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Μέλος & Εκπρόσωπος: 

      
 

 

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών,  

κ. Χρήστο Σπίρτζη 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017 

Αρ. Πρωτ.: 35/ΕΞ 

 

 

ΘΕΜΑ: Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στις συμβάσεις 

μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Ν. 

4412/16. 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 379 του Ν. 4412/16, από την 

18η Απριλίου 2017 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για τους διαγωνισμούς ανάθεσης 

συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με αξία 

ανώτερη των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η διενέργεια των 

απαιτούμενων τροποποιήσεων και συμπληρώσεων στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

(έκδοση ΚΥΑ της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4412/16, πρότυπες προκηρύξεις κ.λπ.), προκειμένου να 

καλυφθούν οι ειδικές απαιτήσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών των εν λόγω συμβάσεων. 

Υπό τα δεδομένα αυτά, και προκειμένου να μην προκύψουν κι άλλα προβλήματα στη δοκιμαζόμενη 

μελετητική αγορά, πιστεύουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την έγκαιρη μετάθεση της ημερομηνίας 

έναρξης χρήσης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για τις συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για διάστημα ικανό για την άρτια προετοιμασία όλων των 

εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο, Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., δημόσιοι φορείς και υπηρεσίες και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις).  

Όπως για όλα τα θέματα του μελετητικού-συμβουλευτικού κλάδου, ο Σύνδεσμός μας είναι στη 

διάθεσή σας για άμεση συνεργασία και στο συγκεκριμένο θέμα της διενέργειας ηλεκτρονικών 

διαγωνιστικών διαδικασιών. Σημειώνουμε ότι κατά τον ΣΕΓΜ η καθολική εφαρμογή του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (ή 

όποιου αντίστοιχο συστήματος) για τις δημόσιες συμβάσεις συνιστά μία σημαντικότατη αναγκαία και 

ουσιαστική μεταρρύθμιση αφενός για την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών, αφετέρου 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εξυπηρέτηση των αρχών της διαφάνειας και του υγιούς 

ανταγωνισμού (βλ. και πρότασή μας για συμπλήρωση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με ένα υποσύστημα ελέγχου 

και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, σε σχέση με δείκτες που υποκρύπτουν 

διαφθορά, κ.ά.). 

Εν αναμονή της επόμενης επικοινωνίας και συναντήσεώς μας, διατελούμε στη διάθεσή σας. 

 

Μετά τιμής 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Καλέργης 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

Παναγής Τονιόλος 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Δημήτριο Παπαδημητρίου 

2. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 


