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1. Ιστορική αναδρομή 
Τα ταξίδια στο εξωτερικό για την υγεία δεν είναι νέο φαινόμενο. Ο ιατρικός τουρισμός έχει 

ηλικία χιλιάδων ετών. Στην αρχαία Ελλάδα, οι προσκυνητές και οι ασθενείς προέρχονταν 

από όλη τη Μεσόγειο στο ιερό του θεραπευτή θεού Ασκληπιού, ο θεός της Θεραπείας 

βρισκόταν στην Επίδαυρο1. Στη ρωμαϊκή Βρετανία, οι ασθενείς πλένονταν σε νερά ενός 

ιερού στο Bath, μια πρακτική που συνεχίστηκε για 2.000 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του 18ου 

αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι συνήθιζαν να επισκέπτονται κέντρα υγείας στη Βόρεια Αφρική. 

Αλλά τα τελευταία επτά χρόνια το ενδιαφέρον για τον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό 

ευεξίας έχει ενισχυθεί σημαντικά. Αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και φαίνεται να είναι μια 

τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία για τα έθνη που έχουν το στρατηγικό πλεονέκτημα της 

ύπαρξης πόρων από την πλευρά της ιατρικής τεχνολογίας, των υποδομών, των κατάλληλων 

ανθρώπινων πόρων και των κλιματολογικών συνθηκών. 

 

2. Ορολογία 
Η μελέτη «Τουρισμός Ευεξίας και Ιατρικός Τουρισμός: Where Spa Fits" αποτελεί μια έκθεση 

και μια σε βάθος εξερεύνηση του ιατρικού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας ως δύο 

διαφορετικές έννοιες2. Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι παρά την εκτεταμένη σύγχυση 

                                                           
1 Στην ενδοχώρα της Επιδαύρου, σε μία περιοχή με ήπιο κλίμα και άφθονα πηγαία ιαματικά νερά, βρισκόταν το 
Ασκληπιείο, η έδρα του θεού ιατρού της αρχαιότητας και το σημαντικότερο θεραπευτικό κέντρο όλου του 
ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. Ήταν το κύριο ιερό της μικρής παραθαλάσσιας πόλης της Επιδαύρου, αλλά η 
φήμη του και η αναγνώριση της σημασίας του γρήγορα ξεπέρασαν τα όρια της Αργολίδας και θεωρήθηκε από 
όλους τους Έλληνες ο τόπος όπου γεννήθηκε η ιατρική. Περισσότερα από διακόσια ιαματικά κέντρα σε 
ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο θεωρούνταν ιδρύματά του. Τα μνημεία του αποτελούν σήμερα όχι μόνο 
παγκοσμίου φήμης αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, αλλά και εξαιρετική μαρτυρία για την 
άσκηση της ιατρικής στην αρχαιότητα. Σε αυτά αποτυπώθηκε η εξέλιξη της ιατρικής από τη φάση κατά την 
οποία η ίαση εξαρτιόταν αποκλειστικά από το θεό έως τη μετατροπή της σε επιστήμη, με τη συστηματική 
καταγραφή περιστατικών και τη σταδιακή συγκέντρωση γνώσης και πείρας.  
Ο τόπος ήταν αφιερωμένος σε θεότητες με θεραπευτικές ιδιότητες ήδη από την προϊστορική εποχή. Στο λόφο 
Κυνόρτιον, που υψώνεται πίσω από το θέατρο, στα βορειοανατολικά, κατά τη μυκηναϊκή εποχή υπήρχε ιερό, 
στο οποίο λατρευόταν μία θεά συνδεμένη με την ίαση. Το ιερό αυτό, που ήταν ασυνήθιστα μεγάλο για την 
εποχή, δημιουργήθηκε το 16ο αι. π.Χ. πάνω στα κατάλοιπα ενός οικισμού της Πρώιμης και της Μέσης Εποχής 
του Χαλκού (2800-1800 π.Χ.) και διατηρήθηκε έως τον 11ο αι. π.Χ. Γύρω στο 800 π.Χ. ιδρύθηκε στην ίδια θέση 
ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα, θεό με θεραπευτικές ιδιότητες, που λατρευόταν εδώ ως Απόλλωνας 
Μαλεάτας. Η λατρεία του κυρίως θεραπευτή θεού, του Ασκληπιού, που η μυθική παράδοση τον παρουσιάζει ως 
αυτόχθονα γιο του Απόλλωνα και της εγγονής του βασιλιά της Επιδαύρου Μάλου, της Κορωνίδας, καθιερώθηκε 
κατά τον 6ο αι. π.Χ. Η λατρεία του θεού προστάτη της ανθρώπινης υγείας και της προσωπικής ευτυχίας 
απέκτησε φήμη που εξαπλώθηκε ραγδαία. Ο αριθμός των προσκυνητών ολοένα αυξανόταν και το ιερό στο 
Κυνόρτιο δε επαρκούσε πλέον για τις ανάγκες της λατρείας, έτσι, άρχισε η ανάπτυξη ιερού και στην πεδινή 
περιοχή, περίπου 1 χλμ. στα νοτιοδυτικά του Κυνορτίου, στον τόπο όπου κατά το μύθο γεννήθηκε ο Ασκληπιός. 
Τα δύο ιερά, αφιερωμένα το ένα στον Απόλλωνα Μαλεάτα και το άλλο στον Ασκληπιό, εξελίχθηκαν παράλληλα, 
με την επίσημη ονομασία «ιερόν Απόλλωνος Μαλέατα και Ασκληπιού».  
Το νέο ιερό στην κοιλάδα οργανώθηκε γύρω από το Ιερό Φρέαρ (που αργότερα ενσωματώθηκε στη στοά του 
Αβάτου) και στο χώρο του κτηρίου Ε, όπου υπήρχε ο πρώτος βωμός τέφρας και ο χώρος των τελετουργικών 
γευμάτων. Το φρέαρ ήταν βασικό στοιχείο της ίασης, που επιτυγχανόταν με τη διαδικασία της κάθαρσης και της 
«εγκοίμησης» κοντά στο νερό, ως μίμηση του τρόπου με τον οποίο οι θεϊκές δυνάμεις εξασφάλιζαν την 
ανανέωσή τους, επιστρέφοντας με τον περιοδικό θάνατο μέσα στη γη, στην πηγή της ζωής, από την οποία 
επανέρχονταν αναγεννημένοι. Ο θεός συμβούλευε τον ασθενή κατά την εγκοίμηση, δηλαδή τον ύπνο που 
αντιστοιχούσε στον περιοδικό θάνατο, σχετικά με τη θεραπεία που έπρεπε να ακολουθήσει. 
Πηγή: Οδυσσεύς, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 2012  
2 Με 130 σελίδες συν τα δεδομένα και την ανάλυση, αποτελείται από τέσσερα βασικά τμήματα που καλύπτουν 
κρίσιμα ζητήματα για ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας: περιπτωσιολογικές μελέτες των προσεγγίσεων 
που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, την οργάνωση και την προώθηση του ιατρικού τουρισμού και του 



