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ΠΡΟΣ :
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
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ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Έναρξη χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων
ΣΧΕΤ.: Το υπ. αριθ. 31569/23-8-2017 έγγραφό σας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα εξής :
Α. Η ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, είναι υποχρεωτική και πλήρως λειτουργική από τα μέσα
του 2013 για όλες τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, ανεξαρτήτως
διαδικασίας και κριτηρίου ανάθεσης.
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά τη χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι σήμερα:


13.000 δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί (συνολικής αξίας άνω των
6,5 δισ. ευρώ)



36.000 υποβληθείσες ηλεκτρονικές προσφορές



13.300 εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς



1.030 φορείς Δημοσίου στο ΕΣΗΔΗΣ



7.000 εκπαιδευθέντες δημόσιοι υπάλληλοι



6.000 εκπαιδευθέντες υπάλληλοι οικονομικών φορέων

Πέραν της διαφάνειας και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού που προάγονται με τη
χρήση των ηλεκτρονικών διαδικασιών ήδη έχει αρχίσει να καταγράφεται
εξοικονόμηση δαπάνης ως προς τον προϋπολογισμό της τάξης του 10%.
Β. Είναι γνωστό ότι η προσπάθεια για την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών
ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών
υπηρεσιών, έχει ξεκινήσει πριν από τρία και πλέον έτη. Ωστόσο, λόγω των
ιδιαιτεροτήτων των συγκεκριμένων συμβάσεων, η επέκταση και παραμετροποίηση του
υφιστάμενου συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία, μετά από
διαδοχικές δοκιμές και tests. Επισημαίνεται ακόμη ότι είναι γνωστό σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς με το ν.4412/16, ότι η 18/04/2017 είχε οριστεί ως ημερομηνία
έναρξης εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ για τις συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων.

Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η υποχρέωση αυτή (διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών
δημοσίων έργων), αποτελεί σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, και υποχρέωση, από
τον Μάρτιο του 2018, όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γ. Μετά από επανειλημμένες αναβολές της έναρξης λειτουργίας του νέου συστήματος
στη χώρα μας, από 25/7/2017 είναι πλέον υποχρεωτική, η διενέργεια διαγωνισμών με
ηλεκτρονικό τρόπο, για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και για
συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων δημοσίων έργων, εκπόνησης μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών.
Δ. Το σύστημα έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, όπου έχουν ήδη μέχρι στιγμής
εγγραφεί ως χρήστες του, περισσότεροι από 90 Φορείς του δημοσίου με 504 χρήστες
και περισσότεροι από 110 εργολήπτες, ενώ καθημερινά υποβάλλονται και
ικανοποιούνται πλήθος νέων αιτημάτων για εγγραφή στο σύστημα, τόσο από το
Δημόσιο όσο και από την πλευρά των εργοληπτών. Ήδη έχει δημοσιευθεί στην
ιστοσελίδα του συστήματος και ο πρώτος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για
υλοποίηση δημόσιου έργου, ενώ καθημερινά ο αριθμός των διαγωνισμών
αυτών θα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών έχουν
δημιουργήσει και στελεχώσει τη κατάλληλη υποδομή για την υποστήριξη και
εκπαίδευση των στελεχών των φορέων του Δημοσίου και των εργοληπτών για τη
δημοσίευση και διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών.
Ε. Προφανώς η μετάβαση στο νέο σύστημα διενέργειας διαγωνισμών δεν είναι απλή
και θα απαιτηθούν συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων τόσο από
την πλευρά των φορέων του δημοσίου για την δημοσιοποίηση των διαγωνισμών όσο
και των εργοληπτών για την υποβολή των προσφορών τους. Αιτήματα των φορέων
που έχουν «έτοιμους» διαγωνισμούς για δημοσίευση αντιμετωπίζονται καθημερινά,
ενώ δεν πρόκειται να μείνει ανικανοποίητο κανένα αίτημα εκπαίδευσης εργολήπτη που
θα επιθυμούσε να υποβάλει προσφορά σε ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ειδικότερα για
τους χρήστες από την πλευρά του δημοσίου, προγραμματίζονται πανελλαδικά
τμήματα εκπαίδευσης μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, ενώ θα
λειτουργήσουν αντίστοιχα τμήματα τόσο στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕκΠΚ, όσο και στις
εγκαταστάσεις της ΓΓΥ. Πέραν αυτών, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει καθημερινή
υποστήριξη και on the job training των φορέων που επιθυμούν να προκηρύξουν
άμεσα τους διαγωνισμούς τους.
Η μέχρι σήμερα εμπειρία της ΓΓΕκΠΚ για την υποστήριξη ειδικότερα των οικονομικών
φορέων στο υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών,
μας δίδει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε ότι, όπως συνέβη και στο εν λόγω
υποσύστημα, έτσι και στο υποσύστημα για τα δημόσια έργα στόχο έχουμε να μην
υπάρξει κανένας οικονομικός φορέας ο οποίος θα ισχυρισθεί ότι επιθυμούσε να
συμμετάσχει σε ηλεκτρονική διαδικασία και δεν το κατάφερε λόγω αδυναμίας μας να
του παρασχεθεί η σχετική γνώση.
ΣΤ. Αναφορικά με την ασφάλεια του συστήματος, και εμείς πιστεύουμε ότι η
εξασφάλιση από εξωτερικές επιθέσεις της προστασίας των δεδομένων που
αποθηκεύονται στο σύστημα και η διασφάλιση του απορρήτου των οικονομικών
προσφορών των διαγωνιζομένων, αποτελούν θέματα υψίστης σημασίας για την
αξιοπιστία του συστήματος και όχι μόνον. Θέλουμε λοιπόν να σας βεβαιώσουμε ότι το

υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια έργα, ως υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, έχει
σχεδιασθεί και υλοποιηθεί με όλους τους σύγχρονους κανόνες και τεχνικές ασφάλειας
που πρέπει να διέπουν τα σύγχρονα έργα πληροφορικής. Για το θέμα αυτό, θα πρέπει
εξάλλου να ληφθεί υπόψη ότι το ΕΣΗΔΗΣ λειτουργεί περισσότερο από τρία χρόνια και
έχουν υποβληθεί σε αυτό 40.000 και πλέον προσφορές διαγωνιζομένων, χωρίς μέχρι
σήμερα να έχει σημειωθεί καμία παραβίαση του απορρήτου των προσφορών αυτών
αλλά και του συνόλου των δεδομένων που τηρούνται σε αυτό. Η προσπάθειά μας εξ
άλλου για τη διατήρηση της ασφάλειας του συστήματος σε ύψιστο επίπεδο, είναι
συνεχής, με την περιοδική αποτίμησή της και λαμβάνοντας μέτρα για τη συνεχή
αναβάθμισή της.
Με δεδομένη την ανωτέρω κατάσταση, οι υπηρεσίες μας παραμένουν στη διάθεσή
σας για μία εποικοδομητική συνεργασία, προκειμένου να μεταβούμε, με όσο το
δυνατόν λιγότερα προβλήματα, στο νέο περιβάλλον που εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες
ανάθεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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β) Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης
κ. Δήμος Παπαδημητρίου
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