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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΚΟΙΝ.: Ως συνηµµένος πίνακας αποδεκτών    
 

   
 
ΘΕΜΑ: «Προεδρία Βελγίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση – Συνάντηση Οικονοµικών – 

Εµπορικών Συµβούλων και Ακολούθων – Καθεστώς κρατικών προµηθειών και 
διαγωνισµών του δηµοσίου στην Πολωνία». 

  
 
Με την έναρξη της βελγικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, κατά το τρέχον β΄εξάµηνο, 
πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη ενηµερωτική συνάντηση των οικονοµικών – εµπορικών 
συµβούλων και ακολούθων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την οποία 
παρακολούθησε και ο υπογράφων. 
 
Κύριο αντικείµενο της εν λόγω συνάντησης ήταν η παρουσίαση και αναλυτική περιγραφή του 
ισχύοντος καθεστώτος, νοµικό και θεσµικό πλαίσιο, περί κρατικών προµηθειών και διαγωνισµών 
του δηµοσίου στην Πολωνία. Η παρουσίαση του θέµατος έγινε από τον Αντιπρόεδρο του αρµόδιου 
Πολωνικού Οργανισµού (Public Procurement Office – PPO), κ. Dariusz Piasta, 
προσκεκληµένου της βελγικής προεδρίας. Η επιλογή του συγκεκριµένου ζητήµατος, σύµφωνα και 
µε την εναρκτήρια εισήγηση του εκπροσώπου της προεδρίας, έγινε δεδοµένου του αυξηµένου 
ενδιαφέροντος το οποίο υπάρχει από πλευράς αρκετών αλλοδαπών επιχειρήσεων, κυρίως από τα 
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για συµµετοχή τους σε διεθνείς µειοδοτικούς διαγωνισµούς 
που προκηρύσσονται στην Πολωνία σε διάφορους τοµείς. 
 
Ο πολωνός κρατικός αξιωµατούχος αναφέρθηκε στην εγχώρια αγορά κρατικών προµηθειών και 
στην ισχύουσα νοµοθεσία, όσον αφορά τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις συµµετοχής 
επιχειρήσεων και διαφόρων φορέων, είτε από την Πολωνία είτε από άλλα κράτη-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και από τρίτες χώρες, σε διεθνείς διαγωνισµούς που προκηρύσσει το 
πολωνικό δηµόσιο. 
 
Τα κύρια όργανα για την εφαρµογή του ισχύοντος νοµικού πλαισίου και την εξασφάλιση του 
µεγαλύτερου βαθµού ακεραιότητας, διαφάνειας και νοµιµότητας των διαδικασιών που 
ακολουθούνται για την τελική κατακύρωση ενός διαγωνισµού είναι ο «Πολωνικός Οργανισµός 
Κρατικών Προµηθειών – Polish Procurement Office (PPO)», ενώ ως δευτεροβάθµιο όργανο 
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εξέτασης τυχόν ενστάσεων και επίλυσης διαφορών που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή της 
διαδικασίας επιλογής είναι το «Εθνικό Επιµελητήριο Ενστάσεων – National Appeal Chamber». 
 
Από την ενδιαφέρουσα εισήγηση, αντίγραφο της οποίας αποστέλλουµε σε ηλεκτρονική µορφή 
(αρχείο σε µορφή powerpoint), συγκρατούνται τα ακόλουθα: 
 

• η συνολική αξία της αγοράς της Πολωνίας, όσον αφορά το σύνολο των κρατικών 
προµηθειών το έτος ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση (1η Μαϊου 2004), 
ανερχόταν σε περίπου 38,5 δις ζλότυ (8,5 δις Ευρώ περίπου) 

• 31.000 διαγωνισµοί είχαν δηµοσιευθεί στο «Εθνικό Πολωνικό ∆ελτίο Καταχώρησης 
∆ιεθνών Μειοδοτικών ∆ιαγωνισµών» και 7.000 αντίστοιχα, ποσοστό 8% του συνόλου των 
διαγωνισµών που προκηρύσσονται στην επικράτεια της Πολωνίας και ποσοστό 64% 
περίπου του συνόλου των διαγωνισµών για όλα τα νέα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
είχαν δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διεθνείς 
διαγωνισµούς 

• για το 2009 η συνολική αξία της αγοράς της Πολωνίας παρουσιάζει σηµαντική αύξηση και 
ανέρχεται σε 126,7 δις ζλότυ (28,07 δις Ευρώ περίπου), αύξηση 16% έναντι του 2008, 
ενώ οι κρατικές προµήθειες αντιστοιχούν στο υψηλό 9,4% του Α.Ε.Π. της χώρας. 
Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία για το 2009, 14.248 ανακοινώσεις για διενέργεια διεθνών 
διαγωνισµών δηµοσιεύθηκαν στην επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ποσοστό 9% του συνόλου των διαγωνισµών για την αγορά της Πολωνίας και 47% 
αντίστοιχα του συνόλου των διαγωνισµών που διενεργούνται στις αγορές όλων των 
νεοεισερχοµένων κρατών-µελών. Επίσης και για το ίδιο χρονικό διάστηµα, 149.000 
ανακοινώσεις διεθνών διαγωνισµών δηµοσιεύθηκαν στο «Εθνικό ∆ελτίο ∆ιαγωνισµών» της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως της Πολωνίας. 

• από το προαναφερόµενο σύνολο, ποσοστό 48% αφορά σε κατασκευές διαφόρων 
δηµοσίων έργων, 22% σε διάφορες κρατικές προµήθειες και 30% για διάφορες 
υπηρεσίες  

• όσον αφορά τα ισχύοντα στην Πολωνία, όπως η πλήρης νοµοθεσία για τις κρατικές 
προµήθειες, οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την κατάθεση ενός πλήρους φακέλου µε 
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οι δυνατότητες συµµετοχής µιάς επιχείρησης 
ή ενός φορέα, περιέχονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του αρµόδιου πολωνικού οργανισµού 
(http://www.uzp.gov.pl/en) , η οποία είναι προσβάσιµη και στην αγγλική γλώσσα 

• συντριπτικό ποσοστό, 96% µε 97% των διαγωνισµών που προκηρύσσονται, κυρώνονται 
υπέρ πολωνικών επιχειρήσεων και φορέων, ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό 3% µε 4% αφορά 
αλλοδαπές επιχειρήσεις από άλλες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Συγκεκριµένα για 
το 2009 450 διαγωνισµοί δόθηκαν σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, είτε από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε από τρίτες χώρες, όπως ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ουκρανία και 
Νορβηγία. Αντίστοιχα για το πρώτο εξάµηνο 2010 270 διαγωνισµοί δόθηκαν σε αλλοδαπές 
επιχειρήσεις 

• όσον αφορά τον αριθµό των ενστάσεων που κατατίθενται προς εξέταση ενώπιον του 
«Εθνικού Επιµελητηρίου Ενστάσεων», για το 2009 υποβλήθηκαν 2.000 ενστάσεις, µείωση 
30% έναντι του 2008, εκ των οποίων 30% έγιναν αποδεκτές και 45% απορρίφθηκαν. 
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