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       Π Ρ Ο Σ  Την  
       - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου &  
       Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) 
       Υπόψη Γενικού Γραµµατέα   
       - Γενική Γραµµατεία Υποδοµών (ΓΓΥ) 
       Υπόψη Γενικού Γραµµατέα  
         
      ΚΟΙΝ.:  - Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
       Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)   
       - Αρχή ∆ιασφάλισης του Απορρήτου των 
       Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) 
       - Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων  
       Προσωπικού Χαρακτήρα     

          

ΘΕΜΑ: Έναρξη χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ δηµοσίων έργων, προσαρµοσµένα τεύχη 
δηµοπράτησης και ζητήµατα διασφάλισης του απορρήτου των 
οικονοµικών προσφορών καθώς και των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα των διαγωνιζοµένων από εξωτερικές επιθέσεις.  

ΣΧΕΤ.:  (1) Η υπ'αριθµ. πρωτ.: 28990/7.7.2015 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Ηλεκτρονικές 
∆ηµόσιες Συµβάσεις στην Ελλάδα".   

 (2) Η υπ'αριθµ. πρωτ.: 29461/6.11.2015 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Εφαρµογή ΕΣΗ∆ΗΣ 
στις συµβάσεις έργων του Ν.3669/2008 - Αναγκαιότητα µετάθεσης έναρξης χρήσης του 
ΕΣΗ∆ΗΣ στα δηµόσια έργα".   

 (3) Η υπ'αριθµ. πρωτ.: 30857/20.1.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Επείγον αίτηµα 
συµµετοχής εκπροσώπου µας στην επόµενη συνάντηση δοκιµαστικής χρήσης της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας δηµοπρασιών δηµοσίων έργων ".   

 (4) Η υπ'αριθµ. πρωτ.: 31156/11.4.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Έναρξη 
υποχρεωτικής χρήσης ΕΣΗ∆ΗΣ για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων. Ζητήµατα ετοιµότητας 
Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ".   

 (5) Η υπ'αριθµ. πρωτ.: 31265/15.5.2017 επιστολή του ΣΑΤΕ µε θέµα: "Προβλέψεις 
µετάθεσης έναρξης χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ για τα έργα στο  άρθρο 47 του σχ.ν. του Υπ. Οικ. 
µε θέµα: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου . . . . και λοιπές  διατάξεις» ".     

 

Αγαπητοί κ.κ.   
 

Α) Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 4482/2017 (ΦΕΚ/Α/102/25-7-2017), από τις  25 
Ιουλίου 2017 έχει αρχίσει η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ για την διενέργεια  
διαγωνισµών ∆ηµοσίων Έργων και εκπόνησης Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή 
ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και 
µόνον για : 

- τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, µε επιµέρους 
ποσοστά έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] και 

- τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (άρθρα 27 και 86 παρ. 6). 
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Β) Η ΕΑΑ∆ΗΣΥ προχώρησε στην σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της στις 7 
Αυγούστου 2017 διαµορφωµένων πρότυπων τευχών  διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας 
για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου  άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 
4412/2016 µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µε βάση την τιµή, προσαρµοσµένα στις διατάξεις της µε  αριθµ.83010/4098/2-
8-2017 Κ.Υ.Α. Β 2710, δηλαδή, προσαρµοσµένων στην δηµοπράτηση δηµοσίων έργων µε 
χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ. Μέχρι και σήµερα τα εν λόγω πρότυπα τεύχη - που µεταξύ άλλων 
προβλέπουν την υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆/ΕΕΕΣ από όλα τα φυσικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16, ανά 
περίπτωση (στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και  ΕΕ από τους ∆ιαχειριστές, στις περιπτώσεις ΑΕ 
από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆Σ), επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς(!), πρόβλεψη µε την οποία ο ΣΑΤΕ διαφωνεί πλήρως - δεν έχουν δηµοσιευθεί 
στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.   
 

Γ) Με την ΚΥΑ 83010/4098 (ΦΕΚ Β' 2710/2-8-2017) προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι για 
την ηλεκτρονική δηµοπράτηση των δηµοσίων έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών θα αναπτυχθεί µία ξεχωριστή πλατφόρµα 
(υποσύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ), το οποίο θα διαχειρίζεται η ΓΓΥ και θα πρέπει και οι 
Αναθέτουσες Αρχές αλλά και οι Οικονοµικοί Φορείς να εγγραφούν (ανεξαρτήτως εάν είχαν 
ήδη εγγραφεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ για διαγωνισµούς υπηρεσιών και προµηθειών). Μέχρι το 
σύστηµα να ολοκληρωθεί και να µπορεί η ΓΓΥ να αντεπεξέλθει στον ρόλο της ως 
∆ιαχειριστής του υποσυστήµατος τον ρόλο του ∆ιαχειριστή θα έχει η ΓΓΕΚΠ.  

Μέχρι σήµερα στον σχετικό ιστότοπο: http://www.promitheus.gov.gr έχει δηµιουργηθεί  
µία ενότητα µε τίτλο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) - 
∆ηµόσια Έργα και υποενότητες: Είσοδος Χρηστών ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ηµόσια Έργα, Γενικά 
Στοιχεία - Ανακοινώσεις, Αναθέτουσες Αρχές (εγγραφή χρηστών, πληροφορίες κ.α.),  
Αναζήτηση ∆ιαγωνισµών ∆ηµοσίων Έργων.  

Από την εξέταση αυτών διαπιστώθηκε ότι  καµία υποενότητα δεν είναι ουσιαστικά ενεργή.  

