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Δημόσια Διαβούλευση για Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και τη Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της ΒΙΟΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ του ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος 
Φλέμινγκ» 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» είναι ένας μη-
κερδοσκοπικός οργανισμός –ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας-, που εστιάζει στην επιστημονική και τεχνολογική αριστεία, την κατάρτιση και 
την καινοτομία στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.  

Στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «ΚΡΗΠΙΣ – Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» - Ανάπτυξη 
του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ (ΦΛΕΜΙΓΚ)» (Κωδικός MIS: 
448143), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» έχει 
αναλάβει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία ΒΙΟΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ στις 
εγκαταστάσεις του. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση του βασικού περιεχομένου ενός 
αναγκαίου επιχειρηματικού σχεδίου που θα οδηγήσει στη χρηματοδότηση της δημιουργίας 
της Βιοτεχνόπολης, η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο στο στρατηγικό σχεδιασμό 
ανάπτυξης του Ε.ΚΕ.Β.Ε. "Αλέξανδρος Φλέμιγκ".  

Η Βιοτεχνόπολη θα αποτελέσει το πρώτο ολοκληρωμένο βιοϊατρικό-βιοτεχνολογικό κέντρο 
στην Ελλάδα, που θα συνδυάζει διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας, ανάπτυξη 
καινοτομίας και οργάνωση εξειδικευμένης εκπαίδευσης στις βιοϊατρικές επιστήμες. 
Επιπλέον, θα είναι κέντρο μοναδικής προσφοράς στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την 
επιστήμη, μέσω του «Μουσείου Αλεξάνδρου Φλέμιγκ», το οποίο θα φιλοξενήσει και τις 
σχετικές δραστηριότητες. Η Βιοτεχνόπολη θα αναπτύξει και θα συστηματοποιήσει τις 
δραστηριότητες του Ε.ΚΕ.Β.Ε. και θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων, με πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη (δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, προαγωγή της γνώσης και της καινοτομίας, εκπαίδευση νέων επιστημόνων και 
τεχνολόγων σε περιοχές αιχμής, συμβολή στην κατανόηση της κοινωνικής σημασίας των 
Βιοεπιστημών και της Επιστήμης γενικότερα). 

Η Διοίκηση του ΕΚΕΒΕ βρίσκεται σε διερεύνηση των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης 
του έργου. Από τη διερεύνηση αυτή θα προκύψουν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα 
πρέπει να έχει το εν λόγω επιχειρηματικό σχέδιο. Παράλληλα, η Διοίκηση του ΕΚΕΒΕ έχει 
προχωρήσει σε προκαταρκτικές μελέτες για την αρχιτεκτονική διαμόρφωση της 
Βιοτεχνόπολης και την εκτίμηση του κόστους δημιουργίας της. Επιπλέον, σε συνεργασία με 
διεθνή συμβουλευτική εταιρεία, η Διοίκηση  έχει αναπτύξει ένα στρατηγικό - επιχειρησιακό 
σχέδιο ανάπτυξης της Βιοτεχνόπολης το οποίο ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2012 και 
θα αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου.  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στο παραπάνω πλαίσιο, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα εξής:  

 Αναλυτική μελέτη του υφιστάμενου υλικού και συγκεκριμένα του Στρατηγικού 
Σχεδίου που έχει στη διάθεσή της η Διοίκηση του ΕΚΕΒΕ καθώς και των σχεδίων 
ανάπτυξης. 

 Επικαιροποίηση και εξειδίκευση του Στρατηγικού – Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

 Διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη ενεργειών για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών 
πόρων. 

 Παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών και αντιστοίχιση με τις 
επενδυτικές ανάγκες που προκύπτουν. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

 Επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 

O Υποψήφιος Ανάδοχος θα επικαιροποιήσει το Στρατηγικό Σχέδιο που έχει στη διάθεσή της 
η Διοίκηση του ΕΚΕΒΕ με στόχο να διαμορφωθεί επίκαιρο υλικό πληροφόρησης που θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων. 
Η επικαιροποίηση θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο τρόπο ώστε το σχέδιο:  

 να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες, 

 να αποτυπώνει πλήρως τη δυναμική και τις δραστηριότητες της Βιοτεχνόπολης, 

 να εκτιμά τη βιωσιμότητα της Βιοτεχνόπολης και τους κρίσιμου παράγοντες που 
την επηρεάζουν,  

 να περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη ενεργειών θα πρέπει να υλοποιηθούν για την 
επιτυχημένη εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων. 

 Παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα διερευνήσει όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης του έργου, 
θα επιλέξει και θα παρουσιάσει τις καταλληλότερες και θα τις αντιστοιχήσει με τις 
επενδυτικές ανάγκες του έργου όπως αυτές θα έχουν προσδιοριστεί από τις προηγούμενες 
εργασίες. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό θα προταθεί και το καταλληλότερο σχήμα 
χρηματοδότησης  του έργου βάσει της διαθεσιμότητας και των περιορισμών κάθε 
χρηματοδοτικής πηγής.  

 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Η χρονική διάρκεια του έργου υπολογίζεται εντός τεσσάρων εβδομάδων από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης. 

 


