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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, 18346   

  Μοσχάτο

: HelpDesk ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

: www.promitheus.gov.gr 

ΠΡΟΣ:
1) Αναθέτουσες Αρχές / Αναθέτοντες Φορείς
2) Οικονομικοί Φορείς

     Ανάρτηση: www.promitheus.gov.gr 

ΚΟΙΝ : 
1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
2) Γραφείο Γενικού Διευθυντή Υποδομών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας 
Διοίκησης

3) Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική 
Γραμματεία Υποδομών, Διεύθυνση 
Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11), 
d11.diagonismoi@ggde.gr  

4) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, Υπ. Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, gen-sec@mindev.gov.gr
5) Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Υπ. 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

kt@mindev.gov.gr 
6) Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας 

(ΕΚΑΠΥ), protokollo@ekapy.gov.gr, 
president@ekapy.gov.gr 

7) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) 
eaadhsy@eaadhsy.gr

ΘΕΜΑ: «Αναβάθμιση του υποσυστήματος ΚΗΜΔΗΣ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης για την «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) – 
Μετάπτωση, Παραγωγική λειτουργία, Αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργία για δύο (2) 
χρόνια» έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες αναβάθμισης στο υποσύστημα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν αφορούν την αναβάθμιση των σχετικών υποδομών λογισμικού στις τελευταίες 
διαθέσιμες εκδόσεις (versions) καθώς και την τεχνική και αισθητική αναμόρφωση της εφαρμογής και ιδίως του  
γραφικού περιβάλλοντος (graphical user interface - GUI) αυτής,  με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων. 
Αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων είναι, μεταξύ άλλων, η ενισχυμένη συμβατότητα της εφαρμογής με 
διευρυμένο αριθμό σύγχρονων φυλλομετρητών (web browsers) καθώς και η διάθεση νέας, βελτιωμένης 
αισθητικά και τεχνικά, διεπαφής χρήστη (user interface - UI) καθώς και η διάθεση της εφαρμογής και στην 
Αγγλική γλώσσα.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω αναβάθμιση δεν επιφέρει αλλαγές στις υφιστάμενες ροές ενεργειών και στις 
λειτουργικότητες και δεν απαιτεί διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος για την εφαρμογή της. 

Επισημαίνεται όμως ότι για την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών αναβάθμισης του υποσυστήματος 
ΚΗΜΔΗΣ, και ειδικότερα όσον αφορά την αναβάθμιση της σχετικής βάσης δεδομένων, θα απαιτηθεί μελλοντικά 
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ολιγοήμερη διακοπή της παραγωγικής του λειτουργίας, για την οποία θα εκδοθεί εγκαίρως σχετική ανακοίνωση 
από την υπηρεσία μας.

Από τη Δευτέρα 14.11.2022 και ώρα 18.00, το αναβαθμισμένο υποσύστημα ΚΗΜΔΗΣ θα είναι προσβάσιμο μέσω 
του σχετικού συνδέσμου «Είσοδος Χρηστών ΚΗΜΔΗΣ» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» 
(www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr).

Η τρέχουσα ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου «https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2» για απευθείας 
πρόσβαση των χρηστών στο ΚΗΜΔΗΣ καταργείται. 

Σημειώνεται ότι, έχει πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του εγχειριδίου χρήσης του ΚΗΜΔΗΣ, στο οποίο και 
αποτυπώνονται οι νέες οθόνες της εφαρμογής.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνσή μας παραμένει στη διάθεση των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων 
Φορέων και των Οικονομικών Φορέων, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της να συνδράμει στην ομαλή 
και χωρίς προβλήματα συνέχιση των διαδικασιών.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

Αθανάσιος Πανταζής

Εσωτερική Διανομή:  
1) Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ


