
 

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1  

Σκοπός 

1. Οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου εφαρµόζονται στην ανάθεση και εκτέλεση 
µε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δηµοσίων συµ-
βάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών κατά την έννοια των προεδρικών 
διαταγµάτων 59/2007 (Α΄ 63) και 60/2007 (Α΄ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ ΕΚ αντίστοιχα). 

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), στις συµβάσεις που 
εξαιρούνται από το νόµο αυτόν, σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς 
και στις συµβάσεις που συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 346 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συµπεριλαµβανοµένων και των 
συµβάσεων που συνάπτονται από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών και από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους 
πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του 
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις που εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

 

Άρθρο 2  



Ορισµοί 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι ακόλουθοι όροι 
έχουν την εξής έννοια: 

α) Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ): 
Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την υποβολή αιτηµάτων, τον προγραµµατισµό, την έγκριση, τη 
διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 
µε τη χρήση και εφαρµογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

β) ∆ιαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗ∆ΗΣ: ∆ιαδικτυακός Τόπος του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων στoν οποίo λειτουργεί το ΕΣΗ∆ΗΣ µε την ονοµασία στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και µε λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και µε 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. 

γ) Χρήστες: Οι οικονοµικοί φορείς του άρθρου 2 παρ. 8 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 
64) και του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 59/2007 (Α΄ 63) και οι υπάλληλοι και 
λειτουργοί των φορέων του δηµοσίου τοµέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) που χρησιµοποιούν το ΕΣΗ∆ΗΣ στο 
πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. 

δ) Ηλεκτρονικά δεδοµένα: Κάθε αφαιρετικό σύνολο στοιχείων σε ηλεκτρονική 
µορφή, το οποίο αναπαριστά πληροφορία αποθηκευµένη σε κάθε µέσο, το οποίο 
χρησιµοποιείται από υπολογιστικό-πληροφοριακό σύστηµα, µε ηλεκτρονικό, 
µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή 
στοιχείων που δεν µπορούν να αναγνωστούν άµεσα, όπως και κάθε µαγνητικό, 
ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, 
εικόνα, σύµβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον το εν λόγω 
περιεχόµενο δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες και δεν προορίζεται ούτε είναι 
πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα που µπορούν να έχουν έννοµες συνέπειες. 

ε) Ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΣΗ∆ΗΣ: Το διαρθρωµένο σύνολο δεδοµένων ή 
εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια και 
υποβάλλονται σε επεξεργασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. Η επεξεργασία περιλαµβάνει 
ιδίως την ευρετηρίαση, διαχείριση και αρχειοθέτηση των εγγράφων. Μέρος του 
ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗ∆ΗΣ είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ) του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). 

 

 

Άρθρο 3  

Πεδίο εφαρµογής 

1. Οι Aναθέτουσες Aρχές υποχρεούνται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 9, να χρησιµοποιούν αποκλειστικά το ΕΣΗ∆ΗΣ σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας ανάθεσης συµβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, 
δηλαδή από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση 



των συµβάσεων αυτών µε προϋπολογισµό ανώτερου των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2. Η κατά τα ανωτέρω σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων της παραγράφου 1 
του άρθρου 1 του παρόντος από τις αναθέτουσες αρχές µε χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ 
γίνεται σύµφωνα µε σχετικό Κανονισµό, ο οποίος θεσπίζεται µε το προεδρικό 
διάταγµα του άρθρου 7 του παρόντος. 

 

Άρθρο 4  

Αναθέτουσες Αρχές 

1. Ορίζονται ως εθνικές Κεντρικές Αρχές Προµηθειών µε την έννοια του άρθρου 
2 παρ. 10 και του άρθρου 17 του π.δ. 60/2007 και του άρθρου 2 παρ. 8 και του 
άρθρου 22 του π.δ. 59/2007, οι οποίες διενεργούν διαγωνισµούς σε εθνικό 
επίπεδο: α) Η Γενική ∆ιεύθυνση Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, β) η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού µπορούν να 
καθορίζονται και άλλες Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, καθώς και οι όροι για την 
οµαδοποίηση και υπαγωγή δηµοσίων συµβάσεων σε Κεντρικές Αρχές 
Προµηθειών, οι περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων οι οποίες δεν συνάπτονται 
από Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, οι κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και έργων, 
τα οποία µπορούν να αποτελούν αντικείµενο οµαδοποίησης και για την 
προµήθεια των οποίων µπορεί να γίνεται προσφυγή σε τεχνικές και εργαλεία 
ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (συµφωνίες-πλαίσιο, δυναµικά συστήµατα 
αγορών, ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, κεντρικές αρχές 
προµηθειών) και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος. 