Η ανάπτυξη του κλάδου της Υγείας στην Ήπειρο: Ιατρικός τουρισμός – Τουρισμός Ευεξίας – 
Βιοϊατρική Τεχνολογία - Αγροδιατροφή 

 
LOGOTECH AE 2 

πάνω στην ορολογία, ερωτηθέντες πιστεύουν ακράδαντα ότι οι τουρίστες ευεξίας είναι ένα 

εντελώς διαφορετικό τμήμα των καταναλωτών από τους ιατρικούς τουρίστες: 94,0% 

υποστήριξε ότι οι ανάγκες / τα συμφέροντα αυτών των δύο τύπων των τουριστών είναι 

διαφορετικά σε ένα δείγμα ερωτηθέντων σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια 

Αμερική.  

Μετά την ανάλυση των ορισμών που χρησιμοποιούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο, σε 

συνδυασμό με τα αποτελέσματα της έρευνας και συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν 

για τις μελέτες περιπτώσεων 12 χωρών, οι συντάκτες της μελέτης πρότειναν τους 

ακόλουθους ορισμούς:  

Ο ιατρικός τουρισμός περιλαμβάνει τους ανθρώπους που ταξιδεύουν σε ένα  διαφορετικό 

τόπο για να λάβουν μία θεραπεία για μια ασθένεια ή πάθηση, και οι οποίοι αναζητούν 

χαμηλότερο κόστος της περίθαλψης, βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης, βελτίωση 

της πρόσβασης στην περίθαλψη ή διαφορετική φροντίδα από ό, τι θα μπορούσαν να 

λάβουν στη χώρα τους. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης τις διασυνοριακές 

μετακινήσεις προσώπων που αναζητούν καλλυντικές βελτιώσεις. Περιλαμβάνει επίσης τις 

συμβατικές ιατρικές επεμβάσεις, που εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο ιατρικό 

προσωπικό σε ιατρικές εγκαταστάσεις για την επίλυση προβλημάτων όπως καλλυντικές / 

οδοντιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις ή βελτιώσεις.  

Ο τουρισμός ευεξίας περιλαμβάνει τους ανθρώπους που ταξιδεύουν σε μία διαφορετική 

χώρα με σκοπό να συνεχίσουν ενεργά τις δραστηριότητες που διατηρούν ή ενισχύουν την 

προσωπική τους υγεία και ευεξία, και οι οποίοι αναζητούν μοναδικές, αυθεντικές ή τοπικές 

(location-based) εμπειρίες / θεραπείες που δεν είναι διαθέσιμες στη χώρα τους. Αυτές οι 

εμπειρίες μπορεί, αλλά συνήθως δεν συνεπάγονται, γιατρούς και ιατρικές εγκαταστάσεις.  

 

3. Ιατρικός τουρισμός 

3.1. Το μέγεθος της αγοράς 
Ένα εκπληκτικό, σημαντικό εύρημα από αυτή την μελέτη είναι ότι παρά το γεγονός ότι το 

"wellness - ευεξία" είναι μια σχετικά νέα έννοια / όρος, η αξία της τουριστικής αγοράς του 

έχει ήδη φτάσει τα $106 δις σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερο από το διπλάσιο του 

μεγέθους της αγοράς ιατρικού τουρισμού που αναλογεί σε $50 δις3. Ο ορισμός της ευεξίας 

ήρθε στο προσκήνιο στη δεκαετία του '80 και του '90, και γύρω στο 1990, ο όρος άρχισε να 

χρησιμοποιείται στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, όπως όλοι γνωρίζουμε, η χρήση του όρου 

έγινε ευρέως διαδεδομένη και όλο αναπτύσσεται με αρκετά ασαφείς μεθόδους μάρκετινγκ. 

(Εξαιτίας αυτού του φαινομένου, ορισμένοι επαγγελματίες της βιομηχανίας της υγείας 

έχουν αρχίσει να αποστασιοποιούνται από τον όρο).  

Στις χώρες που είναι ενεργές στην προώθηση του ιατρικού τουρισμού περιλαμβάνονται το 

Βέλγιο, η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία, η Ινδία, η Ταϊλάνδη, η Κούβα, η Κόστα Ρίκα, η Ουγγαρία 

                                                                                                                                                                      
τουρισμού ευεξίας σε 12 χώρες, τα αποτελέσματα της μίας έρευνας από στελέχη της βιομηχανίας 200-plus και 
συστάσεις προς τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις για το πως να κινηθούν.  
http://www.imtj.com/articles/2011/spas-and-the-wellness-tourism-sector-30110/ # sthash.AveIWqsD.dpuf  
3 Η μελέτη παρέχει επίσης μια σε βάθος ανάλυση για την προέλευση και την εξέλιξη του όρου «ευεξία», που 
αποκαλύπτει ακριβώς πόσο νέος όρος / έννοια είναι. Ο όρος «ευεξία» εισήχθη για πρώτη φορά το 1961 από τον 
ιατρό Halbert L. Dunn (στον τίτλο του βιβλίου του, υψηλού επιπέδου Wellness), και το πρώτο κέντρο ευεξίας 
του κόσμου (το Κέντρο ευεξίας στην Καλιφόρνια) το άνοιξε ο Δρ John W. Travis το 1975. 
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και η Πολωνία. Η Ελλάδα και η Νότια Αφρική είναι επίσης ανερχόμενοι νέοι προορισμοί. Η 

Ινδία είναι ο νεότερος οργανωμένος προορισμός4. 

