
 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ  

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΤΙΣ 

ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), παραθέτει τα σχόλια που ελήφθησαν στο 

πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, αναφορικά με το έργο 

«Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες ανάγκες των αγορών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών», που έλαβε χώρα από τις 19 Ιουνίου έως τις 9 

Ιουλίου 2018, καθώς επίσης τις θέσεις/ απαντήσεις της επί των σχολίων αυτών. 

1. Σχόλια της ACS AEE 

«Στη ΦΑΣΗ Β «Σχεδιασμός της οργανωτικής και λειτουργικής προσαρμογής της ΕΕΤΤ» με στόχο τον 

«ανασχεδιασμό της ΕΕΤΤ με σκοπό την άμβλυνση ή και εξάλειψη των προβλημάτων που αναγνωρίστηκαν κατά τη 

Φάση Α και την εξασφάλιση αποτελεσματικής λειτουργίας στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον», το Επιχειρησιακό 

Μοντέλο Λειτουργίας της ΕΕΤΤ καθώς και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΕΤΤ που θα εκπονηθούν, 

χρειάζεται να τεθούν σε Δημόσια Διαβούλευση, ώστε να ληφθούν υπόψη τυχόν σχόλια των ρυθμιζόμενων 

επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιακών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών (και ενδεχομένως των χρηστών αυτών των 

υπηρεσιών). Το παρόν αίτημα είναι εύλογο, δεδομένου ότι οι ως άνω επιχειρήσεις θα είναι οι αποδέκτες των 

ρυθμιστικών υπηρεσιών της ΕΕΤΤ και ως εκ τούτου έχουν άμεσο συμφέρον στα αποτελέσματα αυτού του έργου. 

Κατ΄επέκταση, παρακαλούμε να τους δοθεί η ευκαιρία να σχολιάσουν τα σχέδια του Επιχειρησιακού Μοντέλου 

Λειτουργίας της ΕΕΤΤ καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΕΤΤ, που θα εκπονήσει ο 

ανάδοχος του έργου, προτού αυτά εκδοθούν στην τελική τους μορφή και ασχέτως από το εάν οι ως άνω 

επιχειρήσεις ερωτηθούν διάφορες διερευνητικές ερωτήσεις από τον ανάδοχο του έργου ως μέρος της Φάσης Α.  

Συνεπώς, στο Χρονοδιάγραμμα Ενέργειας 1.1 του Έργου, πέρα από το στάδιο διερεύνησης της αγοράς κατά τη 

ΦΑΣΗ Α «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και αποτύπωση υφιστάμενων», χρειάζεται οπωσδήποτε να 

προβλεφθεί και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα καθώς και τα σχετικά στάδια που θα αφορούν την εκπόνηση 

Δημόσιας Διαβούλευσης επί των σχεδίων του Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας της ΕΕΤΤ καθώς και του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΕΤΤ.» 

Θέση ΕΕΤΤ 

Είναι στην κρίση της ΕΕΤΤ και σύμφωνα με τις ανάγκες που τυχόν παραστούν κατά την εκπόνηση του έργου,  

εάν θα προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση, εν όλω ή εν μέρει ή καθόλου και για τον λόγο αυτό δεν δύναται να 

εισαχθεί  σχετικός όρος στην Προκήρυξη. 



 
2. Σχόλια TTMI Consulting Ltd - TECHNOLOGY TRANSFER MARKETING INNOVATION 

«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.» 

Θέση ΕΕΤΤ 

H EETT λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως κάθε φορά ο Νόμος ορίζει. Σε κάθε περίπτωση 

σημειώνεται ότι η ΕΕΤΤ συνεργάζεται με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ομόλογους φορείς, σε τομείς 

αρμοδιότητάς της και στη Διακήρυξη διαφαίνεται η προοπτική για ενίσχυση της σχετικής συνεργασίας. Το μέρος 

των προτάσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ και αναπτύσσονται στο ανωτέρω σχόλιο θα 

συνεκτιμηθούν κατά την εκπόνηση του έργου. 

 

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. Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.  


