
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της 
Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Παραγωγής και Πω-
λήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) 
έτους αναφοράς 2019, με έτος διεξαγωγής το 
2020.

2 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου Ν. Μαγνήσιας.

3 Τροποποίηση των Ενοτήτων 9 και 10 της Προσφο-
ράς Αναφοράς της εταιρείας «Rural Connect Ευ-
ρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ.» για το έργο «Ανάπτυξη 
Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» 
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρε-
σίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών 
με ΣΔΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 2, βάσει της υπ’ 
αριθμ. 1248/29-12-2014 Σύμβασης Σύμπραξης 
μεταξύ της ΚτΠ και της ως άνω εταιρείας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2294/B3-62 (1)
   Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργει-

ας της Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Παραγω-

γής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων 

(PRODCOM) έτους αναφοράς 2019, με έτος δι-

εξαγωγής το 2020. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/09.03.2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 
14 παρ. 1, περίπτωση ζ,

β. του π.δ. 73/2019 (ΦΕΚ 114/Α’/04.07.2019) «Οργανι-
σμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)»,

γ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-

ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις»,

δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α'/14.08.2015) με έναρξη 
ισχύος από 01.01.2016, με θέμα «Συνταξιοδοτικές διατά-
ξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενί-
σχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρημα-
τοδότησης», παράγραφος Δ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδι-
ότητας Υπουργείου Οικονομικών, υποπαράγραφος Δ.9 
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας»,

ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/05.08.2016),

στ. της ΓΠ-400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α’/ 
12.05.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστή-
ματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις»,

η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α’/ 
22.12.17) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσο-
νται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διατα-
ραχής και άλλες διατάξεις».

2. Την ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προέ-
δρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» 
(ΦΕΚ 95/Υ.Ο.Δ.Δ./25.2.2016).

3. Τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου 
της 19ης Δεκεμβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για 
τη Βιομηχανική Παραγωγή.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια της 
Ετήσιας Στατιστικής Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων 
Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM), εντός του έτους 
2020, με έτος αναφοράς των στοιχείων το έτος 2019.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Δεικτών Μεταποίησης-Κα-
τασκευών και Βιομηχανικών Προϊόντων της Διεύθυνσης 
Στατιστικών Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια της 
ανωτέρω έρευνας.

2. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η συλλογή στατιστι-
κών στοιχείων, σχετικά με τη βιομηχανική παραγωγή, για 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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την κατάρτιση Κοινοτικών Στατιστικών ανά βιομηχανικό 
προϊόν, σύμφωνα με την Κοινοτική στατιστική ταξινόμη-
ση προϊόντων PRODCOM.

Ειδικότερα τα στοιχεία που συλλέγονται αφορούν 
στην:

• παραχθείσα ποσότητα
• πωληθείσα ποσότητα (ανεξάρτητα από το χρόνο 

παραγωγής)
• αξία πωλήσεων
Η εν λόγω έρευνα διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα 

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος, με κοινές 
μεθόδους και πρότυπα, όπως προβλέπεται στον Κανο-
νισμό της Ε.Ε, που αναφέρεται στην παράγραφο 3, του 
σκεπτικού της απόφασης αυτής.

3. Η έρευνα είναι απογραφική και θα διενεργηθεί στο 
σύνολο της Χώρας. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχεί-
ρηση, που ανήκει στους κλάδους οικονομικής δραστη-
ριότητας B (Ορυχεία και λατομεία) και Γ (Μεταποίηση) 
της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριο-
τήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης NACE Αναθ. 2, με μέση 
ετήσια απασχόληση 10 άτομα και άνω. Σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις ανάλογα με την αντιπροσωπευτικότητα των 
προϊόντων και του κύκλου εργασιών θα ερευνηθούν και 
επιχειρήσεις με απασχόληση μικρότερη των 10 ατόμων. 
Εκτιμάται, ότι θα ερευνηθούν περίπου 7.000 επιχειρή-
σεις, έτσι ώστε να παρέχονται στην Ε.Ε. πλήρεις και αξι-
όπιστες στατιστικές πληροφορίες για την παραγωγή των 
προϊόντων των ανωτέρω κλάδων. Οι επιχειρήσεις που 
θα ερευνηθούν θα επιλεγούν από το Μητρώο Επιχειρή-
σεων της ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο καταρτίζεται από στοιχεία 
διοικητικών πηγών (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ κ.α.) και ενημερώνεται 
από στοιχεία των διενεργούμενων στατιστικών ερευνών.

4. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πινακοποιηθούν 
σε επίπεδο συνόλου Χώρας και θα διαβιβαστούν στο 
Στατιστικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) 
με τη μορφή και εντός των προθεσμιών που προβλέπο-
νται από τον Κανονισμό που αναφέρεται στην παράγρα-
φο 3, του σκεπτικού της απόφασης αυτής.

5. Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ-
γασίες:

• Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας.
• Αποστολή – συλλογή ερωτηματολογίων.
• Έλεγχος και κωδικογράφηση των ερωτηματολογίων.
• Εισαγωγή των δεδομένων σε Η/Υ και μηχανογραφικοί 

έλεγχοι.
• Πινακοποίηση των αποτελεσμάτων. Παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας σε στατιστικούς πίνακες και 
αποστολή τους στη Eurostat.

• Κατάρτιση έκθεσης ποιότητας των αποτελεσμάτων 
της έρευνας, που θα διαβιβαστεί στη Eurostat.

• Δημοσίευση των αποτελεσμάτων.
6. Κατά τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας θα απα-

σχοληθούν για τη συλλογή των ερωτηματολογίων υπάλ-
ληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ. αορίστου 
χρόνου, οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας. Παράλληλα θα γίνει χρήση web 
εφαρμογής δεδομένων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 25 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

     Αριθμ. 2903/27648 (2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου Ν. Μαγνήσιας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 34 του ν.2190/1994 (Α΄/28) «Σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων Δ/σης».

2. Των άρθρων 6, και 9 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, 
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» (Α΄/107).

3. Του ν.3274/2004 (Α΄/195) «Οργάνωση και Λειτουργία 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης Πρώτου και Δευτέρου 
Βαθμού».

4. Των άρθρων 10, 161, 162, 163, 165 του ν.3584/2007 
(Α΄/143) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν.3801/2009 
(Α΄/163).

5. Των άρθρων 11 και 18 παρ. 2 του ν.2539/1997 (Α΄/24) 
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης» όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 
13 του ν.2672/1998 (Α΄/290) «Οικονομικοί Πόροι της 
Νομ/κής Αυτ/σης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

6. Των άρθρων 1, 63, 94, 95, 97, 98, 201, 214, 224, 254, 
257, 258, 266 και 280 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄/87).

7. Του ν.3839/2010 (Α΄/51) και του άρθρου 51 του 
ν.3905/2010 (Α΄/219).

8. Του άρθρου 28 του ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης-Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄/47).

9. Του άρθρου 24 του ν.4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄/21), με το οποίο προστίθεται άρθρο 28Α στο 
ν.4325/2015.

10. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄/98).

11. Των π.δ. 37.α/1987, 22/1990, 50/2001, 347/2003, 
44/2005, 116/2006, 146/2007 και 19/2011.

12. Του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (Α΄/231).

13. Την 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμέ-
νη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΥΟΔΔ /250).
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14. Την οικ. 6983/85785/01.06.2017 (Β΄/2002) από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, «Παροχή εξουσιοδότη-
σης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συ-
ντονιστή» του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.-Στ.Ε) στον Προϊ-
στάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις 
Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω 
Γενικής Διευθύνσεως, όπως διορθώθηκε και ισχύει.

15. Την 1509/24.2.2020 Βεβαίωση της Δ/νσης Διοι-
κητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρήγα 
Φεραίου.

16. Την 2/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με την οποία εισηγείται προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ρήγα 
Φεραίου.

17. Την 134/17.9.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με την οποία απο-
φασίζει την έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ρήγα Φεραίου.

18. Το 1/30.1.2020 Πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν.Μαγνησίας, με το οποίο 
γνωμοδοτεί ομόφωνα, υπέρ της τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο. Ε.Υ.) του Δήμου 
Ρήγα Φεραίου.

19. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ρήγα Φεραίου (ΦΕΚ 2317/τ.Β΄/17-10-2011), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε 134/17.9.2019 την απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου Ν. Μαγνη-
σίας, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ρήγα Φεραίου, ως κάτωθι:

• Συστήνει μία (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα

Ακροτελεύτιο Άρθρο, Κάλυψη δαπάνης
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 

32.000,00 € για το τρέχον έτος που θα καλυφθεί από τον 
ΚΑΕ 00-6031.04 για τις τακτικές αποδοχές μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα και ύψους ποσού 20.000,00 € που 
θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 00-6053.00 για εργοδοτικές 
εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων.

