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Η ΚΤΥΠ Α.Ε. έχει αναλάβει πολλά ση-
µαντικά έργα στη ∆υτική Ελλάδα. Ποιο εί-
ναι το σύνολο των έργων στην περιοχή;

Κάθε Περιφέρεια της χώρας είναι µοναδική
και µε ξεχωριστές ανάγκες, τις οποίες η Κτι-
ριακές Υποδοµές Α.Ε. είναι έτοιµη να υπηρε-
τήσει µε αφοσίωση και αποτελεσµατικότητα.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο εκ-
συγχρονισµός των σχολικών εγκαταστάσεων,
των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και γενικότερα
των κτιριακών υποδοµών στην Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδος.  Να επισηµάνω πρώτα εκείνο
που ακουµπάει τη µεγαλύτερή µας ευαισθη-
σία: την υγεία του ελληνικού λαού και µάλιστα
σε συνδυασµό µε το πολύ κρίσιµο θέµα της
ενεργειακής αναβάθµισης των δηµοσίων κτι-
ρίων. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας της στρα-
τηγικής µας.
Πιο συγκεκριµένα, στον τοµέα υποδοµών
υγείας, έχει δηµοπρατηθεί το έργο της Ενερ-
γειακής Αναβάθµισης Κτιρίων A, B, C και Μ του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πα-
τρών, προϋπολογισµού 6.429.509,53 ευρώ, το
οποίο είναι η ναυαρχίδα της ∆υτικής Ελλάδος
και όχι µόνο. Ακόµα έχει ήδη δηµοπρατηθεί το
έργο της Ενεργειακής Αναβάθµισης της Νο-
σηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νο-
σοκοµείου Ηλείας, προϋπολογισµού
1.493.000,00 ευρώ. Και µάλιστα µέσα στο Μάιο
δηµοπρατείται η Ενεργειακή Αναβάθµιση του
Γενικού Νοσοκοµείου Ανατολικής Αχαΐας -
Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου, προϋπολογισµού
2.735.000,00 ευρώ και τον Ιούνιο η Ενεργει-
ακή Αναβάθµιση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας
(Κ.Ψ.Υ.) στην Βότση 9, στο Αγρίνιο, προϋπολο-
γισµού 521.813,92 ευρώ.
Στον τοµέα της Παιδείας, αυτή τη στιγµή, εδώ,
στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας κατα-
σκευάζονται νέες σχολικές µονάδες, όπως το
Γενικό Λύκειο Λεχαινών, συµβατικής δαπά-
νης 2.325.000 ευρώ καθώς και το ∆ηµοτικό
Σχολείο Νέας Μανωλάδας, συµβατικής δα-
πάνης 1.643.000 ευρώ. Επιπλέον, να αναφέρω
και το σηµαντικό έργο της Ανέγερσης Μουσι-
κού Γυµνασίου – Λυκείου Βαρθολοµιού στη
θέση Αγά Λιβάδι του ∆ήµου Πηνειού Π.Ε.
Ηλείας, προϋπολογισµού 7.990.000 ευρώ, το
οποίο έχει ήδη δηµοπρατηθεί. 
Να πω επίσης ότι στον προγραµµατισµό µας
έχουµε εντάξει τη δηµιουργία νέων, σύγχρο-
νων σχολικών µονάδων. Όλα τα παραπάνω
έργα χρηµατοδοτούνται µέσω του Επιχειρη-
σιακού Προγράµµατος  «∆υτική Ελλάδα 2014-

