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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Διεθνές Σσνέδριο ζηον Ιαηρικό Τοσριζμό» 

Ο Εθνικόσ Οργανιςμόσ Παροχήσ Υπηρεςιών Υγείασ-ΕΟΠΥΥ  πρόκειται να διοργανϊςει ζνα 

διιμερο, διαδικτυακό, Διεκνζσ Συνζδριο (*) ςτον Ιατρικό Τουριςμό, ςτο πλαίςιο του ζργου 

In-MedTouR. Το ζργο In-MedTouR - “Innovative Medical Tourism Strategy”, 

προχπολογιςμοφ 897.703, 80€, χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-

Ιταλία 2014-2020. Οι εταίροι που ςυμμετζχουν ςε αυτό είναι ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ 

Παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ-ΕΟΠΥΥ (επικεφαλισ εταίροσ-Ελλάδα), το ελλθνικό Υπουργείο 

Τουριςμοφ, Ο Διμοσ Santa Cesarea Terme (Ιταλία), το Πανεπιςτιμιο Πάτρασ – Ειδικόσ 

Λογαριαςμόσ Κονδυλίων και Ζρευνασ (Ελλάδα), Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και το 

Εμπορικό Επιμελθτιριο του Μπρίντιηι (Ιταλία). 

Το «Διεθνζσ Συνζδριο ςτον Τουριςμό Υγείασ» κα διεξαχκεί διαδικτυακά τθν Δευτζρα, 14 

Δεκεμβρίου 2020 και τθν Τρίτθ, 15 Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 17.00 (Ώρα Ελλάδοσ) 

Το Συνζδριο απευκφνεται ςτο ευρφ κοινό και όςοι ενδιαφζρονται να το παρακολουκιςουν 

μποροφν  να χρθςιμοποιιςουν τον ακόλουκο υπερςφνδεςμο. 

 

Ο ςκοπόσ του Συνεδρίου είναι να δϊςει ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία του Ιατρικοφ Τουριςμοφ, 

ζνασ όροσ που περιγράφει τθν πραγματοποίθςθ ταξιδιοφ με ςτόχο να ςυνδυάςει κανείσ 

ιατρικζσ υπθρεςίεσ και αναψυχι. Επιπλζον, κα δοκοφν χριςιμεσ πλθροφορίεσ όχι μόνο ςε 

ειδικοφσ του Ιατρικοφ Τουριςμοφ, αλλά και ςτο ευρφ κοινό αναφορικά με πρόςφατεσ 

εξελίξεισ ςε διάφορουσ τομείσ του Ιατρικοφ Τουριςμοφ, όπωσ θ κοςμθτικι ιατρικι, θ 

οδοντιατρικι, θ ευεξία, θ γονιμότθτα. Κατά τθ διάρκεια του Συνεδρίου, καταξιωμζνοι 

ομιλθτζσ κα ςυνειςφζρουν ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν, ο 

κακζνασ ςτο πεδίο τθσ εξειδίκευςισ του. Κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ ςυνεδρίασ, κα 

ςυηθτθκεί το μζλλον του Ιατρικοφ Τουριςμοφ. Το Συνζδριο προςφζρει εξαιρετικι ευκαιρία 

ςτουσ ειδικοφσ ςτον Τουριςμό Υγείασ για δικτφωςθ και για να κζςουν τισ βάςεισ για 
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ενδεχόμενθ μελλοντικι ςυνεργαςία ςε ζργα Ιατρικοφ Τουριςμοφ. Συνοψίηοντασ, το 

επικυμθτό αποτζλεςμα είναι θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτον τομζα του Ιατρικοφ Τουριςμοφ. 

 

Εκνικόσ Οργανιςμόσ Παροχισ Υπθρεςιών Υγείασ  
Χριστίνα Γεωργακοπούλοσ –  Υπεύθσνη Έργοσ 

Τθλ: +30 210 8110826, email: cgeorgakop@eopyy.gov.gr 
 

Εκνικόσ Οργανιςμόσ Παροχισ Υπθρεςιών Υγείασ  
Ειρήνη Μπράχου – Υπεύθσνη Επικοινωνίας 

Τθλ: +30 26510 79738, email: empracho@gmail.com  
 
Email: info@innovmedicaltourism.com  
 
Website: http://www.inmedtour.eu  
 
Facebook: www.facebook.com/InMedTour  
 

 

(*) Δωρεάν παρακολοφκθςθ 

(*)Για εγγραφι και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ http://www.inmedtour.eu 

 

 

     
 

Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ζνα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
Συνεργαςίασ που ςτοχεφει να βοθκιςει τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ και τουσ τοπικοφσ 
φορείσ να αναπτφξουν διαςυνοριακά ζργα και πιλοτικζσ δράςεισ και να δθμιουργιςουν νζα 
πολιτικι, προϊόντα και υπθρεςίεσ με τελικό ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 
πολιτών. Στρατθγικά, το πρόγραμμα κα ενιςχφςει τθν καινοτομία ςε διάφορουσ τομείσ, 
όπωσ θ μπλε ανάπτυξθ, ο τουριςμόσ και ο πολιτιςμόσ, θ αγροτικι βιομθχανία τροφίμων και 
οι πολιτιςτικζσ και δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ. Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδασ-Ιταλίασ 
ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ μζγιςτθσ απόδοςθσ από 123 εκατομμφρια ευρώ που 
χρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΠΑ) κατά 85% 
και κατά 15% από τα 2 κράτθ μζλθ μζςω εκνικισ ςυγχρθματοδότθςθσ. 
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