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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
14ο Σεμινάριο EE-OHE (EUPF) και ενημερωτική συνεδρία τoυ United Nations Procurement Division
(UNPD) για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών
Πραγματοποιήθηκε το 14ο, κατά σειρά, ετήσιο σεμινάριο με αντικείμενο τις διαδικασίες και τους κανόνες
λειτουργίας του συστήματος προμηθειών του ΟΗΕ (ΕU – UN Procurement Seminar /3-4.4.2017). Παράλληλα,
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνεδρία τoυ United Nations Procurement Division (UNPD) για το ίδιο θέμα
(5.4.2017).
Το σεμινάριο, τις εργασίες του οποίου άνοιξε ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στα ΗΕ,
Πρέσβης κ. Joao Vale de Almeida, κινήθηκε στην πεπατημένη της θεματικής παρουσίασης των διαδικασιών για
συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών των εξειδικευμένων φορέων του ΟΗΕ, με έμφαση στις μεταφορές και τα
logistics, τη διαχείριση αποβλήτων, τις κατασκευές, την ύδρευση και την ενέργεια. Στο πλαίσιο των ανωτέρω
θεματικών, έλαβαν χώρα συνοπτικές παρουσιάσεις από τους αρμοδίους για θέματα προμηθειών εκπροσώπους
ειδικευμένων Οργανισμών/Tμημάτων των ΗΕ (UN/Procurement Division, UNICEF, UN Development Program,
UN Global Marketplace, UN Office for Project Services κλπ), ενώ πραγματοποιήθηκαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις
ανάμεσα σε ανωτέρω εκπροσώπους και στελέχη των 60 συνολικά εταιρειών από χώρες μέλη της ΕΕ (οι 16 εξ
αυτών ιταλικές) που συμμετείχαν στο σεμινάριο. Σημειωτέον ότι η φετινή συμμετοχή ήταν αισθητά χαμηλότερη
της περσινής (είχαν συμμετάσχει 86 εταιρείες), ενώ δεν έλαβε μέρος εταιρεία ελληνικών συμφερόντων (στο
αντίστοιχο περσινό σεμινάριο είχε συμμετάσχει μία, από τον χώρο της γλωσσικής διερμηνείας).
Επισημαίνεται ότι ο Επικεφαλής του Τμήματος Προμηθειών του Οργανισμού κ. D.Dovgopoly επανέλαβε
ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες επί των οποίων στηρίζεται το όλο σύστημα είναι η ποιότητα, η διαφάνεια και η
ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Οργανισμός έχει αποφασίσει να δώσει ακόμα μεγαλύτερη
έμφαση στην ποιότητα, ιδίως σε κρίσιμους από άποψη ασφαλείας τομείς, όπως οι αερομεταφορές. Σύμφωνα με
τον κ. Dovgopoly, για τον Οργανισμό προέχει η εξασφάλιση ενός σταθερά βιώσιμου συστήματος προμηθειών,
που θα καλύπτει όλα τα πεδία δράσης των πολλών εξειδικευμένων φορέων του.
Προκειμένου να δοθεί μια αναλυτικότερη εικόνα των προϊόντων με την υψηλότερη ζήτηση στο σύστημα
προμηθειών, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα 10 σημαντικότερα εξ αυτών σε αξία, για το έτος 2015
(τελευταία διαθέσιμα στοιχεία):
1 Aερομεταφορές
2 Χημικά & Πετρελαιοειδή
3 Τρόφιμα/Catering
4 Λοιπές μεταφορές και παράδοση προϊόντων
5 Αρχιτεκτονική, κατασκευές κλπ
6 Διάφορα
7 Συσκευές τηλεπικοινωνίας
8 Ενοικίαση αντικειμένων
9 Υπολογιστές, προϊόντα πληροφορικής
10 Συστήματα ασφαλείας
Πηγή: UN Procurement Division

$584,538,835
$544,202,645
$446,215,641
$192,073,371
$153,852,752
$145,466,704
$144,991,089
$119,524,764
$113,251,214
$100,316,021

Για το ίδιο θέμα έλαβε χώρα ενημερωτική συνεδρία του United Nations Procurement Division (UNPD), με
μοναδικό ομιλητή τον κ. D.Dogvopoly (5.4.2017), με συμμετοχή εκπροσώπων Μονίμων Αντιπροσωπειών στα ΗΕ
και Γενικών Προξενείων στη Νέα Υόρκη. Κατά την παρουσίασή του, ο υπεύθυνος του UNPD επανέλαβε όσα είχε
αναφέρει στο σεμινάριο του EUPF.

Το Γραφείο μας, το οποίο παρακολουθεί σταθερά τις ανωτέρω εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια, εκτιμά ότι,
παρά το ελάχιστο ενδιαφέρον από πλευράς ελληνικών εταιρειών για τις προμήθειες του ΟΗΕ, εξακολουθούν να
υπάρχουν ευκαιρίες για ελληνικές εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς προμηθειών,
ιδίως στους κλάδους των τροφίμων/ποτών, κατασκευών, φαρμακευτικών ειδών, πληροφορικής και τεχνολογίας
και προτίθεται να συνδράμει οιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην
ιστοσελίδα www.eupf.org. Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το σύστημα και τη διαδικασία προμηθειών
του ΟΗΕ μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.un.org/Depts/ptd/.