2020».
Σε αυτό το σηµείο, θέλω ιδιαίτερα να ανα-
φερθώ στη συνεχή και εξαιρετική συνεργα-
σία µε τον Περιφερειάρχη κ. Φαρµάκη, ο οποίος
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα έχει επιδείξει
πολύ σηµαντικό έργο για την Περιφέρεια ∆υ-
τικής Ελλάδος. Η συνεργασία της Κτιριακές
Υποδοµές Α.Ε. και της Περιφέρειας αποδει-
κνύει πως κράτος και αυτοδιοίκηση µπορούν
να δουλέψουν ευσυνείδητα και µε ταχύτητα
σε όφελος των πολιτών.
Επιπλέον, έως αρχές Ιουνίου θα υπογραφεί η
σύµβαση του έργου Εκσυγχρονισµός και Απο-
κατάσταση προβληµάτων στο Κατάστηµα Κρά-
τησης Πάτρας - (Οικοδοµικές Εργασίες και
Η/Μ Εγκαταστάσεις), προϋπολογισµού
2.810.000,00 € - χρηµατοδότηση από το Πρό-
γραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

Η Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. έχει αναλά-
βει τις διαδικασίες για τη δηµοπράτηση
του νέου αστυνοµικού µεγάρου της Πά-
τρας. Σε ποιο σηµείο βρίσκονται οι δια-
δικασίες και σε πόσο βάθος χρόνου πρέ-
πει να περιµένουµε τη δηµοπράτηση του
έργου;

Η συνεργασία µας µε το Υπουργείο Προστα-
σίας του Πολίτη, µπορεί  - αυτές τις δύσκο-
λες ώρες - να αποβεί πολύ χρήσιµη. Όπως η
υγεία έτσι και η ασφάλεια του πολίτη, είναι για
µένα καθοριστικής σηµασίας. Γι’ αυτό και επι-
θυµούµε το νέο Αστυνοµικό Μέγαρο της Πά-
τρας, να είναι ένα σύγχρονο κτίριο υπέργειου
εµβαδού περίπου 6.500 τ.µ.
Μέσα στον Ιούνιο θα έχουµε υποβάλει πρόταση
υπαγωγής προς τη Γενική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ,
ώστε να εγκριθεί από τη ∆ιυπουργική Επι-
τροπή το έργο της κατασκευής και τεχνικής
διαχείρισης πέντε Αστυνοµικών Μεγάρων σε
Πάτρα, αλλά και σε Καρδίτσα, Ηµαθία, Λευ-
κάδα, Αλεξανδρούπολη, ώστε να ξεκινήσει
άµεσα η Α΄ φάση της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας. 
Και κάτι ακόµα. Η Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε.
διαθέτει σηµαντική εµπειρία στον τοµέα των έρ-
γων Σύµπραξης ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
(Σ∆ΙΤ), καθώς βρίσκεται στη διαδικασία της
υλοποίησης σηµαντικών έργων, τα οποία αφο-
ρούν νέες, σύγχρονες σχολικές µονάδες, πυ-
ροσβεστικούς σταθµούς, καθώς και τα δεκα-
τρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πο-

λιτικής Προστασίας προϋπολογισµού  131,5 εκ.
(ένα από τα οποία θα κατασκευασθεί στην Πά-
τρα). Το έργο αυτό βρίσκεται στην Α΄ φάση
της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σηµαντική ήταν όµως η συµβολή της
ΚΤΥΠ και στο δηµόσιο σύστηµα υγείας
κατά την περίοδο της πανδηµίας. Η πα-
ράδοση 50 κλινών ΜΕΘ στο νοσοκοµείο
“Σωτηρία” µέσα σε διάστηµα µόλις δύο
µηνών, ίσως είναι ένα έργο που δείχνει
πως το δηµόσιο µπορεί τελικά να “τρέ-
ξει”. Συµµερίζεστε αυτή την άποψη;

