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Επιχειρηματικό Συνέδριο    

“Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

συνεργάζονται με το CERN” 
 

  

Τον Ιανουάριο του 2017 υπογράφθηκε στην Γενεύη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών 

(CERN), με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων σε τομείς επιστημονικής, τεχνολογικής και 

επιχειρηματική συνεργασίας.   

 

Σε συνέχεια στις αρχές του 2019 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την 

Technopolis ICT Business Park οργάνωσαν επιχειρηματική αποστολή και Β2Β συναντήσεις με 

στελέχη προμηθειών του οργανισμού έτσι ώστε να γνωρίζουν τις διαδικασίες προμηθειών 

του CERN, να παρουσιάσουν τις εξειδικευμένες λύσεις ή προϊόντα που παρέχουν και να 

έχουν την ευκαιρία να γίνουν προμηθευτές του μεγάλου οργανισμού. 

 

Σε συνέχεια της επιχειρηματικής αποστολής του 2019 τουλάχιστον 4 επιχειρήσεις ανέπτυξαν 

νέες εμπορικές σχέσεις με το CERN και επέκτειναν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες με 

έναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο  πελάτη. 

 

Για το 2021 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Technopolis ICT 

Business Park και  την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του Συνδέσμου 

Εξαγωγέων, καθώς και άλλων φορέων της περιφέρειας, διοργανώνει στις 27 Μαΐου 

Διαδικτυακό Επιχειρηματικό Συνέδριο με άμεσους στόχους: 

• Την Παρουσίαση του CERN  

• Την Παρουσίαση των διαδικασιών προμηθειών του CERN 

• Τη Διαδικασία συμμετοχής ελληνικών εταιριών στους διαγωνισμούς προμηθειών 

• Την αναλυτική παρουσίαση των εταιρών και των λύσεων, και, 

• Την συμμετοχή τους σε Β2Β συναντήσεις με στελέχη διευθύνσεων και προμηθειών 

του οργανισμού. 

 

Πρέπει να τονίσουμε ότι αναζητούμε δυναμικές επιχειρήσεις από όλους τους 

επιχειρηματικούς κλάδους. 

  

Στόχος του Συνεδρίου  είναι η παρουσίαση των επιλεγμένων επιχειρήσεων, η καθοδήγησή 

τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού και τις προδιαγραφές υπηρεσιών και 
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αγαθών που θέτει, με στόχο οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να 

εγγραφούν στον κατάλογο των πιστοποιημένων προμηθευτών του Οργανισμού.   

 

Μετά το Συνέδριο η Technopolis θα προωθήσει στις διευθύνσεις και τα στελέχη του CERN 

την περιγραφή των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ώστε να οργανωθεί 

διαδικτυακό partenariat  με κύριο στόχο για να δημιουργηθούν γέφυρες εμπορικής 

συνεργασίας με το CERN 

 

Για αποτελεσματικότερη παρουσίαση των εταιριών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

στα στελέχη του CERN, θα ετοιμάσουμε φυλλάδιο, όπου θα συμπεριληφθούν στοιχεία από 

την κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση των τεχνολογιών της και των λύσεων της. Συνημμένα θα 

βρείτε την Αίτηση Συμμετοχής, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε τα απαραίτητα 

στοιχεία που θα ενσωματωθούν στο φυλλάδιο  του συνεδρίου. 
 

Σε ποιους απευθύνεται  

Η πρόταση επιχειρηματικής συνεργασίας με το CERN το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στον 

κόσμο απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. To CERN ως ζωντανός 

οργανισμός των 13.000 στελεχών εκτός από τον τεχνολογικό εξοπλισμό έχει σημαντικές 

ανάγκες σε προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών όπως:  Μηχανολογικό, Ηλεκτρολογικό 

Εξοπλισμό, Κατασκευές Κτηρίων, Μεταλοκατασκευές, Αποθήκευση Ενέργειας, Μελέτες, κ.α  
 

Συμμετοχή – Κόστος   

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για εταιρίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ή για 

τα μέλη των φορέων που υποστηρίζουν την εκδήλωση. Επειδή όμως ο αριθμός των 

συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και υπάρχουν απαιτήσεις προετοιμασίας, θα πρέπει 

άμεσα να δηλώσετε την συμμετοχή σας, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

  

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η Συμμετοχή της επιχείρησης σας  θα πρέπει να 

συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη  αίτηση συμμετοχής, και να την αποστείλετε. 

   

Ενημερωτική Συνάντηση πριν από το Επιχειρηματικό Συνέδριο   

Πριν από την διεξαγωγή του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί κλειστή συνάντηση 

προετοιμασίας μόνο για τους συμμετέχοντες (ημερομηνία και τρόπος θα αποσταλούν 

εγκαίρως), ώστε να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. 
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Λίγα λόγια σχετικά με το CERN  

CERN - Counseil Europeenne pour la Recherche Nucleaire  

  

Το CERN είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στον κόσμο που ασχολείται με πειράματα 

Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων. Ιδρύθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1954 από 12 ιδρυτικά 

μέλη. Σήμερα το CERN αριθμεί 22 Χώρες μέλη. Αξίζει να αναφερθεί ότι στις εγκαταστάσεις 

του CERN εργάζονται περίπου 2.400 επιστήμονες, εκ των οποίων το 5% είναι φυσικοί, ενώ το 

95% είναι μηχανικοί και τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, και πως στις εγκαταστάσεις του 

απασχολούνται 13.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών, τεχνικών, φοιτητών, 

υπότροφων, υπεργολάβων και επιστημόνων απ’ όλο τον κόσμο.  