3. Οι Κεντρικές Αρχές Προµηθειών, οι οποίες διέπονται από ειδικές διατάξεις για 
τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, χρησιµοποιούν το ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος και τις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 5  

Υποστήριξη του ΕΣΗ∆ΗΣ 

1.  Η υποστήριξη του ΕΣΗ∆ΗΣ ανατίθεται στο Τµήµα Προγραµµατισµού και 
Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
κρατικών προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 

2.  Το Τµήµα της παραγράφου 1 µπορεί να λειτουργεί και ως αρχή εγγραφής για 
την καταχώρηση χρηστών του ΕΣΗ∆ΗΣ µε την έννοια του άρθρου 20 του ν. 
3448/2006, όπως ισχύει. 

3. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος αυτού υπάγονται: α) Ο έλεγχος των 
προϋποθέσεων εγγραφής και αυ-θεντικοποίησης των χρηστών. 



β) Η παρακολούθηση, η ενηµέρωση, ο εµπλουτισµός, η συντήρηση και η 
διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης 

του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέρος του οποίου αποτελεί το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ), κατά το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). 

γ) Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας του συστήµατος του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 

δ) Η µέριµνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα του ΕΣΗ∆ΗΣ και ο 
συντονισµός µε τις αναθέτουσες αρχές και άλλους φορείς του δηµόσιου τοµέα, 
καθώς και µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της δηµόσιας διοίκησης, µε 
αντίστοιχα συστήµατα κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων 
χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

ε) Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 

Άρθρο 6  

Λειτουργία του ΕΣΗ∆ΗΣ 

1.  Οι χρήστες αποκτούν δικαίωµα χρήσης του ΕΣΗ-∆ΗΣ, εφόσον διαθέτουν τα 
ανάλογα διαπιστευτήρια που απαιτούνται, σύµφωνα µε την πολιτική ασφάλειας 
του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

2. Για την πολιτική ασφάλειας του ΕΣΗ∆ΗΣ ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Η χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ προϋποθέτει την εγγραφή και αυθεντικοποίηση των 
χρηστών. Η εγγραφή και αυθεντικοποίηση ηµεδαπών και αλλοδαπών χρηστών 
του ΕΣΗ∆ΗΣ γίνεται µε τη χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και συµπληρωµατικά τις διατάξεις του 
άρθρου 31 του ν. 3979/2011, του π.δ. 150/2001 και του ΠΗ∆. (Πλαίσιο Ηλε-
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης - ΥΑΠ/Φ.40. 4/1/1989 - Β΄ 1301). 

β) Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, των εγγράφων, πιστοποιητικών, 
βεβαιώσεων, δηλώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 43 έως 48 και στο άρθρο 
50 του π.δ. 60/2007, καθώς και των εγγράφων, πιστοποιητικών ή δηλώσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφοι 2, 3 και στα άρθρα 44, 45 του π.δ. 
59/2007 διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, των προεδρικών 
διαταγµάτων 59/2007 και 60/2007, του ν. 3979/2011 και του ΠΗ∆. 

3.  Οι υπηρεσίες χρονοσήµανσης παρέχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
υπουργικής απόφασης ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού ∆ιοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Β’ 401) από τρίτους εθνικούς ή 
αλλοδαπούς φορείς υποχρεωτικά πιστοποιηµένους από τις αντίστοιχες αρµόδιες 
αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και διασυνδεδεµένους µε τον εθνικό 
χρόνο. Η παροχή των υπηρεσιών χρονοσήµανσης αποδεικνύεται µε σχετική 
ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών 
αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ µε ασφαλή 
κρυπτογραφηµένο τρόπο και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογί-
ας. ∆εν επιτρέπεται στην αναθέτουσα αρχή ή στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου η 



παρέµβαση στη διαδικασία χρονοσήµανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους φορείς της Κεντρικής 
Κυβέρνησης κατά το άρθρο 9 του παρόντος εγκύρως χρονοσηµαίνονται 
ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία διακινούνται στο πλαίσιο λειτουργίας του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, εφόσον η χρονοσήµανση παρέχεται δυνάµει σχετικών συµβάσεων που 
συνάπτονται µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων αφενός και αφετέρου της Πρωτεύουσας Αρχής 
Πιστοποίησης του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57) ή άλλων φορέων, που 
ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