Πράγµατι στην κορύφωση της πανδηµίας και
σε µία τραυµατισµένη ατµόσφαιρα, µαζί µε
τον Πρόεδρο της Κτιριακές Υποδοµές Α.Ε. κ.
ΚΚααττσσίίπποο, έναν άριστο µηχανικό, βρεθήκαµε
στην πρώτη γραµµή της µάχης. Και νοµίζω
πετύχαµε κάτι, που αναγνωρίστηκε απ’ όλους.
Στα εγκαίνια αυτού του σηµαντικού έργου των
50 κλινών ΜΕΘ, που παραδόθηκε στο χρόνο
ρεκόρ των 60 ηµερών, εκτός του Πρωθυ-
πουργού και του Προέδρου της Βουλής-η
οποία έκανε τη δωρεά-ήταν παρόντες εκπρό-
σωποι από όλα τα πολιτικά κόµµατα. Γεγονός
που µας γέµισε όλους, το προσωπικό της εται-
ρίας που δούλεψε µε αυταπάρνηση και τη δι-
οίκηση, µε απίστευτη χαρά και ικανοποίηση.
Γιατί εκτός από αυτό το σπουδαίο έργο, κερ-
δίσαµε ένα δύσκολο στοίχηµα. Αποδείξαµε,
ότι υπάρχουν και εταιρείες του ∆ηµοσίου, οι
οποίες µπορούν να ολοκληρώνουν µε αξιο-
πιστία υψηλούς ποιοτικούς στόχους. Η ΚΤΥΠ
Α.Ε είναι µια απ’ αυτές τις εταιρίες, που όταν
χρειάστηκε έδειξε την εµπειρία της. Το εµ-
βληµατικό αυτό έργο είναι πράγµατι µια ανάσα
για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και τη χώρα.

Με βάση λοιπόν τον όγκο έργων της
ΚΤΥΠ, µάλλον αποδεικνύεται ότι ο κα-
τασκευαστικός φορέας του δηµοσίου
εξακολουθεί να έχει σοβαρό ρόλο ύπαρ-
ξης. Θεωρείτε πως αυτό θα συνεχιστεί
και στο µέλλον; Με άλλα λόγια, είναι
αναγκαίος ένας δηµόσιος κατασκευα-
στικός πυλώνας στη χώρα;

Η ολοένα και αυξανόµενη δραστηριότητα της
εταιρείας στους τοµείς της παιδείας, της υγείας
και της δικαιοσύνης, η δυνατότητα εξεύρεσης
διαφορετικών πηγών χρηµατοδότησης (Πρό-
γραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΣΠΑ, Ταµείο Ανάπτυ-
ξης), η συνεχής συνεργασία της µε την αυτο-
διοίκηση και η εµπιστοσύνη που περιβάλλε-
ται από τους κρατικούς φορείς, αυξάνουν την
αναγκαιότητα ύπαρξης του συγκεκριµένου
επιτελικού κατασκευαστικού βραχίονα της χώ-
ρας. Και να το πω. Η δηµιουργική καθοδή-
γηση και στήριξη από τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών Κώστα Καραµανλή αποτελεί
την εγγύηση για την αποτελεσµατικότητα  της
εταιρείας.
Θέλουµε και είµαστε έτοιµοι, όταν µε το καλό
έρθει η επόµενη ηµέρα µετά την πανδηµία, να
συµβάλουµε καθοριστικά στην επανεκκίνηση
της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Η ελ-
ληνική κοινωνία να ξέρει ότι στο πρόσωπό µας
έχει έναν ισχυρό σύµµαχο για ένα καλύτερο και
ασφαλέστερο αύριο.

Είστε Μεσσήνιος και κατά συνέπεια,
ένας άνθρωπος που γνωρίζει αρκετά
καλά τις συνθήκες στην ελληνική ύπαι-
θρο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει ώστε
η Ελλάδα, µεταξύ κέντρου και περιφέ-
ρειας, να ισορροπήσει; Και ποια µπορεί
να είναι η συµβολή της ΚΤΥΠ προς αυτή
την κατεύθυνση;