 

3.2. Βασικά διεθνή στοιχεία 
 Τα δεδομένα για τον ιατρικό τουρισμό είναι ευρύτερα διαθέσιμα σε σχέση με τον 

τουρισμό ευεξίας. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα και για τους δύο τομείς (τόσο 

σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο) είναι, αναξιόπιστα και ασυνεχή.  

 Οι οργανωτικές δομές για την ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση του ιατρικού 

τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, 

και τείνουν να είναι στενά συνδεδεμένες με τη συνολική διοικητική δομή κάθε 

έθνους (π.χ. μια κεντρική εθνική κυβέρνηση σε σχέση με ομοσπονδιακό 

κράτος/σύστημα, κ.λπ.).  

 Οι κυβερνήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες συνήθως διαδραματίζουν έναν πολύ 

πιο ενεργό ρόλο στην καθοδήγηση, υποστήριξη και προώθηση όλων των τομέων 

του τουρισμού, ενώ στις ανεπτυγμένες χώρες, την ανάπτυξη του τομέα του 

τουρισμού και της προώθησης του αναλαμβάνει συνήθως ο ιδιωτικός τομέας και οι 

συνεργασίες μέσα από αυτόν.  

 Ο ιατρικός τουρισμός έχει υποστηριχθεί πιο ενεργά από τις κυβερνήσεις από τον 

τουρισμό ευεξίας. Ενδεχομένως επειδή ο ιατρικός τουρισμός είναι μία παλαιότερη, 

πιο εδραιωμένη έννοια, έχει ένα αυξανόμενο διεθνές προφίλ, είναι πιο εύκολο να 

οριστεί και συχνά γίνεται καλύτερα αντιληπτός από τις κυβερνήσεις ως πιο 

"προσοδοφόρα" βιομηχανία από τον τουρισμό ευεξίας. Αυτό τα τελευταία χρόνια 

αλλάζει. Όλο και περισσότερες χώρες και κυβερνήσεις εστιάζουν την προσοχή τους 

και στους  δύο τομείς.  

 Οι χώρες με ανεπτυγμένη την συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (δηλαδή 

"δίκτυα cluster" στον ιατρικό τουρισμό ή τον τουρισμό ευεξίας) συνήθως 

λειτουργούν πιο αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και προώθησή τους από τις χώρες 

με κατακερματισμένες και περιστασιακές δομές.  

 Στο διαφημιστικό υλικό των χωρών που  προωθούν αυτές τις μορφές τουρισμού 

(όπως οι εθνικές ιστοσελίδες), ο τουρισμός ευεξίας τείνει να είναι πιο έντονα 

διαφημιζόμενος από ότι ο ιατρικός τουρισμός. Η προώθηση του τουρισμού ευεξίας 

κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από τα ιαματικά λουτρά (ακόμη και αν η αντίστοιχη 

χώρα έχει πολλές άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ευεξία). Ο βαθμός και η 

έμφαση στις μοναδικές / τοπικές προσφορές και τις παραδόσεις διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου.  

 Η προώθηση του ιατρικού τουρισμού τείνει να οδηγείται κυρίως από τον ιδιωτικό 

τομέα. Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση προώθησης / μάρκετινγκ για μια χώρα είναι 

να προσπαθήσει να προσεγγίσει τους πιθανούς τουρίστες μέσω των 

εξειδικευμένων μεσιτών του ιατρικού τουρισμού, αντί της εμπλοκής σε απευθείας 

σύνδεση και προώθηση με παραδοσιακά τουριστικά κανάλια προώθησης.  

                                                           
4 Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τη Συνομοσπονδία Ινδικών Βιομηχανιών (CII) και τη 
McKinsey Σύμβουλοι αναφέρεται ότι το 2005, περίπου 150.000 ξένοι επισκέφθηκαν την Ινδία για 
θεραπεία και ο αριθμός αυξάνει κατά 15 τοις εκατό κάθε χρόνο. Η CII λέει ότι η Ινδία έχει τη 
δυνατότητα να προσελκύσει 2 εκατομμύρια ιατρικούς τουρίστες ετησίως και αυτό θα μπορούσε να 
συμβάλει κατά περίπου 5 δις δολάρια στην οικονομία της. Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ο 
ιατρικός τουρισμός προωθείται ενεργά ως επίσημη πολιτική της κυβέρνησης.  
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 Πολλές χώρες δεν έχουν ακόμα ισχυρή εθνική ταυτότητα είτε για τον ιατρικό 

τουρισμό ή τον τουρισμό της ευεξίας, ακόμη και σε χώρες που θεωρούνται 

κορυφαίες στην αγορά αυτή. Πάρα πολλά «γενικά» ή τυποποιημένα προϊόντα και 

υπηρεσίες είναι σε προσφορά, και οι περισσότερες χώρες δεν είναι 

αποτελεσματικές στην αξιοποίηση των εξειδικεύσεών τους τόσο για τον ιατρικό 

τουρισμό όσο και για τις τοπικές παραδοσιακές και φυσικές παραδόσεις ευεξίας.  

 Καθώς ο ιατρικός τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας γίνονται τουριστικές αγορές 

όλο και πιο πυκνές και ανταγωνιστικές, θα γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό για τις 

αντίστοιχες χώρες να διαφοροποιηθούν πάνω σε παράγοντες εκτός του κόστους και 

της ποιότητας.  

