
 

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» 

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) – Ανεξάρτητη Διοικητική 
Αρχή προτίθεται να προκηρύξει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ 
στις νέες ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014. 
Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.  

Η παρούσα Διακήρυξη αφορά το Υποέργο Αριθ. 1 της Πράξης: «Οργανωτική και λειτουργική 
προσαρμογή της ΕΕΤΤ στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις των αγορών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με 
την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1406/Α3/484 της 02/03/2018 (με ΑΔΑ: 63ΧΛ465ΧΙ8-Ε6Ω) 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας 
& Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5012503.  

Δυνάμει της ΑΠ 855/020/11-6-2018 της ΕΕΤΤ, το τεύχος Διακήρυξης του Διαγωνισμού 

τίθεται σε Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση για ενημέρωση του κοινού και σχολιασμό προ της 

οριστικοποίησής του. 

Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό των Διαβουλεύσεων της 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 την απάντησή τους. Σχετικά με τη Δήλωση περί απορρήτου και 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ δείτε εδώ.  

 

Προθεσμία υποβολής σχολίων - παρατηρήσεων ορίζεται η  

9η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/downloads/Consultations/DraftDocumentOrgAdapt.zip
mailto: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


 

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: 

«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»». 

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  

leit-osoe@eett.gr 

Και εφόσον περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία (με την πρόσθετη ένδειξη «Εμπιστευτικό») 
στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
Λ. Κηφισίας 60 
15125 Μαρούσι - Αττική 

Πληροφορίες: Μ. Καψή (τηλ. 210 6151053) Δ. Τραγανού (210 6151223) 
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