Είναι τιµή µου που γεννήθηκα και µεγάλωσα
στην ελληνική επαρχία. Γνωρίζοντας καλά τις
συνθήκες στην ύπαιθρο, θεωρώ ότι η ισόρ-
ροπη ανάπτυξη µεταξύ κέντρου και περιφέρειας
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιθυ-
µητή σύγκλιση οικονοµίας και κοινωνίας. Η
περιφέρεια έχει πλεονεκτήµατα και δυνατότητες,
που δεν τις έχει το κέντρο. Αυτό ισχύει και αν-
τιστρόφως. Σύµµαχος στην επιδιωκόµενη ισορ-
ροπία µπορεί να αποτελέσει η βελτίωση σε
σηµαντικό βαθµό των υποδοµών της χώρας,
η τόνωση των επενδύσεων, η υποστήριξη της
καινοτόµου και εξωστρεφούς επιχειρηµατι-
κότητας, η δηµιουργία νέων και ποιοτικών θέ-
σεων εργασίας και προφανώς η αναβάθµιση
του Κράτους Πρόνοιας. Άλλωστε, η κυβέρ-
νηση έχει αποδείξει, ότι αντιλαµβάνεται τη ση-
µασία της ολιστικής και ισορροπηµένης ανά-
πτυξης µεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Είναι
αυτή µια σοβαρή εγγύηση, ότι η ανάγκη δεν θα
µείνει ανάγκη, αλλά µπορεί να γίνει και πραγ-
µατικότητα. Σε αυτή την προσπάθεια η Κτι-
ριακές Υποδοµές Α.Ε. µε την εµπειρία της και
το δυναµικό της, θα δίνει πάντα το δυναµικό της
«παρών».
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Σ Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. µιλάει στη ««ΓΓ»» για το νέο µεγάλο έργο που
έχει αναλάβει η εταιρεία του δηµοσίου στην Πάτρα, αλλά και για τα υπόλοιπα έργα,
ύψους άνω των 25 εκ. ευρώ στη ∆υτική Ελλάδα. Σηµειώνει την εξαιρετική συνερ-

γασία µε τον Περιφερειάρχη, ΝΝεεκκττάάρριιοο  ΦΦααρρµµάάκκηη,, ενώ υπογραµµίζει τη στήριξη
και διαρκή καθοδήγηση από τον Υπουργό Υποδοµών, ΚΚώώσστταα  ΚΚααρρααµµααννλλήή

Το νέο αστυνοµικό µέγαροκαι το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο πολιτικής προστασίας εί-
ναι µόνο δύο από τα πολλά και σηµαντικά έργα που έχει αναλάβει να δροµολογήσει η εταιρεία «Κτιριακές Υποδοµές
Α.Ε.» (ΚΤΥΠ) - δηλαδή η κατασκευαστική εταιρεία του δηµοσίου - στην περιοχή.  Και αυτό γιατί η δράση της ΚΤΥΠ
στη ∆υτική Ελλάδα είναι πλέον πολυσχιδής και δείχνει πως το δηµόσιο, όχι µόνο δεν απεµπολεί τον ρόλο του και ως
«κατασκευαστή» δηµόσιων υποδοµών, αλλά επιθυµεί να αποτελέσει και καταλύτη επιτάχυνσης όλων των σηµαντι-
κών κατασκευαστικών έργων. Ο ΘΘααννάάσσηηςς  ΓΓιιάάννννααρρηηςς,,  διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας και ένας άνθρωπος µε
µεγάλη εµπειρία σε έργα δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα όπως το Ολυµπιακό χωριό, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης (ΦΙΞ), το κτίριο του ΕΒΕΑ, κλπ, στη συνέντευξη που παραχώρησε στη ««ΓΓ»», αναφέρεται στα αµέσως επόµενα
«βήµατα» προς την κατεύθυνση δηµοπράτησης του νέου αστυνοµικού µεγάρου αλλά και στο σύνολο των έργων που
έχει αναλάβει να δροµολογήσει η ΚΤΥΠ στη ∆υτική Ελλάδα, ενώ υπογραµµίζει ότι αποτελεί και προσωπική απόφαση
του υπουργού Υποδοµών, ΚΚώώσστταα  ΚΚααρρααµµααννλλήή, η ελληνική κοινωνία να βρει έναν ισχυρό σύµµαχο στον δηµόσιο κα-
τασκευαστικό τοµέα προς την κατεύθυνση επανεκκίνησης της οικονοµίας µετά την κρίση του κορωνοϊού.
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