
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. 

Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω 
ως ομιλητής στο 11ο ετήσιο συνέδριο για τις ״Καθαρές״ Δημόσιες Συμβάσεις, ως  
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Η πρόσκληση αυτή 
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή τόσο για εμένα προσωπικά όσο και για την Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Παράλληλα, συμβάλλει 
σημαντικά στην συνεχιζόμενη προσπάθεια τόσο της Γενικής Γραμματείας όσο και 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ενημέρωση και στην οικοδόμηση δεσμών 
εμπιστοσύνης καθώς και ενεργοποίησης στην προώθηση της Διαφάνειας, της 
Ακεραιότητας και του Κράτους Δικαίου. 

     Το υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για τις δημόσιες συμβάσεις τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιβάλλει να τεθεί ως προτεραιότητα η 
παρακολούθηση και συνεχής βελτίωση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων, 
δεδομένου ότι η αποτελεσματική και αποδοτική σύναψη αυτών είναι ζωτικής 
σημασίας για την χώρα, όχι μόνο σε ότι αφορά στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και 
στην ανάπτυξη των υποδομών και την παροχή βασικών υπηρεσιών προς τους 
πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό μια από τις σημαντικότερες πολιτικές, τόσο σε εθνικό όσο 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών (e-
procurement) στο χώρο των δημοσίων συμβάσεων, η οποία  καλύπτει όλο τον κύκλο 
αυτών. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στις δημόσιες συμβάσεις για να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και 
την προσβασιμότητα σε αυτές, την αύξηση του ανταγωνισμού, την απλούστευση 
των διαδικασιών για την ανάθεση και διαχείριση των συμβάσεων, οδηγώντας έτσι 
στην εξοικονόμηση κόστους. Η χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων διασφαλίζει 
ευέλικτη και ασφαλή επιχειρηματική δραστηριότητα, εγγυείται τη δίκαιη 
μεταχείριση των συμμετεχόντων σε διαγωνιστικές διαδικασίες, προστατεύει τα 
ευαίσθητα δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα, διευκολύνει τις νέες και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, προωθώντας την 
απλούστευση και τυποποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών. 
 
       Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) είναι μια από 
τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο, θεσπίστηκε με το ν. 4155/13 και  
λειτουργεί ως ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα, που υποστηρίζει το σύστημα των 
δημοσίων συμβάσεων άνω των 60.000 ευρώ, με τη σταδιακή υποχρεωτική χρήση 
του από την άνοιξη του 2017. Το ηλεκτρονικό σύστημα έχει αναβαθμιστεί και 
κρίνεται εξαιρετικά επαρκές όπως αποδεικνύει η συνεχής άνοδος των 
καταχωρήσεων καθώς και η επέκταση της χρήσης του από όλες τις αναθέτουσες 
αρχές και φορείς. Αναπτύσσεται περαιτέρω η διαλειτουργικότητα του συστήματος 
με άλλα ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα, με σκοπό την επιτάχυνση και 
απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών όπως είναι η 
Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ και πληροφοριακά 
συστήματα όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, τα σχετικά Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (ΜΕΚ, ΜΕΕΠ, κλπ), του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων 
έργων, και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την 



παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, 
στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς των φορολογικών ασφαλιστικών, δικαστικών και 
εισαγγελικών αρχών, καθώς, και με τα πληροφοριακά συστήματα της Ένωσης και 
άλλων κρατών-μελών. Με το ΕΣΗΔΗΣ διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δημοσιότητα 
κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, ενώ συγχρόνως παρέχεται στις 
επιχειρήσεις ένα αξιόπιστο και εύχρηστο εργαλείο για τη συμμετοχή τους στις 
δημόσιες συμβάσεις. 
   
    Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) το οποίο 
θεσπίστηκε με το ν. 4013/11, είναι ένα μητρώο, στο οποίο συγκεντρώνονται όλα τα 
στοιχεία των δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης των 1.000 
ευρώ. Στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ελεύθερη πρόσβαση τόσο οι αναθέτουσες αρχές/φορείς 
όσο και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, αλλά και τρίτοι που επιθυμούν να 
λαμβάνουν γνώση των καταχωριζόμενων σε αυτό στοιχείων. Είμαστε πλέον σε θέση 
όχι μόνον οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να 
πληροφορηθεί σε πραγματικό χρόνο ποιος αγόρασε, τι από ποιον  και σε τι τιμές.  
   Παράλληλα, προβλέπεται  η επίτευξη της διαλειτουργικότητας και διασύνδεσής 
του με άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως με το Μητρώο Δεσμεύσεων του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και με κάθε άλλο 
πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις 
υπηρεσίες του Δημοσίου των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, 
δημοσιονομικούς στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς. 
     Η χρήση του ΚΗΜΔΗΣ χρησιμεύει ήδη για την εξαγωγή αξιόπιστων στατιστικών 
στοιχείων για τις δημόσιες συμβάσεις στη χώρα ενώ αποτελεί ένα σημαντικό 
εργαλείο για τον προγραμματισμό των προμηθειών σε κεντρική βάση και στη 
χάραξη ενιαίας στρατηγικής για την εκπόνηση συμφωνιών πλαίσιο σε κεντρικό 
επίπεδο. 
    Το ΚΗΜΔΗΣ λειτουργεί ως βασικό μέσο ευρείας δημοσιότητας των δημοσίων 
συμβάσεων, αφού αντικατέστησε την υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αποσκοπώντας στην απλοποίηση και ενοποίηση 
των κανόνων δημοσιότητας. 
 
    Τέλος θα ήθελα να προσθέσω ότι οι ηλεκτρονικές διαδικασίες προσφέρουν πολλά 
οικονομικά οφέλη και όχι μόνο προς το συμφέρον του κράτους. Απλοποιούν σαφώς 
τη ζωή των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων, με την ενίσχυση της 
διαφάνειας των διαγωνισμών, με τη διευκόλυνση της πρόσβασης, με τη μείωση των 
εξόδων υποβολής προσφορών (έξοδα ταχυδρόμησης, εκτυπώσεις, αγορά τευχών 
διακηρύξεων κλπ). Πέραν τούτου η ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος δημοσίων 
συμβάσεων συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση φαινομένων κακοδιαχείρισης, 
διαφθοράς, προνομιακής μεταχείρισης. Η πλήρης καταγραφή τόσο των αναγκών 
όσο και των συμβάσεων που έχουν συναφθεί, οδηγούν στην δυνατότητα 
αξιοποίησης των στατιστικών αυτών δεδομένων, η οποία με τη σειρά της θα 
εξασφαλίσει τη καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των δυνατοτήτων της 
αγοράς.   
 



    Ευχαριστώ και πάλι για την τιμή να συμμετάσχω ως ομιλητής στο ετήσιο 

συνέδριο για τις ˝Καθαρές״ Δημόσιες Συμβάσεις και προσβλέπω στη 

συνέχιση της συνεργασίας μας με την ανάπτυξη μόνιμων διαύλων 

επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεών για την αντιμετώπιση του σύνθετου 

φαινομένου της διαφθοράς.  

 
  

 

  

 


