
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ        14/03/17 

 

ΘΕΜΑ: Ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας με το CERN 

 

Κυρίες/Κύριοι, 

 

Το ΚΕΒΕ επιθυμεί να σας πληροφορήσει για τις ευκαιρίες που αναπτύσσονται στις κυπριακές 

εταιρείες μέσω της διεκδίκησης συμβολαίων εμπορικής και τεχνικής φύσεως, αλλά και μέσα από 

άλλες δραστηριότητες όπως πχ τη λήψη τεχνογνωσίας σε σημαντικούς τομείς δραστηριότητας του 

CERN. 

 

Το CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας 

Στοιχειωδών Σωματιδίων και αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 

1954 ενώ η Κυπριακή Κυβέρνηση υπέγραψε το 2006 γενική Συμφωνία Συνεργασίας με το CERN και 

το 2016 έγινε συνδεδεμένο μέλος.  

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του CERN, προέκυψε η ανάγκη για αναβάθμιση (της υποδομής) 

του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (Large Hadron Collider - LHC), μέσα από το έργο High 

Luminosity LHC (HL-LHC) (Industry Relations and Procurement website for the HL-LHC project). 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα διοργανωθεί εκδήλωση στο ξενοδοχείο Park Royal 

στο Warrington του Ηνωμένου Βασιλείου στις 22-23 Μαΐου 2017. Κορυφαίες εταιρείες στους 

τομείς superconductivity, cryogenics, power electronics, electrical engineering, mechanics, ultra-

high vacuum και radiofrequency θα μπορούν να συναντήσουν μηχανικούς του έργου και να 

διερευνήσουν τις τεχνικές και εμπορικές προκλήσεις που προκύπτουν από το σχεδιασμό και την 

προμήθεια της αναβάθμισης του επιταχυντή LHC. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο τεχνικές 

παρουσιάσεις του έργου και των αναγκών του όσο και τη δυνατότητα διευθέτησης συναντήσεων 

για συζήτησή τους και αναζήτηση/διερεύνηση συνεργασιών (CERN to Business και Business to 

Business).  

 

Για να δείτε τον κατάλογο με τις ανάγκες του έργου για τις οποίες θα διενεργηθούν διαγωνισμοί 

προσφορών στους οποίους κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν, πατήστε ΕΔΩ. 

Εναλλακτικά ο κατάλογος είναι επίσης καταχωρημένος και στο B2B Portal του ΚΕΒΕ.  

 

http://home.cern/
https://project-hl-lhc-industry.web.cern.ch/
https://indico.cern.ch/event/607165/
https://ccci.in-tend.co.uk/ViewBusinessOpportunity/59


Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή τους το αργότερο μέχρι 

την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 στη σχετική ιστοσελίδα (https://indico.cern.ch/event/607165/). 

Σημειώνεται ότι όλα τα σχετικά έξοδα ταξιδιού και διαμονής θα πρέπει να καλυφθούν από τους 

ενδιαφερόμενους. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Πόλυς Περατικός 

Λειτουργός Υπηρεσιών & Εμπορίου  

 

https://indico.cern.ch/event/607165/