Για τα επόμενα έτη, προκαλείται ανάλογη ετήσια δαπά-
νη: α) Ποσού 32.000,00 € τακτικές αποδοχές μετακλητού 
Γενικού Γραμματέα και β) ποσού 20.000,00 € για εργο-
δοτικές εισφορές , που θα προβλέπονται στους αντί-
στοιχους Κ.Α. δαπανών του εκάστοτε προϋπολογισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΦΕΚ 2317/τ.Β΄/
17-10-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Λάρισα, 26 Φεβρουαρίου 2020

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων 
Λάρισας 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΤΟΥΛΗ

      Αριθμ. 923/10 (3)
Τροποποίηση των Ενοτήτων 9 και 10 της Προ-

σφοράς Αναφοράς της εταιρείας «Rural Connect 

Ευρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ.» για το έργο «Ανά-

πτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές 

«Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας 

και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των 

Υποδομών με ΣΔΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 2», 

βάσει της υπ’ αριθμ. 1248/29- 12-2014 Σύμβα-

σης Σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ και της ως άνω 

εταιρείας. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρο-

νικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρο 12, σημεία κστ’, μγ’ και 
μδ’ (Α’ 82),

β) τις διατάξεις του ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 261),

γ) τις διατάξεις του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσί-
ου και Ιδιωτικού τομέα» (232’ Α), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το ν. 3483/2006 (Α’ 169),

δ) το π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Α’ 64),

ε) την (2007) 5339/26-10-2007 απόφαση της Επιτρο-
πής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού προ-
γράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» για κοινο-
τική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης,

στ) την απόφαση της ΕΕΤΤ με ΑΡ.ΑΠ. 766/020/
15-6-2016 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς της εταιρεί-
ας «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ.» για το 
Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές 
«Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπη-
ρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με 
ΣΔΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 2», βάσει της υπ’ αριθμ. 
1248/29-12-2014 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ 
και της ως άνω εταιρείας» (Β’ 2128),

ζ) την απόφαση της ΕΕΤΤ με ΑΡ.ΑΠ 855/001/11-6-2018 
«Τροποποίηση της εγκριθείσης με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 766/020/15-6-2016 Προσφοράς Αναφοράς της 
εταιρείας «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ» για 
το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγρο-
τικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και 
Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών 
με ΣΔΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 2», βάσει της υπ’ αριθμ. 
1248/29-12-2014 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ 
και της ως άνω εταιρείας» (B’ 3313),

η) την απόφαση της ΕΕΤΤ με ΑΡ.ΑΠ 918/002/
02-12-2019 «Τροποποίηση της εγκριθείσης με την από-
φαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 766/020/15-6-2016 Προσφοράς Ανα-
φοράς της εταιρείας «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα 
A.E.E.Σ» για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών 
σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικρά-
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τειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των 
Υποδομών με ΣΔΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 2, βάσει 
της υπ’ αριθμ. 1248/29-12-2014 Σύμβασης Σύμπραξης 
μεταξύ της ΚτΠ και της ως άνω εταιρείας» (B’ 3313),

θ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 39475/04-12-2019 επι-
στολή της εταιρείας «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα 
Α.Ε.Ε.Σ.» με θέμα: «Σχέδιο παροχής πρόσθετων υπηρε-
σιών τύπου «Bitstream DSL Class V» και «Bitstream LTE 
Class V»,

ι) την υπ’ αριθμ. 451/16-01-2020 επιστολή της ΚτΠ 
ΑΕ με αριθμ. πρωτ. EETT 2335/21-01-2020 με θέμα: 
«Συμπληρωματική Προσφορά Αναφοράς της RURAL 
CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ. στο πλαίσιο του 
Έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές 
“Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπη-
ρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με 
ΣΔΙΤ / Γεωγραφική Ζώνη 2», για την παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών Bitstream DSL Class V &Bitstream LTE Class V»,

ια) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της ληφθεισόμενης 
απόφασης δεν δημιουργείται δαπάνη σε βάρος ούτε του 
κρατικού προϋπολογισμού αλλά ούτε και του προϋπο-
λογισμού της ΕΕΤΤ.

ιβ) τη με αριθ. 33951/11.02.2020 Εισήγηση της αρμό-
διας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ.

