
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διεθνές Συνέδριο στον Ιατρικό Τουρισμό: 
«ΤΑΞΙΔΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ:ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ» 

 
 

Στις 12 και στις 13 Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί Διεθνές Συνέδριο στον Ιατρικό Τουρισμό στο 
Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπρίντιζι (Via Bastioni Carlo V, 4, Ιταλία). Το Συνέδριο διοργανώνεται στα 
πλαίσια του έργου In-MedTouR - “Innovative Medical Tourism Strategy”, προϋπολογισμού 897.703,80€, το 
οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπρίντιζι. Οι άλλοι Εταίροι που 
συμμετέχουν στο έργο είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Επικεφαλής Εταίρος), ο 
Δήμος Santa Cesarea Terme, το Πανεπιστήμιο Πάτρας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων  και το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας. 

Η πρώτη μέρα του Συνεδρίου περιλαμβάνει τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:  

1. Τάσεις της Διεθνούς Αγοράς 

2. Βέλτιστες Πρακτικές και Μοντέλα 

3. Διαστάσεις και Χαρακτηριστικά της Ιταλικής Αγοράς 

4. Δημιουργώντας τοπικές ομάδες Ιατρικού Τουρισμού στην περιοχή της Απουλίας και της Ελλάδας 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στο  CETMA (Ευρωπαϊκό 
Κέντρο για τον Σχεδιασμό Τεχνολογιών και Υλικών), στο Μπρίντιζι.   

Ο Στόχος του Συνεδρίου είναι να μεταφέρει χρήσιμες γνώσεις και πληροφορίες αναφορικά με Στρατηγικές 
και Δράσεις,  σε Ειδικούς που ασχολούνται στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού. Προσκεκλημένοι 
επισκέπτες από διάφορες χώρες θα  προβάλλουν την σημασία του Ιατρικού Τουρισμού και θα 
παρουσιάσουν παραδείγματα από υπάρχοντα Δίκτυα Ιατρικού Τουρισμού. Το Συνέδριο αναμένεται να 
συμβάλλει στην ανταλλαγή απόψεων και στην διάδοση του Ιατρικού Τουρισμού στο ευρύ κοινό. 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Τηλ. 0039/0831228215 

inmedtour@br.camcom.it 

In-MedTouR Ιστοσελίδα: http://www.inmedtour.eu 

In-MedTouR Σελίδα Facebook: www.facebook.com/InMedTour 
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Το πρόγραμμα Interreg VA Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που 
στοχεύει να βοηθήσει τους δημόσιους οργανισμούς και τους τοπικούς φορείς να αναπτύξουν 
διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέα πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες με 
τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την 
καινοτομία σε διάφορους τομείς, όπως η μπλε ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροτική 
βιομηχανία τροφίμων και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα Interreg V-A 
Ελλάδας-Ιταλίας στοχεύει στην επίτευξη μέγιστης απόδοσης από 123 εκατομμύρια ευρώ που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και κατά 15% 
από τα 2 κράτη μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης. 
 

 

https://www.facebook.com/interregreeceitaly/
https://twitter.com/Interreggr_it
https://www.instagram.com/interregreeceitaly/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCTDbrEbVbbUCGRkf-9k_BHA?view_as=subscriber
https://plus.google.com/u/0/118059541629368348535