 

3.3. Ιατρικός τουρισμός και παράγοντες ανάπτυξής του 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προσδιόρισε τέσσερις τρόπους που βοηθούν την 

τόνωση του εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον 

κόσμο. Η ταξιδιωτική ιατρική είναι η πιο ορατή παράμετρος του αυξανόμενου παγκόσμιου 

εμπορίου στον τομέα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Οι άλλοι τρεις είναι: 

 Η διασυνοριακή παροχή των ιατρικών συναλλαγών, 

 Η δημιουργία νοσοκομείων, κλινικών και διαγνωστικών κέντρων, και 

 Η μετακίνηση του προσωπικού υγείας. 

 

Ιατρικός τουρισμός και ασφάλιση 
Η υγειονομική περίθαλψη των ασφαλιστικών εταιρειών στις βιομηχανικές χώρες έχει 

αρχίσει την εξέταση του ιατρικού τουρισμού ως πιθανό μέτρο εξοικονόμησης κόστους, και 

συζητούν την παροχή αεροπορικών εισιτηρίων και τουριστικών εκδρομών ως «κίνητρα των 

καταναλωτών» για να ενθαρρύνουν αυτό το είδος του ταξιδιού. Υπάρχουν επίσης πολλές 

εταιρείες που μπορεί να βοηθήσουν να οργανώσει ο ασθενής την χειρουργική του 

επέμβαση, τις διευκολύνσεις, τις εκδρομές και τα ταξίδια. Πολλές από αυτές τις εταιρείες 

συνεργάζονται με συγκεκριμένα νοσοκομεία και με αυτόν τον τρόπο παρέχουν την 

οργάνωση μιας φτηνότερης τιμής για τους ασθενείς τους, από ό, τι θα μπορούσε κανείς να 

κανονίσει μόνος του μέσα από την επαφή με  το νοσοκομείο άμεσα.  

 

Ιατρικός τουρισμός και συσχέτιση με το δημόσιο 
Σε πολλές χώρες, όπως π.χ. η Ινδία, η  ταχέως αναπτυσσόμενη ιδιωτική ιατρική τουριστική 

βιομηχανία, αναπτύσσεται επιθετικά με τη βοήθεια κρατικών κεφαλαίων. Οι κρατικές 

επιδοτήσεις δόθηκαν με τη μορφή της παροχής δημόσιας γης, φοροαπαλλαγών εταιρειών 

και μείωσης των δασμών επί του εισαγόμενου ιατρικού εξοπλισμού για χρήση σε ιδιωτικά 

νοσοκομεία που εξυπηρετούν τους ιατρικούς τουρίστες. Η χρήση των δημόσιων πόρων για 

ιατρικό τουρισμό επεκτείνεται και σε δημόσια χρηματοδότηση των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης σε κράτη όπως η Σιγκαπούρη και η Κούβα μέσα από το άνοιγμα 

των δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτες αλλοδαπούς ασθενείς. Μια λιγότερο άμεση μορφή 

της δημόσιας επιδότησης είναι η πρόσληψη ή η συνεργασία των γιατρών που εργάζονται 

σε δημόσια νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα από ιδιωτικές εταιρείες.   
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Ιατρικός τουρισμός και μετεγχειρητική φροντίδα 
Οι ιατρικοί τουρίστες μπορεί να αντιμετωπίσουν ιατρικές επιπλοκές κατά την επιστροφή 

στις χώρες καταγωγής τους ή να απαιτηθεί κάποια μορφή της μετεγχειρητικής φροντίδας. 

Αυτού του είδους η περίθαλψη είναι μια εκτροπή των δημόσιων πόρων της χώρας 

καταγωγής, όταν η κάλυψη ενός ιατρικού τουρίστα είναι μερικώς ή πλήρως 

χρηματοδοτούμενη από δημόσια χρηματοδότηση. Αναλύσεις παρουσιάζουν ότι ακόμα και 

με ένα ποσοστό αποτυχίας 5,0% των επεμβάσεων τα κόστη μετεγχειρητικής περίθαλψης 

είναι σημαντικά ώστε να καταστρέψουν τον ιατρικό τουριστικό προορισμό. Άρα, 

επεμβάσεις με 99,0% επιτυχία και άνω πρέπει να προωθούνται.  

 

3.4. Δυναμική του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα  
Ο ιατρικός τουρισμός αναπτύσσεται διεθνώς με μια ιδιαίτερη δυναμική. Πρόσφατα 

στοιχεία αναδεικνύουν ότι πάνω από το 10,0-15,0% των ασθενών στις χώρες – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν νοσηλεία σε άλλες χώρες και η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες 

και τις κατάλληλες υποδομές να προσελκύσει ασθενείς – επισκέπτες από ολόκληρη την 

Ευρώπη κυρίως -και όχι μόνο- και να ανταποκριθεί σε μορφές ιατρικού τουρισμού 

συμβατές με το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της.  

Ο ιατρικός τουρισμός αφορά την προσέλκυση επισκεπτών – ασθενών που επιλέγουν να 

κάνουν χρήση υπηρεσιών υγείας παράλληλα με τις διακοπές τους και μαζί με τους 

συγγενείς τους τις περισσότερες φορές. Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην χώρα μας 

μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ήδη πάρα πολλοί 

ιδιώτες επιχειρηματίες κυρίως στον τομέα της υγείας πραγματοποιούν σημαντικές 

επενδύσεις στον χώρο τους με σύγχρονα νοσηλευτικά κέντρα.  

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, κυρίως του τουρισμού (ΣΕΤΕ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ κ.λπ.), αναγνωρίζουν ότι τα οφέλη από την ανάπτυξη του ιατρικού 

τουρισμού στην χώρα μας θα είναι πολύ σημαντικά και θα συμβάλλουν επίσης στην 

επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και προτρέπουν στην ανάπτυξή του.  

