
«Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την 
ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής 
Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών»».  

 
Αναφορικά με το Φυσικό Αντικείμενο της Σύμβασης του ως άνω Σχεδίου Διακήρυξης, θα 
θεωρούσα χρήσιμο και αρμόζον με τον βασικό σκοπό της Οργανωτικής και Λειτουργικής 
Προσαρμογής της ΕΕΤΤ, να περιληφθούν σαφέστεροι και πιο προωθημένοι στόχοι που 
αφορούν την συστημική διαχείριση της τεχνολογικής και της συνακόλουθης χρηστικής 
καινοτομίας, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.  
 
Πιο συγκεκριμένα, το νέο σχήμα της ΕΕΤΤ, για να ανταποκριθεί καλύτερα και 
αποδοτικότερα στο ρόλο του θα χρειαζόταν  

1. την εσωτερική εγκατάσταση συστήματος διαρκούς παρακολούθησης του 
ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στην Ευρώπη αλλά κυριότερα στην Ελλάδα 
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών  

2. την διαμόρφωση προϋποθέσεων, σε συνεργασία ενδεχομένως με άλλους 
συναρμόδιους φορείς, ευκαιριών εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων που παρήχθησαν από ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα 
καθώς και τις συνεργαζόμενες σε αυτά τα έργα επιχειρήσεις  

3. την διαμόρφωση προϋποθέσεων και πολιτικών με τις οποίες θα αυξηθεί ο ρόλος 
και η συνεισφορά εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών στις προμήθειες 
τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού όπως και στις σχετικές επενδύσεις 
φορέων της αγοράς τηλεπικοινωνιών 

 
Για την επίτευξη τέτοιων στόχων αλλά και για την αποδοτικότερη υλοποίηση του βασικού 
στόχου της Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ, το νέο οργανωτικό 
σχήμα θα οφείλει να έχει ισχυρά χαρακτηριστικά δυναμικής προσαρμοστικότητας της 
δομής και λειτουργία της έτσι ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή στις αέναες 
τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. Βεβαίως, μια τέτοια δυναμικά 
προσαρμοστική δομή απαιτεί περισσότερη εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών και 
εργαζομένων και εν μέρει ένα επίσης δυναμικό και ανάλογων προδιαγραφών πρόγραμμα 
διαρκούς επιμόρφωσης και κατάρτισης.  
   
Με την ελπίδα τα παραπάνω να συμπεριληφθούν στην διακήρυξη και ειδικότερα στην 
διαμόρφωση του Φυσικού Αντικειμένου και στην περιγραφή των Εκπαιδευτικών Δράσεων.  
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