Και εκτιμώντας ότι:
α) Στις 10-11-2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την από-

φασή της C (2011) 8122 και θέμα ‘’State Aid SA 32866 
(2011/N) - Broadband development in Greek rural areas’’, 
αποφάσισε ότι το κρατικό μέτρο που της κοινοποίησαν 
οι Ελληνικές αρχές και αφορούσε στην Ανάπτυξη Ευρυ-
ζωνικών υποδομών σε Αγροτικές «λευκές» υποδομές 
της Ελληνικής Επικράτειας, είναι συμβατό με το άρθρο 
107 (3) C της ΣΛΕΕ1. Οι πηγές της εν λόγω κρατικής χρη-
ματοδότησης ήταν το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδος 2007-2013», το Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ψηφιακή σύγκλιση» καθώς και άλλα εθνικά κονδύλια.

β) Με την 15414/21-11-2013 απόφαση της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας, αποφασίστηκε η Διενέργεια Διεθνούς 
Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το 
έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε αγροτικές 
λευκές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και Υπηρε-
σίες εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης υποδομών με ΣΔΙΤ» 
και δημοσιεύτηκε η σχετική Διακήρυξη για την υποβολή 
προσφορών από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

γ) Με την ακολουθηθείσα 14940/22-08-2014 από-
φαση της ΚτΠ, με θέμα «Κατακύρωση αποτελέσματος 
του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 
15414/21-11-2013 διακήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη 
Ευρυζωνικών Υποδομών σε αγροτικές λευκές περιοχές 
της Ελληνικής επικράτειας και Υπηρεσίες εκμετάλλευ-
σης-Αξιοποίησης υποδομών με ΣΔΙΤ», κατακυρώθηκε 
το ως άνω έργο στις εταιρείες «ΟΤΕ Α.Ε» και στην Ένωση 
εταιρειών «ΙΝΤΡΑΚΑΤ-INTRACOM HOLDINGS- HELLAS ON 
LINE SA» στις γεωγραφικές ενότητες 1,3 και 2 αντίστοιχα, 
με το ποσό της εγκριθείσας χρηματοδότησης.

1 Οι Ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 
εν λόγω μέτρο στις 15 Ιουλίου 2011, σύμφωνα με την διαδικασία 
του άρθρου 108 (3) της ΣΛΕΕ. 

δ) Στις συνέχεια, υπεγράφησαν οι σχετικές υπ’ αριθμ. 
1239/2014, 1249/2014 και 1248/2014 συμβάσεις με την 
ΚτΠ και τις εταιρείες «OTE RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», «OTE RURAL SOUTH 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», «RURAL 
CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και «INTRAKAT - INTRACOM 
HOLDINGS - HELLAS ONLINE».

ε) Όπως προβλέπεται στο εδάφιο μδ’ του άρθρου 12 
του ν. 4070/2012 με τίτλο «Αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ», «…Η 
ΕΕΤΤ ελέγχει και εποπτεύει την εφαρμογή υποχρεώσεων 
παροχής χονδρικής πρόσβασης και συναφών ευκολιών, 
ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, δημοσιότητας και μη 
διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την χονδρική πρό-
σβαση και δημοσίευση προσφορών αναφοράς, όπως 
αυτές εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται σε φορείς οι 
οποίοι αναπτύσσουν και παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρε-
σίες ηλεκτρονικών με δημόσια συγχρηματοδότηση και η 
υλοποίησή τους έχει εγκριθεί με απόφαση της Ε.Ε……».

στ) Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 
κείμενο της διακήρυξης του σχετικού ως άνω διαγω-
νισμού: «Η ΕΕΤΤ για τους παρόχους που αναμένεται να 
προκύψουν ως διαχειριστές δικτύων από αυτό το έργο 
αναλαμβάνει να: α) εγκρίνει την Προσφορά Αναφοράς 
του ΙΦΣ, η οποία αναμένεται να περιγράφει το πλαίσιο 
παροχής των χονδρικών υπηρεσιών πρόσβασης προς 
τους παρόχους-πελάτες του ΙΦΣ, β) να πραγματοποιήσει 
διαδικασίες επίλυσης Διαφορών μεταξύ του ΙΦΣ και των 
παρόχων-πελατών αυτών (εφόσον προκύψει ανάγκη) 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4070/10-04-2012 
περί Ρυθμίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφο-
ρών, Δημοσίων ‘Έργων και άλλων διατάξεων, γ) να επι-
βάλλει τις υποχρεώσεις κοστολόγησης στον ΙΦΣ και τις 
τεχνικές λεπτομέρειες της υλοποίησης του εσωτερικού 
κοστολογικού συστήματος του ΙΦΣ, και δ) να πραγμα-
τοποιεί τους περιοδικούς κοστολογικούς ελέγχους του 
κοστολογικού συστήματος του ΙΦΣ. Ο έλεγχος θα πραγ-
ματοποιείται από εξειδικευμένο ανεξάρτητο ελεγκτή.

