιάδας, για το έτος 2018, λόγω της μετακίνησής τους εκτός έδρας για τη μεταφορά απορριμμάτων
του Δήμου Ορεστιάδας από το Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) ΒΥΣΣΑΣ στο Χ.Υ.Τ.Α. Κομοτηνής και στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
(Κ.Δ.Α.Υ.) Αλεξανδρούπολης,
β) βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν εξαντλήσει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο εκτός έδρας
μετακινήσεων των εξήντα (60) ημερών.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17303/15-10-2018 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ορεστιάδας.
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7. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2018/93/22-11-2018 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών.
8. Την αρ. 21411/2018 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΩΞΔΩΞΒ-ΟΨΙ).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), η
οποία θα καλυφθεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του Δήμου Ορεστιάδας, οικονομικού
έτους 2018, στον ΚΑΕ 20.6422, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Χρήστου Βατζιανίδη,
του Ιωάννη Ρουσσίδη, του Ιωάννη Σταυρίδη, του Χριστόδουλου Γεωργιτσόπουλου και του Σταύρου Μουρατίδη (ΙΔΟΧ), υπαλλήλων του κλάδου ΔΕ Οδηγών του
Δήμου Ορεστιάδας, κατά είκοσι (20) ημέρες, για το έτος
2018.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει δύο (2) μήνες πριν τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν
είναι δυνατή η καταβολή αποζημίωσης για τυχόν μετακινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία
η οποία δεν καλύπτεται από την αναδρομικότητα των
δύο (2) μηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1352
(2)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις
31/1/2019.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του
ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ
128 Α΄/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/22.3.1994).

Τεύχος Β’ 6168/31.12.2018

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/1998).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/
1999 (ΦΕΚ 16 Α/ 99), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Την αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα -δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α΄/1998), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).
10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/7-10-2009).
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄/2017).
13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄/2015).
14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.10.2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄/2015).
15. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular) και
τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement) με
ημερομηνία 29-3-2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς και την επανέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης με ημερομηνία 1-4-2008.
16. Την αρ. 2/31229/0023/9-4-2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση της τροποποίησης
και αποδοχής προσφορών ανταλλαγής σειρών τίτλων εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από την Ελληνική Δημοκρατία
και επανέκδοση νέων τίτλων ομολόγων και νέων τίτλων
ΑΕΠ» (ΦΕΚ 1065 Β΄/2012).
17. Την αριθμ. 422/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων
ομολόγων λήξης 25.07.2057 με έτος βάσης 2015=100»
(ΦΕΚ 670 Β΄/2016), αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS0292467775, λήξης
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης τους, για τον
μήνα Ιανουάριο 2019 όπως παρακάτω:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 6168/31.12.2018

Ημ/νία
Αναπροσαρμογής

ISIN

Ονομαστική Αξία

Δείκτης
Αναφοράς

31/01/19

XS0292467775

1.000.000.000,00

104,10645
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Λόγος Δεικτών Αναπροσαρμοσμένο
(Index Ratio)
Κεφάλαιο
1,18953

1.189.530.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/1/2019 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 87,51923,
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το
τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1351
(3)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις
31/1/2019.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ
128 Α΄/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/22.3.1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του ν. 2579/1998).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998
(ΦΕΚ 151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α΄/99) ), καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α΄/2003).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Την αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες σύναψης,
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).
10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/7-10-2009).
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄/2017).
13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄/2015).
14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.10.2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄/2015).
15. Την αρ. 2/22468/0023Α/12-04-2007 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης
16/4/2007 (ΦΕΚ 625 Β΄/2007).
16. Την αρ. 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 413 Β΄/2012).
17. Την αριθμ. 423/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων
ομολόγων λήξης 25.07.2030 με έτος βάσης 2015=100»
(ΦΕΚ 670 Β΄/2016), αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0133005182,
λήξης 25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30%, λόγω της
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον
μήνα Ιανουάριο 2019 όπως παρακάτω:
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Ημ/νία
Αναπροσαρμογής