Για αυτό τον λόγο έχουµε ήδη απευθύνει αρµοδίως δύο αιτήµατα µε τα οποία ζητούµε:  

- να ενηµερωθούµε για την ηµεροµηνία έναρξης ταυτοποίησης στο σύστηµα των 
οικονοµικών φορέων καθώς και  

- την ενεργοποίηση της πρόβλεψης των αναφεροµένων στο άρθρο 20, παρ. 2 της ΚΥΑ περί 
προγράµµατος εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των οικονοµικών φορέων µε την διοργάνωση 
ενηµερωτικών/εκπαιδευτικών σεµιναρίων των οικονοµικών φορέων για την υποβοήθησή 
τους στην χρήση της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ που αφορά στα δηµόσια έργα. 
 

∆) Κατά την άποψη του Συνδέσµου µας οι ανωτέρω εξελίξεις εν µέσω των καλοκαιρινών 
µηνών - τη στιγµή που πρόσφατα µε τον Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α 74/19.5.2017) είχε 
θεσπιστεί η πρόβλεψη έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ για τα δηµόσια έργα από 
τις περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές στις 20 Οκτωβρίου 2017 - αναδεικνύουν µία βιασύνη 
και συνεπάγονται έναν αιφνιδιασµό των εµπλεκοµένων στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων 
έργων που δεν αιτιολογούνται από τον συνολικό χρόνο που είχε στην διάθεσή της η ΓΓΕΚΠ 
προκειµένου να αναπτύξει την σχετική πλατφόρµα.  

Υπενθυµίζουµε ότι ο Σύνδεσµός µας µε τις σχετικές επιστολές έχει αναδείξει το ζήτηµα ήδη 
από το καλοκαίρι του 2015 και συγκεκριµένα είχε εντοπίσει:   
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- την ανεπάρκεια και ανετοιµότητα του ηλεκτρονικού συστήµατος της ΓΓΕΚΠ για να 
υποδεχθεί και να αντεπεξέλθει στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δηµοσίων έργων παρά 
την σηµαντικότητά τους στο πλαίσιο της διαφανούς διαχείρισης των δηµοσίων πόρων. 

- την πρόθεση της ΓΓΕΚΠ οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και οι αναθέτουσες αρχές να 
εκτελέσουν δοκιµαστική λειτουργία του ανέτοιµου και ανεπαρκούς συστήµατος σε 
πραγµατικούς όρους, γεγονός απαράδεκτο και απορριπτέο.  

- την αναγκαιότητα η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να έχει ολοκληρώσει όλες τις δοκιµαστικές χρήσεις 
του συστήµατος και όλες τις απαιτούµενες εκπαιδεύσεις και καταρτίσεις, και να παραδώσει 
στους εµπλεκόµενους (αναθέτουσες αρχές και εργοληπτικές επιχειρήσεις) ένα σύστηµα 
έτοιµο προς χρήση, πλήρως λειτουργικό και αξιοποιήσιµο προκειµένου οι δηµόσιοι 
διαγωνισµοί έργων να εκτελούνται ηλεκτρονικά µε αποτελεσµατικό τρόπο.  

- τον κίνδυνο πλήγµατος της αξιοπιστίας της ηλεκτρονικής δηµοπράτησης έργων στην 
περίπτωση µη επιτυχούς λειτουργίας του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ για τα δηµόσια έργα.  

∆υστυχώς, οι έγκαιρες και δικαιολογηµένες ανησυχίες του Συνδέσµου µας δεν 
αξιοποιήθηκαν µε αποτέλεσµα η Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να είναι ανέτοιµη να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που της έχει αναθέσει ο Νοµοθέτης αφού ακόµη και σήµερα, 
30 ηµέρες µετά την υποχρέωση έναρξης χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ για τα δηµόσια έργα από 
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν έχει ανακοινωθεί ούτε καν κάποια δοκιµαστική 
εκδοχή του υποσυστήµατος ούτε υπάρχει ενηµέρωση για τα χαρακτηριστικά της, ούτε έχει 
εκπαιδευθεί και επιµορφωθεί ο µεγάλος όγκος των στελεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ούτε 
φυσικά και οι εκπρόσωποι των οικονοµικών φορέων που θα κληθούν να υποβάλουν 
προσφορές σε ένα άγνωστο περιβάλλον.  

Το αποτέλεσµα είναι όλοι οι εµπλεκόµενοι στο σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων, 
Αναθέτουσες Αρχές και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις να βρίσκονται σε αναστάτωση και οι 
δηµοπρατήσεις έργων να "παγώσουν" εντελώς.   
 

Ε) Ο Σύνδεσµός µας µε την παρούσα επιστολή διερωτάται εάν έχει εξασφαλισθεί 
και βάσει ποιών διαδικασιών η διασφάλιση από εξωτερικές επιθέσεις τόσο του 
απορρήτου µίας οικονοµικής προσφοράς που κατατίθεται από έναν οικονοµικό 
φορέα κατά την φάση της ηλεκτρονικής δηµοπράτησης ενός δηµόσιου έργου όσο 
και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που επίσης κατατίθενται µαζί µε την 
οικονοµική προσφορά.  

Εύκολα αντιλαµβάνεστε ότι µε την ραγδαία άνοδο των ηλεκτρονικών επιθέσεων που 
παρατηρείται η συνθήκη της διασφάλισης του απορρήτου των οικονοµικών 
προσφορών των διαγωνιζοµένων καθώς και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
συνιστά κορυφαία παράµετρο που θα πρέπει να έχει ικανοποιηθεί σε µέγιστο 
βαθµό προκειµένου το σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοπρατήσεων έργων να αρχίσει 
να εφαρµόζεται.  

Επί αυτού του ιδιαίτερα ευαίσθητου ζητήµατος παρακαλούµε να έχουµε άµεσα την 
απόκρισή σας.   

 

Με τιµή 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  