4.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία 
πιστοποιείται ότι δεν µπορεί να αποκατασταθεί εντός των ορισµένων χρονικών 
ορίων, η Αναθέτουσα Αρχή που διεξάγει µια διαδικασία σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης µπορεί να µεταβάλλει τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας σύναψης 
δηµόσιας σύµβασης, ώστε συνολικά ή µερικά να µπορεί να γίνει χωρίς τη χρήση 
ΤΠΕ, µε αιτιολογηµένη απόφασή της. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία διαπίστωσης και επιβεβαίωσης της 
αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ και τη διαδικασία έγκαιρης ενηµέρωσης των 
οικονοµικών φορέων και συνέχισης της διαδικασίας χωρίς τη χρήση ή µε µερική 
χρήση ΤΠΕ, καθώς και της πιθανής παράτασης της διεξαγωγής της διαδικασίας 
σύναψης της δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

5. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και του 
Παραρτήµατος XXIV του π.δ. 59/2007, του άρθρου 36 και του Παραρτήµατος X 
του π.δ. 60/2007, καθώς και του ν. 3979/2011 και του ΠΗ∆. 

 

Άρθρο 6Α 

1.  Στο ΕΣΗ∆ΗΣ τηρείται Μητρώο εγγεγραµµένων προµηθευτών και παρόχων 
υπηρεσιών, που συνδέεται διαλειτουργικά µε το Μητρώο Εργοληπτών και Μελε-
τητών, που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

Με απόφαση του Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία 
εγγραφής και διαγραφής στο Μητρώο, ο τρόπος λειτουργίας του µε χρήση του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, η διαλειτουργικότητα του συστήµατος µε ήδη υπάρχοντα µητρώα 
φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

2.  Στο ΕΣΗ∆ΗΣ τηρείται Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισµών δηµοσίων 
συµβάσεων. Στο µητρώο αυτό εγγράφονται όλοι όσοι µπορούν να είναι 
αξιολογητές, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχουν πενταετή εµπειρία στο αντικείµενο της ειδικότητάς τους. Οι αξιολογητές 
κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το επάγγελµα η/και την ειδικότητά 
τους και επιλέγονται ανάλογα µε τη φύση και το είδος του αντικειµένου του 
διαγωνισµού. Στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών δεν 
εµφανίζονται στους αξιολογητές στοιχεία ταυτότητας των προσφερόντων. Η 
επιλογή των αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή αξιολόγησης του 
εκάστοτε διαγωνισµού, η σύνθεση και λειτουργία της οποίας καθορίζεται 



σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, γίνεται µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ µεταξύ των αξιολογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που 
απαιτούνται από το αντικείµενο του διαγωνισµού. 

Η επιλογή των Αξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγησης του 
∆ιαγωνισµού γίνεται µε ηλεκτρονική κλήρωση µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ µεταξύ των 
αξιολογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται 

από το αντικείµενο του διαγωνισµού. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 
εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο αυτό, οι κατηγορίες - ειδικότητες των 
Αξιολογητών, οι επαγγελµατικοί και επιστηµονικοί φορείς που συµµετέχουν στις 
επιτροπές αξιολόγησης και κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου. 

 

Άρθρο 7 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
που αφορούν: 

α. Τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής πύλης ΕΣΗ∆ΗΣ, τη δοµή και το περιεχόµενό 
της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΗ∆, τη διαβάθµιση των χρηστών, τον τρόπο 
πρόσβασης και µελέτης των εγγράφων των διαγωνισµών και τη δηµιουργία και 
χορήγηση αντιγράφων µε χρήση ΤΠΕ, τα αντίστοιχα αναγνωριστικά και 
διαπιστευτήρια και τα ειδικότερα θέµατα και µεθόδους εγγραφής, 
αυθεντικοποίησης, την πολιτική ασφάλειας του δικτυακού τόπου και την 
εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων 
των χρηστών του ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 
39 και του Παραρτήµατος ΧΧΙV του π.δ. 59/2007, του άρθρου 36 και του 
Παραρτήµατος Χ του π.δ. 60/2007, καθώς και του ν. 3979/2011 και του ΠΗ∆. 

β. Τον προσδιορισµό του περιεχοµένου, των κανόνων και λεπτοµερειών χρήσης 
των επιµέρους εργαλείων του ΕΣΗ∆ΗΣ, όπως ενδεικτικά της διαδικτυακής 
διαχείρισης αιτηµάτων και πληροφοριών, της χρήσης προτύπων και 
υποδειγµάτων, της διαχείρισης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, της 
ηλεκτρονικής κοινοποίησης, της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης και 
διαχείρισης των συναπτόµενων δηµόσιων συµβάσεων, της τήρησης των 
ηλεκτρονικών αρχείων και εγγράφων του ΕΣΗ∆ΗΣ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ), των ηλεκτρονικών καταλόγων, των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών, των δυναµικών συστηµάτων αγορών, των 
ηλεκτρονικών παραγγελιών, της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, των ηλεκτρονικών 
πληρωµών. 