ISIN

31/01/19

GR0133005182

Ονομαστική Αξία

Δείκτης
Αναφοράς

75.000.000,00

104,10645

Τεύχος Β’ 6168/31.12.2018

Λόγος Δεικτών Αναπροσαρμοσμένο
(Index Ratio)
Κεφάλαιο
1,19000

89.250.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/1/2019 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 87,48449,
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το
τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1350
(4)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις
31/1/2019.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ
128 Α΄/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α΄/22.3.1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
9 του ν. 2579/98).
6. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998
(ΦΕΚ 151/Α΄/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α΄/99) ), καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 /Α΄/2003).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ
3690/2014).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α΄/2011).
10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213Α΄/7-10-2009).
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 221 Α΄/2009).
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α΄/2017).
13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄/2015).
14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.10.2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄/2015).
15. Την αριθμ. 2/16773/0023/Α/20.03.2003 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003
κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025».
16. Την αρ. 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 413 Β΄/2012).
17. Την αριθμ. 421/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων
ομολόγων λήξης 25.07.2025 με έτος βάσης 2015=100»
(ΦΕΚ 670 Β΄/2016), αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0128005627,
λήξης 25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, λόγω της
εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και
σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον
μήνα Ιανουάριο 2019 όπως παρακάτω:
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Ημ/νία
Δείκτης
Λόγος Δεικτών Αναπροσαρμοσμένο
ISIN
Ονομαστική Αξία
Αναπροσαρμογής
Αναφοράς
(Index Ratio)
Κεφάλαιο
31/01/19
GR0128005627
48.000.000,00
104,10645
1,28466
61.663.680,00
Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/1/2019 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 81,03840,
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, για το
τρέχον έτος.
Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 874/2
(5)
Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης
και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης,
κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του
ν. 4070/2012.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Αφού έλαβε υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 5, 9 και 13 του
ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις» (Α' 82)
όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 11, παρ. γ του
ν.4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), καθώς και το Παράρτημα Χ
του ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις»
(Α΄ 82) όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 11, παρ. δ του
ν. 4463/2017,
β. το ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87),
γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006, «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (Β' 314),
δ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 856/13./18-6-2018 «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για 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”»,
ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 874/01/03.12.2018
«Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της
ΕΕΤΤ για 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”».
στ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε
στον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ,
ζ. την Εισήγηση με αριθ. 32744/06.11.2018 της αρμόδιας
υπηρεσίας της ΕΕΤΤ με θέμα «Κανονισμός καθορισμού
των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων
διέλευσης, κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28, του
ν. 4070/2012»
και ύστερα από προφορική εισήγηση της Αντιπροέδρου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Αγγελικής Σγώρα,