ζ) Επίσης, στο κείμενο των ως άνω υπογραφεισών συμ-
βάσεων και δη στο σημείο 1.8 αυτών με τίτλο «Ζητήματα 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ)» ορίζεται πως: «Η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει την 
τήρηση των όρων της παρούσας μέσα στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων της με βάση το νόμο 4070/2012. Για την 
εκπλήρωση του σκοπού αυτού, η ΕΕΤΤ θα συμβληθεί 
με τον ΙΦΣ για τον διορισμό Ανεξάρτητου Ελεγκτή ΕΕΤΤ 
όσον αφορά τα θέματα που άπτονται του θεσμικού πλαι-
σίου λειτουργίας και αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ.»

η) Σε συνέχεια των ανωτέρω, ως προβλεπόταν στις 
σχετικές υποχρεώσεις των συμβατικών κειμένων, και δη 
στις υποχρεώσεις των ΙΦΣ, η εταιρεία «Rural Connect 
Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ.» υπέβαλε στις 16-02-2016 
προς έγκριση στην ΕΕΤΤ την σχετική Προσφορά Ανα-
φορά της για το εν λόγω έργο, η οποία εγκρίθηκε από 
την ΕΕΤΤ με την απόφαση της ΕΕΤΤ με ΑΡ. ΑΠ 766/020/
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15-6-2016 «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς της εταιρεί-
ας «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ.» για το 
Έργο Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές 
«Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπη-
ρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με 
ΣΔΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 2, βάσει της υπ’ αριθμ. 
1248/29-12-2014 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ 
και της ως άνω εταιρείας» (Α’ 2128).

θ) Στο σημείο 14.6 της διακήρυξης με τίτλο: «Εξέλιξη 
και επέκταση υπηρεσιών» ορίζεται πως: « …… Ο ΙΦΣ 
δύναται να σχεδιάσει και να παρέχει κάθε άλλη υπηρε-
σία που:

• αφορά διάθεση παθητικής υποδομής ή χωρητικό-
τητας και συνδυάζει τα βασικά συστατικά μέρη του δι-
κτύου, τα οποία του έχουν κατασκευαστεί κατά την Α’ 
Φάση, είτε έχει αναπτύξει ο ΙΦΣ στην πορεία του χρόνου,

• συνάδει με τις βασικές αρχές λειτουργίας του ΙΦΣ, το 
πλαίσιο υποχρεώσεών του και δεν έρχεται σε αντίθεση 
με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδιαίτερα αυτό που 
αφορά τον ανταγωνισμό και τις ηλεκτρονικές επικοινω-
νίες,

• απευθύνεται στους προβλεπόμενους πελάτες και σε 
καμία περίπτωση δεν αφορά υπηρεσίες λιανικής προς 
τελικούς χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι υποχρεώσεις που ανα-
φέρονται ρητά στην παρ. 13.2 της παρούσης. Υπηρεσίες 
που δεν προβλέπονται ρητά από την παρούσα Διακή-
ρυξη υπόκεινται σε προηγούμενο έλεγχο και έγκριση 
από τους εξουσιοδοτημένους μηχανισμούς ελέγχου και 
εποπτείας της Αναθέτουσας Αρχής, πριν τη διάθεσή τους 
στην αγορά.».

ι) Επίσης, στο κείμενο των ως άνω υπογραφεισών συμ-
βάσεων και δη στο σημείο 23 αυτών με τίτλο: «Πρόσθε-
τες Υπηρεσίες» ορίζεται πως: «23.1 Χωρίς να θίγονται οι 
υποχρεώσεις του ΙΦΣ από τη Σύμβαση Σύμπραξης, ο ΙΦΣ 
δύναται να σχεδιάσει και να παρέχει στις Λευκές Περι-
οχές της Γεωγραφικής Ζώνης κάθε άλλη υπηρεσία που:

23.1.1. αφορά σε διάθεση παθητικής υποδομής ή χω-
ρητικότητας και συνδυάζει τα βασικά συστατικά μέρη 
του Δικτύου τα οποία είτε έχουν κατασκευαστεί κατά 
την Περίοδο Εργασιών, είτε έχει αναπτύξει εν γένει ο ΙΦΣ,

23.1.2 συνάδει με τις βασικές αρχές λειτουργίας του 
ΙΦΣ, το πλαίσιο των υποχρεώσεών του και δεν έρχεται 
σε αντίθεση με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, ιδιαίτερα 
αυτό που αφορά τον ανταγωνισμό και τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες,

23.1.3 απευθύνεται σε πελάτες χονδρικής και σε καμία 
περίπτωση δεν αφορά υπηρεσίες λιανικής προς τελικούς 
χρήστες.

