
 

 

 

 Σελίδα 1 από 2 

 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

 
«Ψηφιοποίηση αρχείου αποφάσεων Ολομέλειας, αδειοδοτήσεων κεραιών, νομικών 

υποθέσεων, δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και συναφείς υπηρεσίες» 
 
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) παραθέτει σχόλια και 
ερωτήσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου 
Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, αναφορικά με το έργο 
«Ψηφιοποίηση αρχείου αποφάσεων Ολομέλειας, αδειοδοτήσεων κεραιών, νομικών 
υποθέσεων, δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και συναφείς υπηρεσίες», που 
έλαβε χώρα από τις 1/7/2022 έως τις 16/7/2022, καθώς επίσης και τις θέσεις / 
απαντήσεις επί των σχολίων και των ερωτήσεων.  
 
Στη Δημόσια Διαβούλευση έλαβαν μέρος και κατέθεσαν τις απόψεις τους 
εμπρόθεσμα και μέσω του ιστότοπου του ΕΣΗΔΗΣ οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι:  
Α) Α. Κασβίκης, IID 
 
A. Σχόλια και Ερωτήσεις του κ. Α. Κασβίκη, IID A.E. 
 
Προτείνονται τα ακόλουθα:  
• Στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (παρ.1.3 Συνοπτική 
Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, σελίδα 7), θα 
πρέπει να αναθεωρηθούν οι φάσεις του έργου ως εξής: 
1) Φάση Α: Μελέτη Εφαρμογής & Ανάλυση Απαιτήσεων 
2) Φάση Β: Εγκατάσταση Συστήματος & Εκπαίδευση Χρηστών  
3) Φάση Γ: Πιλοτική Λειτουργία 
4) Φάση Δ: Ψηφιοποίηση Αρχείων, Τεκμηρίωση & Αποθήκευση σε Ψηφιακό 
Αποθετήριο 
5) Φάση Ε: Υλοποίηση & Παραμετροποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου 
6) Φάση ΣΤ: Έλεγχοι & Δοκιμές Ψηφιακού Αποθετηρίου 
 
Θέση ΕΕΤΤ  
Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι οι φάσεις του έργου που αναφέρονται στο αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δε χρειάζεται να αναθεωτρηθούν και δεν κάνει 
αποδεκτή την προτεινόμενη τροποποίηση. 

 
• Στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παρ.2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, σελίδα 20 &21 (4)),όσον αφορά την απαιτούμενη εμπειρία που θα πρέπει 
να διαθέτουν τα στελέχη Ψηφιοποίησης, προτείνεται να μην συμπεριληφθεί το (a) 
Συνολική επαγγελματική εμπειρία σε έργα Πληροφορικής τουλάχιστον πέντε (5) έτη.  
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Θέση ΕΕΤΤ  
Η ΕΕΤΤ αποδέχεται εν μέρει την εν λόγω παρατήρηση και τροποποιεί την 
απαιτούμενη εμπειρία που θα πρέπει να διαθέτουν τα στελέχη Ψηφιοποίησης, ως 
εξής: (a) Συνολική επαγγελματική εμπειρία σε έργα Πληροφορικής τουλάχιστον τρία 
(3) έτη 

 
 
• Στην ανάλυση του όγκου, του προς ψηφιοποίηση υλικού (παρ3.2.2. Λειτουργική 
Ενότητα: Ψηφιοποίηση αρχείου αποφάσεων ολομέλειας,παρ 3.2.3. Λειτουργική 
Ενότητα: Ψηφιοποίηση αρχείου αδειοδοτήσεων κεραιών και παρ 3.2.4. Λειτουργική 
Ενότητα: Ψηφιοποίηση αρχείου νομικών υποθέσεων , σελίδες 61,62,63) προτείνεται 
να σημειωθεί, κατ’ εκτίμηση ,το ποσοστό ευπαθούς υλικού ανά κατηγόρια, ώστε να 
συμπεριληφθεί ως κριτήριο στην Τεχνική Μελέτη.  
 
Θέση ΕΕΤΤ  
Η ΕΕΤΤ διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει ευπαθές υλικό σε τέτοια κατάσταση που να 
χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης του. 

 
 
• Στις προδιαγραφές ψηφιοποίησης (σελίδα 69), προτείνεται να οριστεί κοινή 
προδιαγραφή ως Ελάχιστη ανάλυση, σε όλα τα είδη αντικειμένων και πιο 
συγκεκριμένα η ανάλυση σε 300dpi 
 
 
Θέση ΕΕΤΤ  
Η ΕΕΤΤ αποδέχεται την εν λόγω παρατήρηση και αναδιατυπώνει την προδιαγραφή 
ως εξής 

Ελάχιστη ανάλυση 300 dpi, επιθυμητή ανάλυση 600 dpi 
 
 
 


		2022-10-17T15:19:38+0300
	VASILEIOS ARGYROULIS




