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Λευκωσία, 17 Απριλίου 2019 
 
 

ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ CERN 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το CERN (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πυρηνικών Ερευνών) είναι το μεγαλύτερο 
πειραματικό κέντρο ερευνών σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο.  Δημιουργήθηκε στη 
Γενεύη της Ελβετίας το 1954 και διατηρεί το μεγαλύτερο εργαστήριο φυσικής 
σωματιδίων στον κόσμο το οποίο εργοδοτεί περισσότερους από 10,000 επιστήμονες 
ερευνητές. 
 
Για τη λειτουργία του προμηθεύεται υπηρεσίες και προϊόντα από όλες τις Ευρωπαϊκές 
Χώρες δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε πολλές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν 
υποβάλλοντας την προσφορά τους.  Ευκαιρίες υπάρχουν και για Κυπριακές 
επιχειρήσεις οι οποίες για να μπορούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να παρακολουθούν 
τις εξαγγελίες των προσφορών. 
 
Για το σκοπό αυτό το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΄Ιδρυμα Προώθησης ΄Ερευνας και τον 
Κύπριο Industrial Liaison Officer (ILO) θα σας ενημερώνουν σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για τις ανοικτές προσφορές του CERN και για τον τρόπο που μπορείτε να 
συμμετάσχετε. 
 
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε μια παρουσίαση για το CERN και τις δραστηριότητες του 
όπως επίσης και το έντυπο στο οποίο αναγράφονται οι ανοικτές προσφορές αυτής της 
περιόδου. 
 
Το ΚΕΒΕ θα προχωρήσει σύντομα σε παρουσίαση προς όλα τα μέλη του για τον  CERN 
και για τις ευκαιρίες συμμετοχής στις προσφορές του. 
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον κ. 
Αυγουστίνο Κωνσταντινίδη στο ΙΠΕ, τηλ. 22205000 ή στο ilo@research.org.cy 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
/ΜΚ 

mailto:ilo@research.org.cy


Από Αυγουστίνο Κωνσταντινίδη
Industrial Liason Officer
Research Promotion Agency



Τι είναι το CERN

u Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Πυρηνικών Ερευνών (Conseil Européen pour la
Recherche Nucléaire).

u Ένας ευρωπαϊκός ερευνητικός οργανισµός που εκµεταλλεύεται το µεγαλύτερο
εργαστήριο φυσικής σωµατιδίων στον κόσµο.

u Ιδρύθηκε το 1954 και εδρεύει σε βορειοδυτικό προάστιο της Γενεύης στα
γαλλο-ελβετικά σύνορα.

u 22 κράτη µέλη.

u Βασική λειτουργία είναι η παροχή των επιταχυντών σωµατιδίων και άλλων
υποδοµών που απαιτούνται για την έρευνα της φυσικής υψηλής ενέργειας.

u Βρίσκεται και στις δύο πλευρές των γαλλο-ελβετικών συνόρων.



u VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=PHP13tTjidA

Τι είναι το CERN?

https://www.youtube.com/watch?v=PHP13tTjidA


Τι είναι το Βιοµηχανικό Γραφείο Διασύνδεσης 
της Κύπρου (ILO);

u Οι βιοµηχανικοί αξιωµατικοί σύνδεσµοι ή Industrial Liaison Officers (ILO)
διορίζονται από τα κράτη µέλη του CERN για να διευκολύνουν τη ροή
επικοινωνίας µεταξύ του CERN και των προµηθευτών του.

u Οι ILO µπορούν να παρέχουν συµβουλές σχετικά µε τις δυνατότητες που
προσφέρονται για τη συνεργασία µε το CERN και την υποστήριξη που
παρέχεται στις επιχειρήσεις στις τοπικές περιφέρειές τους.

u Η δουλειά του ILO είναι να βοηθήσει τις οργανώσεις και τις εταιρείες της
Κύπρου να υποβάλουν και τελικά να κερδίσουν προσφορές.

u Ο ILO παρέχει όλη τη δυνατή βοήθεια στις Κυπριακές επιχειρήσεις και
οργανισµούς χωρίς κόστος.