23.2 Πριν από τη διάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών 
στην αγορά, ο ΙΦΣ υποχρεούται να υποβάλλει στην ΚτΠ 
σχέδιο παροχής πρόσθετων υπηρεσιών σύμφωνα με τη 
Διαδικασία Ελέγχου του Παραρτήματος 3 της παρού-
σας.»

ια) Σε συνέχεια των ανωτέρω, όπως προβλέπουν οι 
σχετικές υποχρεώσεις που περιγράφονται στ’ ανωτέρω 
συμβατικά κείμενα, και δη στις υποχρεώσεις των ΙΦΣ, 

η εταιρεία «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ.» 
υπέβαλε στις 22-2-2018 στην Ε.Ε.Τ.Τ τη με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 
5942/22-02-2018 επιστολή της, που περιελάμβανε συ-
μπληρωματική Προσφορά Αναφοράς για την παροχή 
πρόσθετων υπηρεσιών, με την αντίστοιχη προσθήκη 
δύο νέων ενοτήτων ήτοι των 9 και 10 στην υφιστάμενη 
Προσφορά Αναφοράς, η οποία εγκρίθηκε με την από-
φαση της ΕΕΤΤ με ΑΡ. ΑΠ 766/020/15-6-2016 «Έγκριση 
Προσφοράς Αναφοράς της εταιρείας «Rural Connect 
Ευρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ.» για το Έργο «Ανάπτυξη Ευ-
ρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές 
της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευ-
σης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ στη γεωγρα-
φική ενότητα 2, βάσει της υπ’ αριθμ. 1248/29-12-2014 
Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ και της ως άνω 
εταιρείας» (Α’ 2128).

ιβ) Κατόπιν της εν συνεχεία προβλεπόμενης έγκρι-
σης της ΚτΠ ΑΕ, η ΕΕΤΤ εξέδωσε τη με ΑΡ.ΑΠ. 855/001/
11-6-2018 απόφασή της με τίτλο: «Τροποποίηση 
της εγκριθείσης με την απόφαση της ΕΕΤΤ με ΑΡ. ΑΠ. 
766/020/15-6-2016 Προσφοράς Αναφοράς της εταιρείας 
«Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ» για το Έργο 
«Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευ-
κές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες 
Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ 
στη γεωγραφική ενότητα 2, βάσει της υπ’ αριθμ. 1248/
29-12-2014 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ και 
της ως άνω εταιρείας» (ΦΕΚ 3313/Β΄/10-08-2018).

ιγ) Στις 22-10-2019 και όπως προβλέπουν οι σχε-
τικές υποχρεώσεις που περιγράφονται στ’ ανωτέρω 
συμβατικά κείμενα, και δη στις υποχρεώσεις των 
ΙΦΣ, η εταιρεία «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα 
Α.Ε.Ε.Σ.» υπέβαλε στην Ε.Ε.Τ.Τ τη με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 
34059/22-10-2019 επιστολή της, που περιελάβα-
νε συμπληρωματική Προσφορά Αναφοράς για την 
παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, με την αντίστοι-
χη προσθήκη τριών νέων ενοτήτων ήτοι των 11,12 
και 13 στην υφιστάμενη Προσφορά Αναφοράς, η 
οποία σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. EETT 37704/
20-11-2019 προβλεπόμενης έγκρισης από την ΚτΠ, 
εγκρίθηκε με την απόφαση της ΕΕΤΤ με ΑΡ. ΑΠ 918/002/
02-12-2019 «Τροποποίηση της εγκριθείσης με την από-
φαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 766/020/15-6-2016 Προσφοράς Ανα-
φοράς της εταιρείας «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα 
A.E.E.Σ.» για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδο-
μών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επι-
κράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης 
των Υποδομών με ΣΔΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 2»,
βάσει της υπ’ αριθμ. 1248/29-12-2014 Σύμβασης Σύ-
μπραξης μεταξύ της ΚτΠ και της ως άνω εταιρείας»».