Με βάση την διεθνή πρακτική, οι υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού που αναζητούν οι 

ασθενείς - επισκέπτες σε άλλες χώρες, επικεντρώνονται στην αποκατάσταση κινητικών 

ορθοπεδικών παθήσεων, στις αιμοκαθάρσεις νεφροπαθών, στις εγχειρήσεις καρδιάς, στην 

πλαστική χειρουργική, στην αισθητική και επανορθωτική χειρουργική, οφθαλμολογικές 

θεραπείες, θεραπείες γονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης κ.λπ.. Αφορά ασθενείς 

οι οποίοι είναι ικανοί να ταξιδεύσουν και ταυτόχρονα έχουν και την διάθεση να 

συνδυάσουν τις ιατρικές υπηρεσίες που τους προσφέρονται με τη δυνατότητα διακοπών 

ανάρρωσης και χαλάρωσης.  

Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Ελλάδα να 

προσελκύσει πλήθος ασθενών - επισκεπτών όχι μόνο γιατί είναι η χώρα που γέννησε τον 

πολιτισμό, την δημοκρατία, τις επιστήμες όπως και την ιατρική (μην ξεχνάμε ότι ο 

Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω) αλλά γιατί η σημερινή Ελλάδα με τα σύγχρονα 

εξειδικευμένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας σε πολλές περιοχές της χώρας, 

πληροί απόλυτα τα διεθνή πρότυπα υγείας και δεν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες γιατροί 

διακρίνονται καθημερινά σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Υπάρχουν πολλά σύγχρονα νοσοκομεία σε δημοφιλείς Ελληνικούς τουριστικούς 

προορισμούς όπως η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Θεσσαλονίκη, η Κέρκυρα, η 
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Αλεξανδρούπολη, η Καλαμάτα, η Ρόδος, η Κώς, η Αθήνα κ.λπ., τα οποία ήδη μπορούν να 

ανταποκριθούν και να αποτελέσουν τα αρχικό δίκτυο για την ανάπτυξη του ιατρικού 

τουρισμού στην χώρα μας και οι ασθενείς επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν διακοπές 

και χαλάρωση σε ξενοδοχεία resorts σε μαγευτικές περιοχές ανά την Ελλάδα.  

  

3.5. Βασικές κατηγορίες ιατρικού τουρισμού στην Ήπειρο 
 Αναπαραγωγικός Τουρισμός (κέντρα γονιμότητας) 

 Καρδιολογία – καρδιοχειρουργική 

 Οδοντιατρικές εργασίες (προσθετική, εμφυτεύματα, αισθητική οδοντιατρική) 

 Οφθαλμολογικές επεμβάσεις με laser 

 Πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις 

 Μεταμοσχεύσεις μαλλιών  

 Ορθοπεδικές επεμβάσεις 

 Η κοσμητική ιατρική που αφορά σε υγιή άτομα με σκοπό το συνδυασμό αναψυχής 

και λήψης σχετικά ανώδυνων και σύντομων, επεμβατικών ή μη, ιατρικών 

υπηρεσιών ανανέωσης προσώπου και σώματος σε πολυτελείς ξενοδοχειακές 

μονάδες 

 Ιατρικές πράξεις δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας που 

αφορούν μείζονες ιατρικές επεμβάσεις που θα γίνονται σε υποδομές 

εξειδικευμένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε συνεργασία με υπερσύγχρονες και 

ανάλογου υποδομής ξενοδοχειακές μονάδες (π.χ. αιμοκάθαρση) 

 Προσβάσιμος τουρισμός για ΑΜΕΑ  

 

3.6. Δυναμική του ιατρικού τουρισμού στην Ήπειρο 
Όπως αναφέρθηκε, για λόγους υγείας πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινούνται 

από μια χώρα σε άλλη ή από  μια πόλη σε άλλη για να πετύχουν καλύτερες ιατρικές και 

νοσηλευτικές υπηρεσίες. Αυτή την μετακίνηση την αναλαμβάνουν συνήθως εξειδικευμένα 

τουριστικά γραφεία και συνεργάζονται με συγκεκριμένα ξενοδοχεία που έχουν 

προσαρμόσει τις εγκαταστάσεις  και τις υποδομές τους, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες που 

έχουν σχέση με κάποιες παθήσεις και με την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα καταλύματα 

αυτά βρίσκονται κοντά σε μεγάλα νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα για να διευκολύνουν την 

διαμονή των ασθενών και των συνοδών τους. Στην πόλη των Ιωαννίνων, για παράδειγμα, 

παρατηρείται αυτή η δραστηριότητα. Ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί σήμερα αρκετά 

κερδοφόρο τουριστικό κλάδο.  Αυτό όμως εξαρτάται από τον βαθμό ετοιμότητας και 

οργάνωσης της περιοχής που υποδέχεται τον εν λόγω τουρίστα.  Η Ήπειρος διαφαίνεται ότι 

μπορεί να αποτελέσει μεσοπρόθεσμα έναν τέτοιον προορισμό διότι διαθέτει ένα ισχυρό 

επιστημονικό κλάδο με εξειδικεύσεις σε μία σειρά παθήσεων αλλά και στον χώρο της 

ευεξίας και του αθλητισμού. Με κατάλληλη μελέτη μπορεί να προσδιορισθεί το μίγμα του 

ιατρικού προϊόντος που μπορεί να προσφερθεί σε αυτήν την κατηγορία των 

ενδιαφερομένων. 

H Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί τη δεύτερη σε σειρά Περιφέρεια της Ελλάδας με το 

υψηλότερο ποσοστό φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς το σύνολο των 

μαθητών της Περιφέρειας. Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους για την Επιστήμη και 

την Τεχνολογία ως προς το σύνολο του ενεργού πληθυσμού, η Ήπειρος παρουσιάζει 
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σχετικά καλές επιδόσεις (31,8%) προσεγγίζοντας τον εθνικό μέσο όρο (34,0%), ενώ 

αξιόλογες είναι και οι επιδόσεις της ως προς το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που έχει 

επιτυχώς ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και απασχολείται σε σχετικό με την 

επιστήμη και την τεχνολογία τομέα (15,5%, όταν ο εθνικός μέσος όρος είναι 16,2%), 

σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2013.   Όσον αφορά το σύνολο του ερευνητικού 

δυναμικού της Περιφέρειας, το 2011 ανήλθε σε 1.141 σε μονάδες ΙΠΑ, εκ των οποίων οι 

900 είναι ερευνητές. Τέλος, σημαντική είναι η παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων 

της Περιφέρειας, οι οποίες ανήλθαν για την περίοδο 2006-2010 ανήλθαν σε 3.883 με 

σχετικό δείκτη απήχησης (ΣΔΑ) 1,11, αποτελώντας μια εκ των δύο ελληνικών περιφερειών 

με απήχηση δημοσιεύσεων ανώτερη του παγκόσμιου μέσου όρου. 

 

Πίνακας 1 - Κατανομή μεταπτυχιακών σπουδαστών στις σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑΤΑ 
Σύνολο Μεταπτυχιακών 

Σπουδαστών 

Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα 

Ειδίκευσης 
Διδακτορικό 

Φιλοσοφική 794 469 325 

Φιλολογίας 112 69 43 

Ιστορίας και                 Αρχαιολογίας 443 262 181 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 239 138 101 

Θετικών Επιστημών 835 577 258 

Μαθηματικών 39 34 5 

Φυσικής 144 106 38 

Χημείας 373 266 107 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής  

95 61 34 

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 184 110 74 

Επιστημών Αγωγής 505 114 391 

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 207 114 93 

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 298 0 298 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 32 19 13 

Οικονομικών Επιστημών 32 19 13 

Επιστημών Υγείας 1.082 84 998 

Ιατρικής 1.042 84 958 

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 40 0 40 

Καλών Τεχνών 71 47 24 

Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 71 47 24 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών    

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών    

Σύνολο 3.319 1.310 2.009 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Το Νοσοκομείο Ιωαννιτών είναι ανεπτυγμένο σε έκταση 68.000 τ.μ. και λειτουργούν όλα 

σχεδόν τα Τμήματα του Παθολογικού, Χειρουργικού, Ψυχιατρικού και Εργαστηριακού 

Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, εκτός από αυτά του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, είναι δε 

ανεπτυγμένες επιπλέον 132 κλίνες (συνολικά 760 κλίνες) για τις οποίες έχει προ πολλού 

ζητηθεί τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού. 

Το Νοσοκομείο παρέχει Υπηρεσίες  Υγείας υψηλής ποιότητας, παράγει πλούσιο ερευνητικό 

και εκπαιδευτικό έργο και διαθέτει άρτιο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, αποτελώντας 
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έτσι το μεγαλύτερο και πιο πλήρες Νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας και ένα από τα πιο 

καινοτομικά και προοδευτικά Νοσοκομεία της χώρας5. 

Με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις από τον ιατρικό χώρο της Ηπείρου δύο είναι οι περιοχές 

ουσιαστικής ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην περιοχή. 

Α. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων αποτελεί πόλο έλξης τόσο για ίαση όσο και 

για ιατρικό έλεγχο σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων από τις Περιφέρειες Ηπείρου, 

Δυτικής Ελλάδας, και Ιονίων Νήσων. Αυτό ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος των 500.000 

κατοίκων. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται επίσης από δύο ακόμη παράγοντες.  Την 

προσέλκυση μέρους του πληθυσμού της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της κατασκευής της 

Εγνατίας οδού και την προσέλκυση αλλοδαπών. Ο συνολικός αριθμός αυξάνει συνεχώς και 

σήμερα έχει ήδη υπερβεί τις 700.000 άτομα. Είναι λοιπόν απαραίτητη η λεπτομερής 

ανάλυση-προώθηση τόσο των υπηρεσιών στις νοσοκομειακές μονάδες αλλά και η 

συστηματική ανάπτυξη συνεργειών με το οικοσύστημα της πόλης των Ιωαννίνων αλλά και 

των άλλων πόλεων. Οι συνέργειες αυτές ξεκινάνε από τις υποδομές ξενοδοχείων και 

εστίασης μέχρι την ανάπτυξη εταιρειών τεχνολογικής βάσης για την προώθηση ιατρικών 

υπηρεσιών και προϊόντων. 

Β. Μία πρώτη εκτίμηση των υπηρεσιών και υποδομών που υπάρχουν για την δυναμική 

ανάπτυξη διεθνούς ή και εγχώριου ιατρικού τουρισμού δίνει την αίσθηση ότι οι πιο 

οργανωμένοι και έτοιμοι χώροι για προσέλκυση σχετικών τουριστών είναι: 

 Η οφθαλμολογία, 

 Η καρδιολογία – καρδιοχειρουργική, και 

 Η ορθοπεδική. 

Η Περιφέρεια της Ηπείρου προτίθεται να προχωρήσει στην ανάλυση αξιολόγηση και 

πιλοτική ανάπτυξη υπηρεσιών με βάση διεθνείς προδιαγραφές ξεκινώντας πιθανώς από 

τους παραπάνω χώρους. 

 

4. Τουρισμός Ευεξίας 
Ο τουρισμός ευεξίας απευθύνεται σε επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις 

διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω 

προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και 

συναισθηματικό επίπεδο. Διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες:  

 Θερμαλιστικός – ιαματικός τουρισμός και 

 Τουρισμός ευεξίας – ομορφιά – spa. 

