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ΚΟΙΝ.: 1. Πολιτικά Κόµµατα Ελληνικού 
Κοινοβουλίου  

 2. Γραφείο Υπουργού 
Υποδοµών και Μεταφορών  

 3.  ΕΑΑ∆ΗΣΥ  

  
           

ΘΕΜΑ:  Προβλέψεις µετάθεσης έναρξης χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ για τα έργα στο  
άρθρο 47 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών µε θέµα: 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν.4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και 
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, 
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και 
λοιπές  διατάξεις»   

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) Το υπ'αριθµ. πρωτ.: 100971/30-9-2016 έγγραφο της ΓΓΕ µε θέµα: 
«Ηλεκτρονικοποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών συµβάσεων δηµοσίων έργων, 
µελετών και συναφών υπηρεσιών». 

 (4) 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 ".   

 (5) 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 ".   

 (6) Το υπ'αριθµ. πρωτ. 49254/2-5-2017 έγγραφο της ΓΓΕ µε θέµα: "Ανακοίνωση 
Τεχνικής Αδυναµίας Λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ για τις ηµέρες Πέµπτη 27.4.2017 και 
Παρασκευή 28.4.2017" 

 (7) Το υπ'αριθµ. πρωτ. 49692/3-5-2017 έγγραφο της ΓΓΕ µε θέµα: "Ανακοίνωση 
Τεχνικής Αδυναµίας Λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ για την Τρίτη 2.5.2017"  

 

Αγαπητοί κ.κ.  
 

Με τις σχετικές επιστολές που σας είχαµε απευθύνει εγκαίρως και είχαµε κοινοποιήσει στο 
Υπουργείο Υποδοµών, εκφράζαµε την αιτιολογηµένη αγωνία µας για τη λειτουργική 
ανεπάρκεια του ΕΣΗ∆ΗΣ αναφορικά µε την υποδοχή δηµοπρασιών δηµοσίων έργων και την 
ταυτόχρονη αναποτελεσµατικότητά του, ως προς τη διευκόλυνση πρόσβασης στις 
δηµοπρασίες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  
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∆υστυχώς οι έγκαιρες και δικαιολογηµένες ανησυχίες του Συνδέσµου µας δεν 
αξιοποιήθηκαν µε αποτέλεσµα η Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να είναι ανέτοιµη να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των άρθρων 36, 37 και 379 παρ. 2 του Ν.4412/2016 από τα 
οποία προκύπτει υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ για τις δηµόσιες συµβάσεις εκτέλεσης 
των έργων, για όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου από τις 18-4-2017 και µετά.  

 

Ο Σύνδεσµός µας, σας εξέφρασε την αυξηµένη αγωνία του µε την (5) σχετική επιστολή, 
αφού 7 ηµέρες πριν την πλήρη λειτουργία του ΕΣΗ∆ΗΣ για τα έργα θα έπρεπε όλες οι 
Αναθέτουσες Αρχές ∆ηµοσίων Έργων της Ελλάδος και οι εµπλεκόµενες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν µία ηλεκτρονική 
εφαρµογή/παλτφόρµα για την οποία, ακόµη και σήµερα, σχεδόν 30 ηµέρες µετά 
την υποχρέωση έναρξης χρήσης της:   
 

 ∆εν έχετε ανακοινώσει ούτε καν κάποια δοκιµαστική εκδοχή της,  

 ∆εν  έχετε ενηµερώσει µε κανέναν τρόπο για τα χαρακτηριστικά της, 

 ∆εν έχετε εν τέλει καταφέρει να προσαρµόσετε / αναπτύξετε.  

 

Με την ίδια επιστολή ζητούσαµε να µας ενηµερώσετε σχετικά µε την περιγραφόµενη στον 
Ν.4412/2016 υποχρέωση της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να χρησιµοποιήσει το ΕΣΗ∆ΗΣ 
και στην περίπτωση των δηµοσίων έργων από τις 18.4.2017 αλλά µέχρι και σήµερα δεν 
είχαµε την τιµή της απαντήσεώς σας.  

 

Αντίθετα, µε την κατάθεση του εν θέµατι πολυνοµοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ και συγκεκριµένα 
στο άρθρο 47, εισάγετε προς ψήφιση την αναδροµική µετάθεση υποχρεωτικής έναρξης 
χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ για τµήµα των δηµοπρατούµενων έργων από τις 15/6/2017 και για τις 
άλλες περιπτώσεις έργων από τις 20/10/2017 και µετά.  

 

Ο Σύνδεσµός µας διερωτάται: 

 

 για το επίπεδο ετοιµότητας της Ελληνικής ∆ιοίκησης όταν προτείνετε προς ψήφιση 
τρίτη  στην σειρά µετάθεση έναρξης ισχύος χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ για τα έργα, την 
στιγµή που από όλους τους εµπλεκόµενους αναγνωρίζεται η σηµαντικότητα που 
κατέχει η µεταρρύθµιση της ολοκληρωµένης και καθολικής εφαρµογής του ΕΣΗ∆ΗΣ 
σε όλες τις δηµόσιες συµβάσεις, ειδικά δε ως προς τους  στόχους καταπολέµησης 
της διαφθοράς, τήρησης των αρχών της διαφάνειας και εξασφάλισης συνθηκών 
υγιούς ανταγωνισµού, 

 

 για την σταθερότητα, ασφάλεια και επάρκεια του όποιου συστήµατος έχει 
αναπτυχθεί για χρήση αφού σύµφωνα µε τα (6) και (7) σχετικά έγγραφα της 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου δηλώνετε τεχνική αδυναµία λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ 
για τις απλές περιπτώσεις των Υπηρεσιών και Προµηθειών - δηλαδή, πριν καν 
εισαχθούν τα δηµόσια έργα σε αυτό (!) -  επί τρεις ολόκληρες ηµέρες, φαινόµενο 
που ευθέως ακυρώνει την αξιοπιστία και διαφάνεια των εµπλεκόµενων 
διαγωνιστικών διαδικασιών.  
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Κύριοι  

 

είναι φανερό ότι το ΕΣΗ∆ΗΣ απλά δεν είναι ακόµη έτοιµο για να υποδεχθεί και να 
αντεπεξέλθει στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δηµοσίων έργων και µε την προτεινόµενη 
ρύθµιση της παρ.15 του άρθρου 47 του υπό συζήτηση πολυνοµοσχεδίου επιθυµείτε οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις και οι αναθέτουσες αρχές να εκτελέσουν δοκιµαστική λειτουργία 
του ανέτοιµου και ανεπαρκούς συστήµατος σε πραγµατικούς όρους, γεγονός καθ' όλα 
απαράδεκτο και απορριπτέο.  

 

Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση οφείλει 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.  

 

Επειδή η πιθανότητα να έχετε δηµιουργήσει αυτές τις συνθήκες έως τις 15.6.2017 είναι 
µηδενική ζητούµε να επαναδιατυπώσετε τις προβλέψεις του άρθρου ώστε το ΕΣΗ∆ΗΣ όταν 
εφαρµοστεί στα έργα να είναι πλήρως λειτουργικό για όλες τις περιπτώσεις των έργων.  

 

Σε διαφορετική περίπτωση η αξιοπιστία της ηλεκτρονικής δηµοπράτησης έργων θα πληγεί 
σε υπερθετικό βαθµό, ακυρώνοντας στην πράξη την προοπτική επιτυχούς εφαρµογής τους 
στην Ελλάδα.   

 
 

Με τιµή 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

   ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  


