
 

 

ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΣΙΚΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ  ΔΘΝΙΚΗ 

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΗΣΟΣΗΣΑ 

(ΔΒΓΑΦ) ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΤΣΗ ΓΙΑ ΥΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΣΗΜΑ ΠΔΝΣΔ (5) 

ΔΣΩΝ 
 

Σε ζσνέτεια ηων διεσκρινιζηικών ερωηήζεων και απανηήζεων ποσ δημοζιεύθηκαν από 

ηην ΔΔΤΤ  ζηις 12 Ασγούζηοσ 2013 (βλ ζτεηικά ζηον ακόλοσθο ζύνδεζμο:  

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0167.html), η ΔΔΤΤ 

δημοζιεύει ηις ακόλοσθες νέες ερωηήζεις ποσ σποβλήθηκαν καθώς και ηις απανηήζεις 

ηης ζηις ερωηήζεις ασηές : 
 

29. σεηικά με ηην «Πποκήπςξη ανοικηού διαγωνιζμού για ηην ςλοποίηζη και 

διασείπιζη ηηρ ΔΒΓΑΦ» και αναθοπικά με ηην παπακάηω παπάγπαθο ηος 

ηεύσοςρ ςγγπαθήρ Τποσπεώζεων, Παπ. 4, ζελ. 86 και Παπ. 5, ζελ. 122: «Η 

αποζηολή μηνςμάηων Αίηηζη μεηαθοπάρ απιθμού (Number Porting Request, 

NPR) (βλ. ενόη. 2) από ηον πάποσο-δέκηη ππορ ηην ΔΒΓΑΦ επιηπέπεηαι μόνο 

καηά ηιρ επγάζιμερ μέπερ και ώπερ λειηοςπγίαρ ηηρ ΔΒΓΑΦ, ενώ ηα ςπόλοιπα 

μηνύμαηα πος πεπιγπάθονηαι ζηο παπόν κείμενο μποπούν να 

λαμβάνονηαι/ζηέλνονηαι και εκηόρ ηων επγάζιμων ημεπών και ωπών.» 

Παπακαλώ όπωρ μαρ διεςκπινίζηε: 

 (α) ποιερ είναι οι επγάζιμερ ώπερ και  

 (β) εάν δεν γίνονηαι αποδεκηά ηα μηνύμαηα πος αποζηέλλονηαι εκηόρ επγαζίμων 

ημεπών και ωπών 

(α) Οι εργάζιμες ώρες αναθέρονηαι ζηοσς οριζμούς ζηη ζελ. 83 (θορηηόηηηα 

αριθμών ζηαθερής ηηλεθωνίας) και ζηη ζελ. 120 (θορηηόηηηα αριθμών κινηηής 

ηηλεθωνίας) ηης Σσγγραθής Υποτρεώζεων. 

(β) Τόζο για ηη ζηαθερή όζο και για ηην κινηηή ηηλεθωνία, ηα μηνύμαηα Αίτηση 

μεταυοράς αριθμού (Number Porting Request, NPR) από ηον πάροτο-δέκηη προς ηην 

ΔΒΓΑΦ γίνονηαι αποδεκηά από ηην ΔΒΓΑΦ μόνο καηά ηις εργάζιμες μέρες και 

ώρες λειηοσργίας ηης ΔΒΓΑΦ, ενώ ηα σπόλοιπα μηνύμαηα ποσ περιγράθονηαι ζηη 

Σσγγραθή Υποτρεώζεων γίνονηαι αποδεκηά από ηην ΔΒΓΑΦ και εκηός ηων 

εργάζιμων ημερών και ωρών. 

http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0167.html


 
30. Δπίζηρ αναθέπεηαι ζηο ηεύσορ ςγγπαθήρ Τποσπεώζεων, Παπ. 1, παπ. 3.7, ζελ. 

52 «Δπίζηρ, ο Ανάδοσορ ππέπει να παπέσει ςπηπεζίερ help desk ππορ ηοςρ 

παπόσοςρ, καηά ηιρ επγάζιμερ ώπερ λειηοςπγίαρ ηηρ ΔΒΓΑΦ.» Παπακαλώ όπωρ 

μαρ διεςκπινίζηε ποιερ είναι οι επγάζιμερ ώπερ λειηοςπγίαρ ηηρ ΔΒΓΑΦ για ηην 

παποσή ςπηπεζιών help desk ππορ ηος παπόσοςρ; 

        Βλ. απάνηηζη ζηο ερώηημα 29 (α) 

 