 

                                                           
5 Για παράδειγμα, η Ογκολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατόπιν 
αξιολογήσεώς της από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παθολογικής Ογκολογίας  (European Society of Medical 
Oncology, ESMO) χαρακτηρίστηκε επισήμως ως ESMOCenter of Excellence for Integrated Oncology and Palliative 
Care. H ουσιαστική αυτή διεθνής διάκριση απονέμεται μόνο σε ογκολογικά κέντρα που παρέχουν βέλτιστη και 
πολυπαραγοντική ογκολογική και παρηγορική φροντίδα σε  ασθενείς με καρκίνο. Η βράβευση της κλινικής έγινε 
στο European Cancer  Congress 2013 (ECCO-ESMO-ESTRO), Άμστερνταμ, 27/9-1/10/13. 
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4.1. Το μέγεθος της αγοράς 
Ο τουρισμός υγείας και ευεξίας αποτελεί πλέον μια παγκόσμια βιομηχανία με κύκλο 

εργασιών, που προσέγγισε τα $494 δις το 2013, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 8ης 

διοργάνωσης του “Global Spa and Wellness Summit”, που διοργανώθηκε πρόσφατα στο 

Μαρακές, με τη συμμετοχή 400 στελεχών της βιομηχανίας ευεξίας από 45 χώρες. 

Τα έσοδα του 2013 κατέγραψαν αύξηση κατά 13,0% σε σχέση με το 2012, ξεπερνώντας την 

αρχική πρόβλεψη για αύξηση 9,0%, ενώ, όπως τονίστηκε, η συγκεκριμένη μορφή 

τουρισμού παρουσιάζει τεράστια ανάπτυξη μετά το 2007. 

Πλέον, η εν λόγω κατηγορία παρουσιάζεται ως τουρισμός ευεξίας και όχι «spa», λέξη που 

εγκαταλείφθηκε εξαιτίας της ελιτίστικης χροιάς της, αλλά και για να αποδώσει πιο 

σφαιρικά την αντίληψη του τουρισμού ευεξίας, που εξελίχθηκε πέραν των spa, αφού 

εκτείνεται πλέον και στους κλάδους των ξενοδοχείων, του real estate και της 

αρχιτεκτονικής. 

Όπως αναφέρθηκε στο συνέδριο, όλο και περισσότεροι καταναλωτές ενδιαφέρονται 

σοβαρά για την ευεξία τους, καθώς η καθιστική και αγχωτική καθημερινότητα προκαλεί 

ασθένειες και η αναζωογόνηση, σωματική και πνευματική, αποτελεί ανάγκη και όχι 

πολυτέλεια. 

Συνολικά, η παγκόσμια οικονομία των ταξιδιών ευεξίας δημιουργεί κύκλο εργασιών της 

τάξης των $3,4 τρις το χρόνο, σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερο από το $1 δις σε όλο το κύκλωμα 

της φαρμακοβιομηχανίας. 

Ο τουρισμός ευεξίας αντιπροσωπεύει έσοδα $494 δις, η βιομηχανία spa $94 δις και ο 

ιαματικός-θερμαλιστικός τουρισμός $50 δις. Ο ιαματικός-θερμαλιστικός τουρισμός 

προσελκύει τα τελευταία χρόνια πολλές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των 

εγκαταστάσεων των ιαματικών νερών και για την οικοδόμηση ξενοδοχείων και θέρετρων 

κοντά τους. 

Οι τρεις πρώτες χώρες, σε αυτό το τμήμα της αγοράς είναι η Κίνα, η Ιαπωνία και η 

Γερμανία. 

 

4.2. Βασικά διεθνή στοιχεία 
Ο θερμαλιστικός–ιαματικός τουρισμός αποτελεί ειδική μορφή τουρισμού, η οποία 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και σχέσεις προσωρινής διακίνησης και διαμονής 

ανθρώπων οι οποίοι έχουν  στόχο την πρόληψη, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της 

σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και ευεξίας τους, με τη χρήση φυσικών ιαματικών 

πόρων. Περιλαμβάνει πέραν των δραστηριοτήτων του ιαματικού τουρισμού και τις 

δραστηριότητες αναψυχής και αναζωογόνησης που μπορούν να έχουν και μη ασθενείς 

τουρίστες που επισκέπτονται τις ιαματικές πηγές. 

Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος των ιαματικών νερών και στην κοσμετολογία και για την 

παρασκευή καλλυντικών και προϊόντων spa. 

Ο θερμαλισμός αποτελεί ένα ευρύ πεδίο προληπτικών και θεραπευτικών εφαρμογών με τη 

χρήση φυσικών ιαματικών πόρων σε χώρους με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά και σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για την σωματική, ψυχική και 

πνευματική υγεία του ανθρώπου. Δεν αφορά μόνο τα ηλικιωμένα άτομα (babyboomers), 
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αλλά πρέπει να καθιερωθεί και ως  τάση συμπεριφοράς των νέων σε ό,τι αφορά την 

πρόληψη (new lifestyle). 

 

4.3. Τουρισμός ευεξίας και παράγοντες ανάπτυξής του 
Στην Ελλάδα, προς το παρόν, η χρήση των ιαματικών πηγών γίνεται μόνο για 

θεραπευτικούς σκοπούς , καθώς δεν περιλαμβάνει προσφορά υπηρεσιών που αφορούν 

στην αναζωογόνηση του οργανισμού. Η χώρα μας διαθέτει σημαντικές προοπτικές να γίνει 

η πρωτεύουσα του θερμαλισμού στη Μεσόγειο επειδή διαθέτει πάνω από 720 πηγές από 

τις οποίες έχουν ενεργοποιηθεί μόνο οι 77 και  μόνο 20 από αυτές έλαβαν θετική 

γνωμοδότηση για θεραπευτικές ενδείξεις. Η ύπαρξη οργανωμένων χώρων wellness και spa 

μέσα σε ήδη υπάρχουσες ξενοδοχειακές μονάδες ευνοεί την ανάληψη πρωταγωνιστικού 

ρόλου στον ιδιαίτερα προσοδοφόρο αυτό  τομέα τουρισμού υγείας, εστιάζοντας στο 

χαμηλότερο κόστος έναντι άλλων υπηρεσιών. 