 

Ο προϋπολογισμός του CERN κυμαίνεται γενικά σε υψηλά επίπεδα λόγω των απαιτητικών 

και πολυέξοδων πειραμάτων που αναλαμβάνει, ξεπερνώντας το 1 δις Ευρώ. Οι εταιρείες που 

εδρεύουν σε χώρες Συνδεδεμένων και Πλήρων Μελών του CERN,  όπως η Ελλάδα, έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών,  μέχρι το ποσό της ετήσιας 

συνεισφοράς της Χώρας τους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον για τις εταιρίες έντασης γνώσης και τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας των 

Ευρωπαϊκών και μη κρατών Μελών. Το CERN εξασφαλίζει στα κράτη μέλη τη λεγόμενη 

«βιομηχανική επιστροφή». Πρόκειται για την δυνατότητα αυτών των κρατών να 

απορροφούν εργασίες που τους αποφέρουν έσοδα της τάξεως του 30% της ετήσιας 

συνδρομής τους. Μέσα από αυτή την τυποποιημένη, διαφανή και απλοποιημένη διαδικασία, 

το CERN παρέχει την ασφάλεια τόσο στα κράτη που είναι μέλη, όσο και σ’ εκείνα που δεν 

αποτελούν μέλη του, ότι τα επιστημονικά προγράμματα αξιολογούνται από διεθνείς 

επιστημονικές επιτροπές, σε υψηλό επίπεδο, μακριά από τη γραφειοκρατία.   
 

Η  διαδικασία υποβολής συμμετοχής των βιομηχανιών στους διαγωνισμούς προμηθειών του 

CERN είναι επιλεκτική και δεν λαμβάνει τη μορφή ανοικτών προσκλήσεων. Θα πρέπει, κατ’ 

αρχήν, να περιορίζεται στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα κράτη μέλη, 

προϋπόθεση που αποτελεί και απαράβατο όρο του CERN. Επιπλέον, οι εταιρίες που 

υποβάλλουν αίτηση για τις συγκεκριμένες προσφορές θα πρέπει να έχουν ένα ανταγωνιστικό 

βιομηχανικό υπόβαθρο, ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις υλοποίησης των 

συγκεκριμένων προμηθειών.  
 

Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της προκήρυξης των διαγωνισμών για την υποβολή 

προσφορών από το CERN, οι εταιρίες έχουν προθεσμία μόνο τεσσάρων εβδομάδων για να 

υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής. Η πρόσκληση αφορά  συγκεκριμένο αριθμό 

επιχειρήσεων, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η προσφορά (συνήθως από τρεις μέχρι 
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δεκαπέντε επιχειρήσεις), με την ταυτόχρονη αποστολή των αναγκαίων πληροφοριών στους 

Βιομηχανικούς Συνδέσμους των χωρών τους.  
 

Οι τομείς, ωστόσο, των προσφορών είναι ευρύτεροι καθώς καλύπτουν τόσο τον τομέα 

παροχής υπηρεσιών - τον τομέα υλοποίησης πειραμάτων - όσο και τον τομέα προμηθειών. 

Αναλυτικότερα επισημαίνεται ότι οι προσφορές που προκηρύσσονται καλύπτουν πλήθος 

τομέων  όπως: κατασκευαστικές υπηρεσίες και μελετητικές υπηρεσίες, ηλεκτρολογικές και 

μηχανολογικές εργασίες, υπηρεσίες για συντήρηση και λειτουργία κρυογονικής ψύξης, 

υπηρεσίες λογισμικού, παροχής ξυλουργικής, παροχής μηχανολογικού εξοπλισμού και 

υπηρεσιών μεταφοράς αγαθών, καθώς και έργα πολιτικού μηχανικού. Ακόμη, όσον αφορά 

τον τομέα πειραμάτων, προκηρύσσονται ειδικευμένα έργα σχετικά με την προμήθεια ειδικού 

εξοπλισμού ή αισθητήρων, ή ευρύτερα θέματα τεχνολογικής και επιστημονικής ανάπτυξης.  
 

Για το έτος 2016 το CERN δημοπράτησε έργα συνολικής αξίας 340.581.000 ελβετικών 

φράγκων, για  προμήθεια αγαθών – εξοπλισμού και έργα συνολικής αξίας 147.272.000 

ελβετικών φράγκων για προμήθεια υπηρεσιών.  

  

  

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας, παρακαλούμε να 

επικοινωνήσετε με τo Technopolis ICT Business Park: 

με την κα Στέλλα Κανάκη τηλ. 2310 365120 email: kanaki@technopolis.gr   

ή με τον κ. Χαβούζη Μιχάλη email: m.chavouzis@technopolis.gr  
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