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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» παραμένει πάντα και έμπρακτα δίπλα στην επιστήμη, την έρευνα και την 

πρόοδο, που είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευημερία των πολιτών και τη βελτίωση του 

επιπέδου ζωής των. 

Σήμερα είμαστε χαρούμενοι, που με την καθοδήγηση του Υπουργού κ. Καραμανλή και του 

Υφυπουργού κ. Καραγιάννη, με την άριστη συνεργασία του Υφυπουργού κ. Δήμα και των Διοικήσεων 

των δύο Ερευνητικών Κέντρων, υπογράφουμε τις Προγραμματικές Συμβάσεις για την Ενεργειακή 

Αναβάθμιση / Ανακαίνιση του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το ΕΚΡΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», καθώς 

και τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για την Έρευνα Αναδυόμενων και Επαναδυόμενων 

Παθογόνων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, συνολικού προϋπολογισμού 22.000.000 ευρώ, με 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Δύο σημαντικά Ερευνητικά Κέντρα που πρωταγωνιστούν στην εκπαίδευση, έρευνα και εφαρμογή των 

Βιοϊατρικών Επιστημών, επιτυγχάνοντας διεθνώς ανταγωνιστικούς δείκτες ακαδημαϊκής και 

εκπαιδευτικής αριστείας.  

Η δημοπράτησή τους θα διενεργηθεί αρχές του 2023.  

Στην υπογραφή των δυο προγραμματικών συμβάσεων της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με το Ινστιτούτο 

Παστέρ και το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», παρέστη ο 

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων με αρμοδιότητα τα θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός 

Υποδομών, κ. Γιώργος Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Τίμος Κατσίπος και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος, κ. Θανάσης Γιάνναρης της ΚΤΥΠ Α.Ε, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. 

Αθανάσιος Κυριαζής, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Παστέρ, Δρ Ευστάθιος Γκόνος και ο 

Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΒΕ "Αλέξανδρος Φλέμινγκ", Δρ Γεώργιος 

Παναγιώτου. 

 

Σε δηλώσεις του, μετά την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων, ο κ. Καραμανλής τόνισε:  

«Σήμερα γίνεται η υπογραφή δυο προγραμματικών συμβάσεων των Κτιριακών Υποδομών, της ΚΤΥΠ, 

μια με το Ινστιτούτο Παστέρ και μια με το Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος 

Φλέμινγκ”. Συνολικός προϋπολογισμός των δυο έργων, πάνω από 22 εκατομμύρια. 

Η σπουδαιότητα όμως αυτών των έργων είναι ακόμη μεγαλύτερης αξίας και αποκαλύπτει για άλλη μία 

φορά το έμπρακτο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης μας για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.  

http://www.ktyp.gr/


Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο κ. Δήμα, που είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία που αποτυπώνεται και 

στη σημερινή υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων. 

Όλοι διαπιστώνουμε τα τελευταία τρία χρόνια, πως έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε η έρευνα να 

βρεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών της κυβέρνησης Μητσοτάκη παρότι στο παρελθόν είχαμε πολλά 

προβλήματα να επιλύσουμε. Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικούς επιστήμονες, που θα μπορούσαν να 

μείνουν και να καινοτομήσουν στην πατρίδα.  

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε εξαρχής θέσει ως στόχο την ανάταση της έρευνας και 

καινοτομίας στη χώρα. Πρόκειται δε, για ένα χώρο στον οποίο, πολλά λαμπρά “ελληνικά μυαλά” 

διακρίνονται, εντός και εκτός συνόρων. 

Επιτρέψτε μου τέλος να σημειώσω ότι και για τα δύο αυτά έργα, όπως για όλα τα έργα μας, έχουμε 

φυσικά εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Μόνο έτσι μπορούμε με 

ειλικρίνεια και αξιοπιστία να βοηθήσουμε τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, τους καινοτόμους 

ερευνητές μας, να δουλέψουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, προς όφελος όλων μας. Καλή 

Επιτυχία!».  

 

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρμοδιότητα τα θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, 

Χρίστος Δήμας, ανέφερε: 

«Ευχαριστώ την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την αμοιβαία συνεργασία. 

Όταν άρχισε να συζητείται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα της δημιουργίας του 

Ταμείου Ανάκαμψής, επικοινωνήσαμε με τις διοικήσεις όλων των ερευνητικών κέντρων της χώρας και 

αρχίσαμε να συζητάμε το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα Ταμείο και πως αυτό θα μας επηρεάσει.  

Τότε ζητήσαμε μελέτες κι έτοιμα σχέδια από την πλευρά των ερευνητικών κέντρων. Οφείλω να πω ότι 

όλα τα ερευνητικά κέντρα ανταποκρίθηκαν άμεσα με αποτέλεσμα όταν δημιουργήθηκε τελικά το Ταμείο 

Ανάκαμψης να είμαστε σχεδόν έτοιμοι.  

Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, γιατί μαζί με τις Κτηριακές Υποδομές, δυο μεγάλα ερευνητικά 

κέντρα της χώρας, το Ινστιτούτο Παστέρ αποκτά ένα νέο κτήριο και το «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» 

ανακαινίζεται, κάτι που αποτελούσε χρόνιο αίτημα. 

Είναι μια ευκαιρία που δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Ελπίζουμε σε λίγα χρόνια θα 

έχουμε ολοκληρώσει την ανακατασκευή του νέου κτηρίου για να στεγάσει την ελληνική επιστημονική 

κοινότητα και θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα». 

 

 

 

 