αποφασίζει:
Α. Εκδίδει τον Κανονισμό καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης
για όλη την Ελλάδα, οι διατάξεις του οποίου έχουν ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί
1. Στον παρόντα κανονισμό καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των τελών διέλευσης και των τελών
χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 9 και 13 του άρθρου 28
του ν.4070/2012 όπως ισχύει (στο εξής νόμος).
2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
χορήγησης, από τους κατά το νόμο (παρ. 2, άρθρο 3,
Παράρτημα Χ του ν.4070/2012 όπως ισχύει) αρμόδιους
φορείς, δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που
ανήκουν στο δημόσιο, σε Ο.Τ.Α, ή είναι κοινόχρηστοι.
Στις διατάξεις του παρόντος δεν εμπίπτουν οι περιπτώσεις χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επί, υπέρ ή υπό
χώρων που ανήκουν σε ιδιώτες.
3. Οι διατάξεις του παρόντος αφορούν:
α) τον υπολογισμό τελών διέλευσης που χορηγούνται
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και
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β) τον υπολογισμό τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης που αφορούν έτη χρήσης από την έναρξη ισχύος του
παρόντος και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου εγκατάστασης των σχετικών δικτύων ή ευκολιών.
4. Δομικές κατασκευές κεραιών: νοούνται οι κατασκευές στήριξης του συστήματος των κεραιών εκπομπής και
λήψης ραδιοσημάτων (όπως ενδεικτικά αυτοστήρικτοι
ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες κατασκευές, οι
οποίες φέρουν τα συστήματα των κεραιών), οι οικίσκοι
και τα ερμάρια για την στέγαση των μηχανημάτων των
σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η περίφραξη
όπου απαιτείται.
5. Άλλες λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στον
παρόντα έχουν την έννοια η οποία τους προσδίδεται
σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 4070/2012 ή αν δεν
υπάρχουν εκεί ερμηνεύονται σύμφωνα με τον ορισμό
ο οποίος περιλαμβάνεται στο δευτερογενές δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 2
Υπόχρεοι
Υπόχρεοι στην καταβολή τελών διέλευσης και τελών
χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης είναι οι πάροχοι δικτύων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι εγκαθιστούν ευκολίες επί, υπέρ ή υπό χώρων που ανήκουν στο δημόσιο,
σε Ο.Τ.Α, ή είναι κοινόχρηστοι.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι είσπραξης τελών διέλευσης και τελών
χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης είναι οι κατά το νόμο
(παρ. 2, άρθρο 3, Παράρτημα Χ του ν.4070/2012) αρμόδιοι φορείς να χορηγούν δικαιώματα διέλευσης.
2. Οι αρμόδιοι φορείς για την χορήγηση δικαιωμάτων
διέλευσης δεν δύνανται να απαιτήσουν την καταβολή
οποιουδήποτε άλλου τέλους φόρου, εισφοράς, και εν
γένει αποζημιώσεως πέραν των τελών διέλευσης και
τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης (παρ. 13, άρθρο
28 του ν.4070/2012) τα οποία ορίζονται στον παρόντα.
3. Η ως άνω αρμοδιότητα είσπραξης των σχετικών
τελών δεν δεσμεύει καθ' οιονδήποτε τρόπο τους αρμόδιους φορείς ως προς την απαίτηση μη καταβολής τελών
από τους υπόχρεους, υπό την επιφύλαξη τήρησης των
αρχών της αμεροληψίας και της διαφάνειας.
Άρθρο 4
Γενικές Αρχές
1. Τα τέλη διέλευσης καταβάλλονται εφάπαξ πριν την
έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των ευκολιών.
2. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης καταβάλλονται σε ετήσια βάση. Για την είσπραξη των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης οι δικαιούχοι αποστέλλουν
σχετική ειδοποίηση στους υπόχρεους εντός του πρώτου
τριμήνου του αμέσως επόμενου από το έτος πραγματικής χρήσης ημερολογιακού έτους. Οι υπόχρεοι καταβάλλουν τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης εντός
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδοποίησης.
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3. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, για έτη
μεταγενέστερα της δημοσίευσης του παρόντος, υπολογίζονται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 6 και καταβάλλονται ανεξαρτήτως του έτους εγκατάστασης των
δικτύων ή ευκολιών.
4. Ο πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για
την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό χώρων που
ανήκουν στο δημόσιο, σε Ο.Τ.Α, ή είναι κοινόχρηστοι, δεν