ιδ) Στις 04-12-2019, με την Αρ. Πρωτ. 34059/
04-12-2019 επιστολή της (σχετ. θ), η εταιρεία «Rural 
Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ.» υπέβαλε στην 
ΕΕΤΤ αίτημα για την εισαγωγή τριών νέων «ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» στις υπάρχουσες υπηρεσίες «Bitstream 
DSL Class V» και «Bitstream LTE Class V» των ενοτήτων 9 
και 10 αντίστοιχα της Προσφοράς Αναφοράς της.
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ιε) Με το ως άνω αίτημά της, η εταιρεία «Rural Connect 
Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ.» προτείνει την τροποποίηση 
των ενοτήτων 9 και 10 με την εισαγωγή ταχυτήτων πρό-
σβασης 2Μbps UP / 512Kbps DN, 24Mbps UP / 1Mbps 
DN και 100Mbps UP / 10Mbps DN στις υπηρεσίες τύ-
που Bitstream DSL Class V και Bitstream LTE Class V στην 
υφιστάμενη Προσφορά Αναφοράς που εγκρίθηκε με 
την απόφαση της ΕΕΤΤ με ΑΡ.ΑΠ. 766/020/15-6-2016 
«Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς της εταιρείας «Rural 
Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ.» για το Έργο «Ανά-
πτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» 
περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες 
Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ 
στη γεωγραφική ενότητα 2, βάσει της υπ’ αριθμ. 1248/
29-12-2014 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ και 
της ως άνω εταιρείας» (Α’ 2128) και τροποποιήθηκε 
με τις ΑΡ.ΑΠ. 855/001/11-6-2018 και ΑΡ.ΑΠ 918/002/
02-12-2019 αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

ιστ) Στις 16-12-2020, η ΚτΠ ΑΕ με την υπ’ αριθμ. 
2335/21-01-2020 απόφασή της (σχετ.ι), με θέμα: ««Συ-
μπληρωματική Προσφορά Αναφοράς της RURAL 
CONNECT Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ. στο πλαίσιο του 
Έργου Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές 
“Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπη-
ρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με 
ΣΔΙΤ / Γεωγραφική Ζώνη 2», για την παροχή πρόσθετων 
υπηρεσιών Bitstream DSL Class V & Bitstream LTE Class 
V»», προτείνει την έγκριση των ανωτέρω προτεινόμε-
νων τροποποιήσεων του ΙΦΣ από την ΕΕΤΤ, ώστε αυτές 
να συμπεριληφθούν από τούδε και στο εξής στην ήδη 
ισχύουσα Προσφορά Αναφοράς της «RURAL CONNECT 
Ευρυζωνικά Δίκτυα Α.Ε.Ε.Σ», αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την πρόταση της εταιρείας «Rural Connect 
Ευρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ», η οποία υπεβλήθη στην 
ΕΕΤΤ με την με Αρ. Πρωτ. 39475/04-12-2019 επιστο-
λή της (σχετ. θ) για την τροποποίηση της εγκριθείσης 
Προσφοράς Αναφοράς με την απόφαση της ΕΕΤΤ με ΑΡ. 
ΑΠ ΕΕΤΤ 766/020/15-6-2016 Προσφοράς Αναφοράς της 
εταιρείας Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ., για 
το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγρο-
τικές «Λευκές» περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και 
Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών 
με ΣΔΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 2, βάσει της υπ’ αριθμ. 
1248/29-12-2014 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ 
και της ως άνω εταιρείας», δεδομένης της προηγούμε-
νης αποδοχής και έγκρισης της ως άνω τροποποίησης 
από την ΚτΠ ΑΕ με την υπό σχετ.ι’ επιστολή της, σύμ-
φωνα με την προβλεπόμενες διαδικασίες και διατάξεις, 
ως εξής:

1. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 - Πίνακας 9 1 Υπηρεσίες BITSTREAM DSL 
CLASS V»

Προστίθενται στον πίνακα της υποενότητας 9.7.1 
«Στοιχεία της Υπηρεσίας» της ενότητας 9.7. «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ BITSTREAM DSL CLASS 
V», τρεις (3) σειρές αναφορικά με τον τύπο υπηρεσίας 
BITSTREAM DSL CLASS V, με την τελική μορφή του πίνακα 
να διαμορφώνεται ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

(Downstream/
Upstream)

Υποχρεωτική 
Υπηρεσία 

Σύμφωνα με 
την Διακήρυ-
ξη (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

