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Κυρίες και κύριοι, 

Αγαπητοί φίλοι,

Είναι μεγάλη χαρά σήμερα να επισκέπτομαι το νέο Ίδρυμα 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Αποτελεί ένα κόσμημα στον ερευνητικό ιστό της χώρας μας. 

Ελπίζω ότι σύντομα θα αποτελεί μαγνήτη προσέλκυσης ελλήνων 

και ξένων επιστημόνων της ιατρικής και της βιολογίας. Θα εξελιχθεί 

σε ένα υψηλής ποιότητας ερευνητικό κέντρο με εμβέλεια και 

επιρροή σε όλη την ΝΑ Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.

Σήμερα, η ανάπτυξη της χώρας, η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και η ποιότητα ζωής βασίζονται ολοένα και 

περισσότερο στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας, στην 

υιοθέτηση και χρήση των νέων τεχνολογιών σε τομείς όπως η 

βιολογία, η βιοτεχνολογία, ή η πληροφορική. Για να 

ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, την 

διοίκηση και την εκπαίδευση χρειάζεται συστηματική δράση από 

την πολιτεία, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τους έλληνες ερευνητές, 

αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, θα συνδέσουμε την έρευνα με την 

παραγωγή, την τεχνολογία με την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Η ερευνητική και τεχνολογική πολιτική μας επιδιώκει γι’ αυτό:
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^ Ενίσχυση του ερευνητικού ιστού της χώρας με έμφαση στην 

ανάδειξη εθνικών πλεονεκτημάτων σε σύγχρονους τομείς 

έρευνας και τεχνολογίας και την παραγωγική τους αξιοποίηση.

ν" Ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και των δικτύων 

επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

^ Τραπεζική χρηματοδότηση και κίνητρα για την δημιουργία 

εταιρειών εντάσεως τεχνολογίας και την πειραματική 

παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους 

τομείς.

ν' Εισαγωγή της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για 

την βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας.

ν' Ενίσχυση της παιδείας στους τομείς των νέων τεχνολογιών. 

Έχουμε δεσμευθεί ότι θα εξασφαλίσουμε την διδασκαλία και 

τον εξοπλισμό όλων των δημόσιων σχολικών μονάδων σε 

υπολογιστές και θα επιδοτήσουμε την αγορά υπολογιστών για 

τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

Παράλληλα με τον πυλώνα της έρευνας και τεχνολογίας 

ενισχύουμε την παιδεία, την γνώση και την απασχόληση. Στόχος 

μας είναι να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό, πολύπλευρο ανθρώπινο 

δυναμικό, ικανό να παράγει και να αφομοιώνει τις σύγχρονες 

γνώσεις, να μπορεί να σχεδιάζει, να κατανοεί και να εφαρμόζει τις 

νέες τεχνολογίες, να διεκδικεί την επιστημονική και ερευνητική 
υπεροχή σε διεθνές επίπεδο.
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Παιδεία -  Έρευνα -  Τεχνολογία, αυτό είναι το τρίπτυχο της 

προσπάθειας μας για να συμμετέχει η χώρα μας στην αυριανή 

οικονομία της γνώσης.

Παιδεία -  Έρευνα -  Τεχνολογία θα μας επιτρέψουν να 

διευρύνουμε τις δυνατότητες των πολιτών, να επιταχύνουμε τους 

ρυθμούς ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε μια κοινωνία και πιο 

ανταγωνιστική αλλά και πιο ικανή να αντιμετωπίζει τα προβλήματα 

της κοινωνικής εξέλιξης.

Χαιρετίζω γι’ αυτό την έναρξη της λειτουργίας του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Εμπλουτίζει 

και δυναμώνει τον επιστημονικό και τεχνολογικό ιστό της χώρας.

Εύχομαι να αποτελέσει ένα νέο και δυναμικό ερευνητικό πυλώνα, 

ο οποίος σε συνεργασία με τα άλλα ερευνητικά κέντρα, θα 

αναβαθμίσει την ελληνική έρευνα και τεχνολογία και θα ανοίξει 

νέους δρόμους στην επιστήμη.

Καλή επιτυχία.
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Είναι μεγάλη χαρά σήμερα να επισκέπτομαι το νέο Ίδρυμα 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Αποτελεί ένα κόσμημα στον ερευνητικό ιστό της χώρας μας. 

Ελπίζω ότι σύντομα θα αποτελεί μαγνήτη προσέλκυσης ελλήνων 

και ξένων επιστημόνων της ιατρικής και της βιολογίας. / Θα 

εξελιχθεί σε ένα υψηλής ποιότητας ερευνητικό κέντρο με εμβέλεια 

και επιρροή σε όλη την ΝΑ Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, η ανάπτυξη της χώρας, η ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και η ποιότητα ζωής βασίζονται ολοένα και 

περισσότερο στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας/ στην 

υιοθέτηση και χρήση των νέων τεχνολογιών σε τομείς όπως η 

βιολογία, η βιοτεχνολογία, ή η πληροφορική. / Για να 

ενσωματώσουμε τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή,/ την 

διοίκηση και την εκπαίδευση χρειάζεται συστηματική δράση από 

την πολιτεία, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τους έλληνες ερευνητές, 

αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, ί Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, θά συνδέσουμε την έρευνα με την 

παραγωγή, την τεχνολογία με την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Χαιρετίζω γι’ αυτό την έναρξη της λειτουργίας του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Εμπλουτίζει 

και δυναμώνει τον επιστημονικό και τεχνολογικό ιστό της χώρας. 

Εύχομαι να αποτελέσει ένα νέο και δυναμικό ερευνητικό πυλώνας 

ο οποίος σε συνεργασία με τα άλλα ερευνητικά κέντρα, θα 

αναβαθμίσει την ελληνική έρευνα και τεχνολογία και θα ανοίξει 

νέους δρόμους στην επιστήμη.
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