υπέχει υποχρέωση καταβολής άλλου σχετικού τέλους,
πέραν της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευσης και
τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης.
5. Για τον υπολογισμό των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για δίκτυα και ευκολίες, 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. Τα τέλη διέλευσης υπολογίζονται ως εξής:
α) Εφάπαξ τέλος διέλευσης τομής: ανέρχεται σε τετρακόσια έξι ευρώ (€) και ενενήντα πέντε λεπτά (406,95 €)
ανά χιλιόμετρο διέλευσης τομής.
β) Εφάπαξ τέλος διέλευσης εγκατάστασης ευκολίας επί
του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται καμπίνες, φρεάτια, δομικές κατασκευές κεραιών, οικίσκοι): ανέρχεται
σε διακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (€) και δέκα επτά
λεπτά (244,17 €) ανά ευκολία.
2. Τα τέλη διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0)
ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές
κοινότητες ή τοπικές κοινότητες (συνολικού πληθυσμού,
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000
κατοίκων, με την εξαίρεση της εγκατάστασης δομικών
κατασκευών κεραιών για την οποία καταβάλλονται τέλη
διέλευσης.
β) Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους).
γ) Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων.
δ) Πραγματοποίησης έργων συντήρησης, άρσης βλαβών.
ε) 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. Ο έλεγχος των υφιστάμενων υποδομών δύναται να γίνει μέσω
του Ψηφιακού Μητρώου Υποδομών που τηρείται από
το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012.
Υφιστάμενες υποδομές θεωρούνται μόνο όσες είναι καταχωρημένες στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών.
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στ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες συμπεριλαμβανομένων:
α) καλωδίων διανομής (distribution cabling), β) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και
γ) εγκατάστασης φρεατίων. Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου καταβάλλονται τέλη.
ζ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber Distribution Point) προς
τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των
30 μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης
φρεατίων.
η) Εγκατάστασης φρεατίων τα οποία εξυπηρετούν
καμπίνες (εισαγωγή/εξαγωγή αγωγών και/ή καλωδίων
σε αυτές) και βρίσκονται στην εγγύς ζώνη αυτών των
καμπίνων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ζεύγος φρεάτιο-εξυπηρετούμενη καμπίνα θεωρείται ως μία ευκολία
και όχι δύο και τα τέλη διέλευσης της περ. β. της παρ. 1
καταβάλλονται για μία ευκολία.
θ) Εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών: Στη
συγκεκριμένη περίπτωση όλα τα μέρη της δομικής κατασκευής κεραίας θεωρούνται ως μία ευκολία και όχι
διαφορετικές και τα τέλη διέλευσης της περ. β. της παρ.
1 καταβάλλονται για μία ευκολία.
Άρθρο 6
Υπολογισμός Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων
Διέλευσης
1. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης υπολογίζονται με βάση τα χιλιόμετρα όδευσης ως εξής:
Μοναδιαίο ετήσιο τέλος [σε € ανά χιλιόμετρο ανά έτος]
=
(Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή τοπικής κοινότητας [σε €/μ2/
έτος] * 0,175)
2. Ο Μέσος Αντικειμενικός Προσδιορισμός Αξιών Ακινήτων (ΜΑΠΑΑ) δημοτικής ή τοπικής κοινότητας υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών ζώνης των επιμέρους περιοχών ή/και συνοικιών οι οποίες απαρτίζουν τη
συγκεκριμένη δημοτική ή τοπική κοινότητα, κατά την
κείμενη νομοθεσία. Για τον υπολογισμό του ΜΑΠΑΑ, δεν
λαμβάνονται υπόψη συντελεστές όπως η εμπορικότητα
ή η αξιοποίηση οικοπέδου ή η παλαιότητα αυτού, καθώς
θεωρούνται κατά μέση τιμή ίσοι με τη μονάδα.
3. Ειδικά σε περίπτωση δέσμευσης έκτασης για την
εγκατάσταση δομικών κατασκευών κεραιών, τα τέλη
χρήσης δικαιωμάτων 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)
4. Τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης έχουν μηδενικό ύψος (μηδέν (0) ευρώ) στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Διέλευσης από χώρους που ανήκουν σε δημοτικές
κοινότητες ή τοπικές κοινότητες (συνολικού πληθυσμού,
σύμφωνα με την τελευταία απογραφή) κάτω των 5.000
κατοίκων, με την εξαίρεση εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου καταβάλλονται τέλη χρήσης
δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.
