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 Σεμινάριο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών των Ηνωμένων Εθνών 

(Νέα Υόρκη, 29.02-01.03 2016) 

 

               Πραγματοποιήθηκε το 13
ο
, κατά σειρά, ετήσιο σεμινάριο με αντικείμενο τις διαδικασίες και τους 

κανόνες λειτουργίας του συστήματος προμηθειών του ΟΗΕ (ΕU UN-Procurement Seminar) 

              Το φετινό σεμινάριο είχε διήμερη διάρκεια (29.02-01.03) και πιο πρακτικό προσανατολισμό σε 

σύγκριση με τα αντίστοιχα προηγούμενων ετών, με έμφαση στις εξής θεματικές: Παρουσιάση διαδικασιών 

ανά ειδικευμένο οργανισμό, οnline επιχειρηματικές ευκαιρίες, διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών, 

καινοτομία και ειρηνευτικές αποστολές, ευκαιρίες στους κλάδους Υγείας, Τροφίμων, Ύδρευσης, Logistics, 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κλπ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω θεματικών, έλαβαν χώρα συνοπτικές 

παρουσιάσεις από τους αρμοδίους για θέματα προμηθειών εκπροσώπους ειδικευμένων Οργανισμών των 

ΗΕ (UNPD, UNOPS, UNICEF, UNDP,UNHCR, WFP, FAO, UNRWA, UNIDO, UNFPA PAHO, WHO 

κλπ), ενώ πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ανάμεσα σε εκπροσώπους ανωτέρω οργανισμών και των 86 

συνολικά εταιρειών από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ που συμμετείχαν στο σεμινάριο (μεταξύ των οποίων 

και εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, με εξειδίκευση στον τομέα της μετάφρασης και γλωσσικής 

διερμηνείας) 

           Από τις παρουσιάσεις στις διάφορες θεματικές, συγκρατούνται τα εξής:  

           Οι δύο σημαντικότερες παράμετροι επί τη βάσει των οποίων λειτουργεί το όλο σύστημα είναι η 

ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα. Για τον Οργανισμό προέχει η εξασφάλιση ενός σταθερά βιώσιμου 

συστήματος προμηθειών, που θα καλύπτει όλα τα πεδία δράσης των εξειδικευμένων φορέων του. Ο 

Οργανισμός θα προσπαθήσει να συνδυάσει τον εξορθολογισμό του κόστους με καινοτόμες λύσεις, 

προσβλέποντας στην επίτευξη των Βιώσιμων Αναπτυξιακών Στόχων του (Sustainable Development Goals). 

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τις ελληνικές εταιρείες είναι η έμφαση που έδωσε ο επικεφαλής του 

Τμήματος Προμηθειών κ. D. Dovgopoly σε δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων που προμηθεύεται ο 

Οργανισμός: Τρόφιμα και φαρμακευτικά είδη. Για να διαμορφωθεί μια πιο πλήρης εικόνα των προϊόντων 

με την υψηλότερη ζήτηση στο σύστημα προμηθειών, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα σημαντικότερα 

εξ αυτών σε αξία, ανά εξειδικευμένο οργανισμό, για το έτος 2014:  

 
Εξειδικευμένος Οργανισμός ΗΕ Προϊόν/Υπηρεσία Αξία 

(σε εκ.$) 

UN Development Program Management, Business, administrative services 326,73 

UN Population Fund Pharmaceuticals (incl contraceptives & vaccines) 190,97 

UN High Commission for Refugees Management, Business, administrative services 177,95 

UNICEF Pharmaceuticals (incl contraceptives & vaccines)       1,732,13 

UN Industrial Development Organization IT & Broadcasting & Telecommunications    13,01 

UN Office for Project Services Security & Safety Services 104,78 

UN Procurement Division Transportation & Storage Services 967,06 

UN Relief & Works Agency Food & Beverage    97,91 

UNWOMEN Management, Business, administrative services 1,253,45 

UN World Food Program  Food & Beverage 1,253,45 

Panamerican Health Organization  Pharmaceuticals (incl contraceptives & vaccines)   621,52 

World Health Organization Healthcare services   422,33 
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                    Το Γραφείο μας εκτιμά ότι το σύστημα προμηθειών των ΗΕ δημιουργεί ευκαιρίες για ελληνικές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς των τροφίμων/ποτών, φαρμακευτικών ειδών και 

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 τις προμήθειες όλων των οργανισμών την ΗΕ, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα https://www.ungm.org/ 

   

 

 

 

 

 

http://www.eupf.org/
https://www.ungm.org/