γ. Τους όρους και προϋποθέσεις για την υποβολή, γνωστοποίηση, διακίνηση 
εγγράφων µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, τον τύπο και το περιεχόµενό τους, τον 
προσδιορισµό του χρόνου παραλαβής και τον υπολογισµό των προθεσµιών, 
τυχόν τεκµήρια γνωστοποίησης και απόκτησης πρόσβασης από τον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης και την 



απόδειξη πρόσβασης σε έγγραφα µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ και χορήγησης αντιγράφων. 

δ. Τη διαλειτουργική σύνδεση του ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα πληροφοριακά συστήµατα του 
δηµόσιου τοµέα, όπως ενδεικτικά των αναθετουσών αρχών, πάσης φύσεως 
φορέων του δηµόσιου τοµέα, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών 
εγγραφής και εντεταλµένων γραφείων, του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, των 
φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών 
Αρχών, καθώς επίσης και µε τα πληροφοριακά συστήµατα άλλων χωρών – 
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενδεικτικά 
των TED και SIMAP. 

ε. Τον καθορισµό και εφαρµογή µέτρων εκπαίδευσης των χρηστών, µέσω 
σχετικών προγραµµάτων και σεµιναρίων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης ή της 
σύνταξης κωδίκων πρακτικής. 

στ. Την ακριβή χωροθέτηση του ΕΣΗ∆ΗΣ, καθώς και τους όρους και 
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν, σε τεχνικό επίπεδο, την αδιάλειπτη και ορθή 
λειτουργία του στο σηµείο χωροθέτησης. 

2. Η κατάρτιση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση 
των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, που αφορούν τις συµβάσεις της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος και ιδίως στις τεχνικές προδιαγραφές, 
τα πρότυπα, τα µέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης 
αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδοµένων, καθώς και στις 
κατευθύνσεις για τα µέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας ρυθµίζονται µε 
το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 
3979/2011. 

 

Άρθρο 8  

Τελικές, µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις 

1. Μέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9, οι 
φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 
1Β του ν. 2362/1995, δύνανται να χρησιµοποιούν το σύνολο ή µέρος του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς οριζόµενα στη σχετική διακήρυξη ή/και 
στις αποφάσεις έγκρισης του Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών, όπου 
συντρέχει περίπτωση. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων είναι δυνατόν να µετατίθεται χρονικά η εφαρµογή του 
ΠΗ∆ για τις ανάγκες του παρόντος για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την 
τριετία από τη θέση σε εφαρµογή του παρόντος, καθώς και ο χρόνος έναρξης 
υποχρεωτικής εφαρµογής του συνόλου ή µέρους των σχετικών διατάξεων του 
παρόντος νόµου σε όλες ή ορισµένες κατηγορίες δηµοσίων συµβάσεων, για όλες 
ή για ορισµένες αναθέτουσες αρχές και σε όλες ή σε µέρη των αποφάσεων 
ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

 

Άρθρο 9  



Έναρξη ισχύος 

1. Η έναρξη ισχύος των άρθρων 1 έως και 8 του παρόντος νόµου αρχίζει από τη 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη των 
οριζόµενων στο παρόν άρθρο. 

[Αρχή Τροποποίησης]«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την 
Κεντρική ∆ιοίκηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 1Β του ν. 
2362/1995, όπως ισχύει, είναι την 1.1.2014. Ειδικά για τη Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου ως προς τις προµήθειες που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραµµα 
Προµηθειών η έναρξη ισχύος του ιδίου άρθρου είναι την 1.7.2013.» - ΑΝΤΙΚ. 
ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 9 ΤΟΥ Ν. 4205/13, ΦΕΚ-
242 Α/6-11-13 [Τέλος Τροποποίησης] 

3.  Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά τη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 
1η Απριλίου 2014. 

4. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, όσον αφορά το σύνολο 
του ∆ηµόσιου Τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 
2362/1995, όπως ισχύει, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2015. 

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, ειδικά για τις 
δηµόσιες συµβάσεις έργων της Κεντρικής Κυβέρνησης, η εφαρµογή του 
παρόντος αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2014. 

…………………………………… 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2013 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. 

 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013 

 
 