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β) Εγκατάστασης στύλων και διέλευσης εναέριων δικτύων (όπως κυτία, στύλους).
γ) Εγκατάστασης και διέλευσης υποθαλάσσιων καλωδίων.
δ) Πραγματοποίησης συνδέσεων από καμπίνες δικτύου προς τελικούς χρήστες συμπεριλαμβανομένων:
α) καλωδίων διανομής (distribution cabling), β) ακραίων καλωδίων (drop cabling) χαλκού ή οπτικών ινών, και
γ) εγκατάστασης φρεατίων. Διευκρινίζεται ότι για συνδέσεις μεταξύ καμπίνων δικτύου καταβάλλονται τέλη.
ε) Πραγματοποίησης συνδέσεων από σημείο διακλάδωσης οπτικών ινών (Fiber Distribution Point) προς
τελικούς χρήστες για οδική απόσταση μικρότερη των
30 μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης
φρεατίων.
στ) Εγκατάστασης ευκολιών επί του εδάφους (ενδεικτικά αναφέρονται φρεάτια, καμπίνες) με την εξαίρεση
εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραιών όπου καταβάλλονται τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.
5. Για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής των τελών χρήσης
δικαιωμάτων διέλευσης, τα τέλη χρήσης δικαιωμάτων
διέλευσης:
α) υπολογίζονται ως ποσοστό του ετησίου τέλους
βάσει του χρόνου έκδοσης της σχετικής απόφασης του
αρμόδιου φορέα όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται
τα στοιχεία της σχετικής απόφασης, ή
β) ισούνται με το ετήσιο τέλος όταν για τον υπολογισμό αξιοποιούνται τα 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 7
Καταργούμενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργείται η 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» (Β' 1375).
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
1. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την εξαίρεση του άρθρου 6 που τίθεται σε
ισχύ από την 1-1-2019.
2. Μέχρι την έναρξη της ισχύος του άρθρου 6 του παρόντος σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένουν σε ισχύ
οι αντίστοιχες διατάξεις 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» (Β΄1375).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 454
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο Μόνιμο και Αορίστου χρόνου προσωπικό του «Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου
Παιανίας», για το έτος 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των παρ, 2 και 3 του άρθρου 48 και τις
διατάξεις του άρθρου 176 του ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ
176).
4. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του
ν.2503/1997.
5. Την υπ' αριθ. οικ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την έλλειψη μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού του Φορέα λόγω των συνταξιοδοτήσεων που
προέκυψαν μετά το Πρόγραμμα «Καλλικράτη» και τη
συνένωση των νομικών προσώπων καθώς με την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού λόγω αναστολής των
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διορισμών, το Νομικό πρόσωπο λειτουργεί με συμβασιούχους.
7. Το ως άνω γεγονός και η ιδιαιτερότητα του χώρου,
απαιτούν πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση του
προσωπικού για τη κάλυψη των αναγκών του Φορέα
Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Παιανίας,
αποφασίζει:
Καθιερώνει Υπερωριακή, απογευματινή εργασία είκοσι (20) ωρών μέσα στα όρια που προβλέπονται για το
υπηρετούν μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό του Ν.Π. του
Δήμου Παιανίας για το έτος 2019 ως εξής:
1. Για τους Δώδεκα (12) μόνιμους υπαλλήλους, εκατόν
είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξάμηνων μέσα
στο έτος.
Στον προϋπολογισμό του έτους 2019 έχει προβλεφθεί
κωδικός με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» ο κ.α. 10-6012.001 με πόσο 10.000,00 ευρώ.
2. Για τους Δέκα έξι (15) αορίστου χρόνου υπαλλήλους,
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξάμηνων
μέσα στο έτος.
Στον προϋπολογισμό του έτους 2019 έχει προβλεφθεί
κωδικός με τίτλο «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» ο κ.α. 10-6022.001 με πόσο 10.000,00 ευρώ.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι εργάζονται στους τέσσερις
(4) Δημοτικούς βρεφονηπιακούς - παιδικούς σταθμούς
καθώς και στα δύο Κ.Α.Π.Η. Παιανίας και Γλυκών Νερών
του Φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παιανία, 14 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
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