BITSTREAM DSL 
CLASS V30

μέγιστος ρυθμός 
μετάδοσης 
30 Mbps / μέγιστος 
ρυθμός μετάδοσης 
3 Mbps

ΟΧΙ

BITSTREAM DSL 
CLASS V50

μέγιστος ρυθμός 
μετάδοσης
50 Mbps / μέγιστος 
ρυθμός μετάδοσης 
5 Mbps

ΟΧΙ

BITSTREAM DSL 
CLASS V2

μέγιστος ρυθμός 
μετάδοσης
2 Mbps / μέγιστος 
ρυθμός μετάδοσης 
512 Kbps

ΟΧΙ

BITSTREAM DSL 
CLASS V24

μέγιστος ρυθμός 
μετάδοσης
24 Mbps / μέγιστος 
ρυθμός μετάδοσης 
1 Mbps

ΟΧΙ

BITSTREAM DSL 
CLASS V100

μέγιστος ρυθμός 
μετάδοσης
100 Mbps / μέγι-
στος ρυθμός μετά-
δοσης 10 Mbps

ΟΧΙ

Πίνακας 9 1 Υπηρεσίες BITSTREAM DSL CLASS V
2. ΕΝΟΤΗΤΑ 10- ΠΙΝΑΚΑΣ 10 1 Υπηρεσίες BITSTREAM 

LTE CLASS V
Προστίθενται στον πίνακα της υποενότητας 10.6.1 

«Στοιχεία της Υπηρεσίας» της ενότητας 10.6 «ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ BITSTREAM LTE CLASS 
V», τρεις (3) σειρές αναφορικά με τον τύπο υπηρεσίας 
BITSTREAM LTE CLASS V με την τελική μορφή του πίνακα 
να διαμορφώνεται ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

(Downstream/
Upstream)

Υποχρεωτική 
Υπηρεσία 

Σύμφωνα με 
την Διακήρυ-
ξη (ΝΑΙ / ΟΧΙ)

BITSTREAM LTE 
CLASS V30

μέγιστος ρυθμός με-
τάδοσης 30 Mbps/ 
μέγιστος ρυθμός με-
τάδοσης 3 Mbps

ΟΧΙ

BITSTREAM LTE 
CLASS V50

μέγιστος ρυθμός με-
τάδοσης 50 Mbps/ 
μέγιστος ρυθμός με-
τάδοσης 5 Mbps

ΟΧΙ

BITSTREAM LTE 
CLASS V2

μέγιστος ρυθμός 
μετάδοσης 2 Mbps/ 
μέγιστος ρυθμός με-
τάδοσης 512 Kbps

ΟΧΙ
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BITSTREAM LTE 
CLASS V24

μέγιστος ρυθμός με-
τάδοσης 24 Mbps/ 
μέγιστος ρυθμός με-
τάδοσης 1 Mbps

ΟΧΙ

BITSTREAM LTE 
CLASS V100

μέγιστος ρυθμός με-
τάδοσης 100 Mbps/ 
μέγιστος ρυθμός με-
τάδοσης 10 Mbps

ΟΧΙ

Πίνακας 10 1 Υπηρεσίες BITSTREAM LTE CLASS V
2. Να τροποποιηθούν οι ενότητες 9 και 10,- σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο (1)- στην απόφαση της ΕΕΤΤ με 
ΑΡ. ΑΠ ΕΕΤΤ 766/020/15-6-2016 Προσφορά Αναφοράς 
της εταιρείας Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ., 
για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε 
Αγροτικές “Λευκές”  περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας 
και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδο-
μών με ΣΔΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 2, βάσει της υπ’ 
αριθμ. 1248/29-12-2014 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ 
της ΚτΠ και της ως άνω εταιρείας».

3. Καλεί την εταιρεία «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα 
A.E.E.Σ», εντός δέκα εργασίμων ημερών (10 ΕΗ) από την 
έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης, να υποβάλει 
στην ΕΕΤΤ, καθώς και να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, 
το κωδικοποιημένο κείμενο της Προσφοράς Αναφοράς 
της για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε 
Αγροτικές “Λευκές” περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και 
Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών 
με ΣΔΙΤ στη γεωγραφική ενότητα 2, βάσει της υπ’ αριθμ. 
1248/29-12-2014 Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ της ΚτΠ 
και της ως άνω εταιρείας, μετά και την τροποποίηση των 
ενοτήτων 9 και 10, όπως περιγράφεται στο (1) ανωτέρω.

4. Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην 
εταιρεία «Rural Connect Ευρυζωνικά Δίκτυα A.E.E.Σ», 
καθώς και στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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