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ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εξωτερικών                                                                        Τζέντα, 12 Φεβρουαρίου 2022                                   
             Β5 Διεύθυνση                                                          
 

ΚΟΙΝ : -Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού                                                     ΑΠ211/ΑΣ52          
               -Διπλωματικό Γραφείο κ. Υπουργού 
            -Διπλωματικό Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ 
           -Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη 
           -Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
           -Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ και Εξωστρέφειας 
           -Γραφείο  κ.κ. Α΄ και  Β’ Γενικών Διευθυντών 
           -Α6, Β1,Β2  Διευθύνσεις      
          
           Πρεσβεία Ριάντ (μέσω ΥΠΕΞ)  
 
Ε.Δ.:   κ. Γενικό Πρόξενο                     
 
ΠΡΟΣ :  (Μέσω ημών) 
              ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ  
              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
              ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
              ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
              ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
ΘΕΜΑ : Διαδικτυακή παρουσίαση μελλοντικών έργων υποδομής Σαουδικής Αραβίας (21-22 Μαρτίου τ.ε) 

 
Η Αρχή Εργολάβων/Αναδόχων της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Contractors Authority-SCA) απευθύνει 
πρόσκληση  συμμετοχής  κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών στις εργασίες του 4ου διαδικτυακού 
φόρουμ  παρουσίασης μελλοντικών έργων της Σαουδικής Αραβίας (4th Future Projects Forum-FPF) στους τομείς 
των υποδομών, κατασκευών και  ενέργειας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Μαρτίου 2022 στο Ριάντ, 
στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του μεγαλεπήβολου αναπτυξιακού προγράμματος «Vision 2030». 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο φόρουμ θα παρουσιασθούν άνω των 1000 υπό εκτέλεση έργων, 
εκτιμώμενου συνολικού ύψους 600 δις SAR  (138 δις €). Το φόρουμ στοχεύει στη δημιουργία  μιας διαδραστικής 
πύλης για τη διερεύνηση επενδυτικών συνεργειών, μέσω σύνδεσης των συμμετεχόντων με  κυβερνητικούς 
οργανισμούς, ημικρατικούς φορείς,  τεχνικές και μελετητικές εταιρείες, προμηθευτές,  μεταφορικές εταιρείες, 
εταιρείες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας-logistics,  project managers έργων υποδομών,  κοινοπραξίες 
κατασκευαστικών και επενδυτικών ομίλων, τράπεζες, κ.α.   
 
Οι θεσμικοί φορείς, προς τους οποίους απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για την 
ενημέρωση και έγκαιρη δήλωση συμμετοχής τυχόν ενδιαφερομένων μελών τους, προκειμένου διερευνηθεί η 
προοπτική  συμμετοχής ελληνικών εταιρειών σε διεθνείς διαγωνισμούς και  επενδυτικά κοινοπρακτικά σχήματα 
(consortium) για ανάληψη υπεργολαβιών σε κατασκευαστικά έργα Σαουδικής Αραβίας.  



 
   

 

 
Δεδομένου του περιορισμένου αριθμού διαθεσίμων θέσεων, παρακαλούνται οι  ενδιαφερόμενοι  όπως 
επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές, τα στοιχεία των οποίων παρατίθενται κατωτέρω : 

 
FPFsupport@sca.sa 

www.fpf.sa/en  
 
Tel : 966-530046467+ 
Tel: 966-920000968+ 
 

Αρχή Αναδόχων/Εργολάβων της Σαουδικής Αραβίας (SCA) 
Τηλέφωνο: 009066-920000968 
Email: info@sca.sa 
 
 Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το κόστος εγγραφής και τους λοιπούς  όρους 
συμμετοχής  δύνανται να αναζητηθούν στον σύνδεσμο www. saudifpf.com 

 
 
Το Γραφείο ΟΕΥ παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις. 
 
 
 
 

 
                                                                                       

                                                                                              Ο Προϊστάμενος 

                                                                                 

                                                                                            

                                                                                             Αλέξανδρος Οικονόμου 

                                                                                               Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  
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