Πώς να συνεργαστείτε µε το CERN

u Επικοινωνία µε το γραφείο του ILO στην Κύπρο: Μπορείτε να επικοινωνήσετε
µε τον κ. Αυγουστίνο Κωνσταντινίδη που είναι ο ILO στο ilo@research.org.cy ή
στα τηλέφωνο 99-453275/22-205000.

u Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό σύστηµα προµηθειών του CERN: Ακολουθήστε
τον σύνδεσµο https://procurement.cern.ch/aspx/Registration για να
εγγραφείτε. Για οδηγίες εγγραφής, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον ILO sto
ilo@research.org.cy

u Το γραφείο του ILO θα σας ενηµερώσει όταν θα εµφανιστεί µια προσφορά
σχετική µε τον τοµέα σας.

u Ο ILO µπορεί να βοηθήσει µε την πρόταση και την υποβολή.

mailto:ilo@research.org.cy
https://procurement.cern.ch/aspx/Registration
mailto:ilo@research.org.cy


Απαιτήσεις
u Το CERN προµηθεύετε υπηρεσίες και παραλαµβάνει παραγγελίες και συµβάσεις σύµφωνα µε τις αρχές της

διαφάνειας και της αµεροληψίας.

u Οι διαδικασίες υποβολής προσφορών του CERN είναι επιλεκτικές και δεν λαµβάνουν τη µορφή ανοικτών

προσκλήσεων. Περιορίζονται σε επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στα κράτη µέλη.

u Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τα έγγραφα διεξαγωγής ερευνών σχετικά µε τις τιµές πρέπει να

συντάσσονται µε αντικειµενικό τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται θεµιτός ανταγωνισµός.

u Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αποσκοπούν στην επίτευξη ισορροπηµένης βιοµηχανικής απόδοσης

για όλα τα κράτη µέλη, οι συµβάσεις και οι παραγγελίες ανατίθενται στην επιχείρηση η προσφορά της

οποίας πληρή τις τεχνικές, χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και απαιτήσεις παράδοσης όπως και επίσης:

q Είναι είτε το χαµηλότερο.

q Ή Αντιπροσωπεύει την καλύτερη σχέση ποιότητας /τιµής.

u Οι προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τα έγγραφα διεξαγωγής ερευνών σχετικά µε τις τιµές πρέπει να

συντάσσονται µε αντικειµενικό τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται θεµιτός ανταγωνισµός.

u Η ελάχιστη διάρκεια εγγύησης για όλα τα προϊόντα είναι 2 έτη.

u Όλα τα τιµολόγια πρέπει να συντάσσονται χωρίς ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες

file:///C:/Users/Maria/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Various%20Material/VATInvoicing_en_v2013_03_051.pdf


Κώδικες προµηθειών του CERN
Οικογένεια Ελληνικά
01 Πολιτικός µηχανικός, οικοδοµικές και τεχνικές υπηρεσίες

02 Ηλεκτρολογία και µαγνήτες

03 Hλεκτρονική και ραδιοφωνική συχνότητα

04 Τεχνολογία της πληροφορικής

05 Μηχανολογία και πρώτες ύλες

06 Κενό και χαµηλή θερµοκρασία

07 Ανιχνευτές σωµατιδίων και φωτονίων

08 Οπτική και φωτονική

09 Αέρια, χηµικά, συλλογή απορριµµάτων και εξοπλισµό 
ακτινοβολίας

10 Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον

11 Μεταφορές, χειρισµός, οχήµατα και εξοπλισµός πρόσβασης

12 Προµήθεια γραφείου, έπιπλα, επικοινωνία και εκπαίδευση

13 Υπηρεσίες στον ιστότοπο του CERN

14 Κεντρικά έξοδα και κωδικοί εσωτερικής χρήσης

Κάντε κλικ ΕΔΩ για όλους τους κωδικούς µε υποκατηγορίες

Family English
01 Civil engineering, building and technical services 

02 Electrical engineering and magnets

03 Electronics and radio frequency

04 Information technology

05 Mechanical Engineering and raw materials

06 Vacuum and low temperature

07 Particle and photon detectors

08 Optics and photonics

09 Gases, chemicals, waste collection and radiation equipment

10 Health, safety and environment

11 Transport, handling, vehicles and access equipment

12 Office supply, furniture, communication and training

13 Services on the CERN site

14 Centralised expenses and internal-use codes

https://procurement.web.cern.ch/sites/procurement.web.cern.ch/files/key-reference/CERN_Procurement_Codes_20190228.xlsx


Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε:

Αυγουστίνος Κωνσταντινίδης

CERN Industrial Liaison Officer (ILO)

Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας

Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357-22205000, τηλ/πο: +357-22205001

Ιστοχώρος: www.research.org.cy
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