Η ζήτηση για τον ιαματικό τουρισμό στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, 

ιδίως στις μεγάλες λουτροπόλεις. Οι  μικρές ιαματικές πηγές προτιμώνται περισσότερο από 

τον τοπικό πληθυσμό ενώ τις μεγάλες λουτροπόλεις τις επισκέπτονται συνήθως άτομα από 

άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο μέσος όρος παραμονής των ατόμων είναι γύρω στις 13-14 

ημέρες δηλαδή περίπου ό,τι συμβαίνει στον υπόλοιπο τουρισμό. Όσον αφορά στην ηλικία 

και στο φύλο των λουόμενων παρατηρείται συνήθως ότι είναι άτομα τρίτης ηλικίας και ότι 

οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό (60-65%). Ο αριθμός ατόμων που 

χρησιμοποιεί τις ιαματικές πηγές αναλογεί στο 1,4% του ελληνικού πληθυσμού, 

σημειώνοντας πτωτικές τάσεις. Η φθίνουσα πορεία του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα 

οφείλεται: 

 στον ανταγωνισμό που προέρχεται από το χώρο της φαρμακοβιομηχανίας,  

 στην απροθυμία των γιατρών να αναγνωρίσουν την υδροθεραπεία ως ιατρική 

μέθοδο, 

 στην έλλειψη της σχετικής διαφήμισης και πληροφόρησης του κοινού από τα μέσα 

ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά κ.λπ.) τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και  

 στην έλλειψη ικανοποιητικών υποδομών για την ικανοποίηση του τουρισμού. 

Η Ελλάδα παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας, 

όπως εξαίρετο βιοκλίμα για λουτροθεραπεία, αεροθεραπεία, θαλασσοθεραπεία, 

σπηλαιοθεραπεία, πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, όμορφο φυσικό 

περιβάλλον και φημισμένη μεσογειακή διατροφή. 

Για την αναγνώριση των ιαματικών πηγών απαιτούνται η κατάθεση φακέλων για 

αναγνώριση των υπολοίπων ιαματικών πηγών, η συμπλήρωση φακέλων με τα απαιτούμενα 

από το νόμο δικαιολογητικά για την αναγνώριση των πηγών που εκκρεμούν, η θέσπιση 

κριτηρίων λειτουργίας των θερμαλιστικών κέντρων, οι πρωτοβουλίες για διαδικασίες 

πιστοποίησης των ιαματικών πηγών εν όψει εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας, η 

κατηγοριοποίηση των ιαματικών πηγών ανάλογα με την ποιότητα των παρεχόμενων 

θερμαλιστικών υπηρεσιών (value for money), η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης 

σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα στον τομέα του ιαματικού τουρισμού για τη δημιουργία 

εξειδικευμένου προσωπικού (λουτρονόμοι κ.α.) καθώς  και η εφαρμογή  προγραμμάτων 

κατάρτισης και επιμόρφωσης. 
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4.4. Βασικές κατηγορίες τουρισμού ευεξίας στην Ήπειρο 

Θερμαλιστικός – Ιαματικός τουρισμός 
Είναι ειδική μορφή τουρισμού, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και σχέσεις 

προσωρινής διακίνησης και διαμονής ανθρώπων, οι οποίοι έχουν  στόχο την πρόληψη, την 

διατήρηση και την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και ευεξίας 

τους, με τη χρήση φυσικών ιαματικών πόρων. Περιλαμβάνει πέραν των δραστηριοτήτων 

του ιαματικού τουρισμού και τις δραστηριότητες αναψυχής και αναζωογόνησης που 

μπορούν να έχουν και μη ασθενείς τουρίστες που επισκέπτονται τις ιαματικές πηγές. 

Επίσης, σημαντικός είναι ο ρόλος των ιαματικών νερών και στην κοσμετολογία και για την 

παρασκευή καλλυντικών, δερματολογικών προϊόντων και SPA.  

Αντίθετα, η θαλασσοθεραπεία γίνεται με τη χρήση θερμού θαλασσινού νερού με την 

ανταλλαγή διαφόρων στοιχείων  ανάμεσα στο αίμα και το νερό με αποτέλεσμα τη 

χαλάρωση και την ευεξία και γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα δίπλα στη θάλασσα. 

 

Θερμαλισμός 

Αποτελεί ένα ευρύ πεδίο προληπτικών και θεραπευτικών εφαρμογών με τη χρήση φυσικών 

ιαματικών πόρων σε χώρους με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά 

και σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για την σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία του 

ανθρώπου. Ο θερμαλισμός δεν αφορά μόνο τα ηλικιωμένα άτομα, αλλά καθιερώνεται και 

ως  τάση συμπεριφοράς των νέων σε ό,τι αφορά την πρόληψη και την ευεξία. 

Κέντρο θερμαλιστικού ιαματικού τουρισμού: Είναι ένα εξειδικευμένο και ειδικά 

εξοπλισμένο κέντρο όπου η πρόληψη, η αποκατάσταση της υγείας και η αναζωογόνηση του 

χρήστη γίνεται με την υδροθεραπεία, την ποσιθεραπεία, τα ατμόλουτρα, την 

εισπνοθεραπεία, τις ρινοπλύσεις, τους κατιονισμούς, την πηλοθεραπεία και άλλες 

μεθόδους υπό ιατρική παρακολούθηση. 

Κέντρο θαλασσοθεραπείας: Στα κέντρα αυτά παρέχονται επίσης, εκτός από τις υπηρεσίες 

ιαματικής θεραπείας, θεραπείες ευεξίας και θαλασσοθεραπείας με τη χρήση 

θερμαινόμενου θαλασσινού νερού, άμμου, λάσπης, φυκιών και άλλων θαλασσίων υλικών 

σε συνδυασμό με το θαλάσσιο περιβάλλον. 

 

Τουρισμός ευεξίας – Ομορφιά – Spa 
Συνδυασμός διακοπών με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωση της υγείας μέσω 

προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και 

συναισθηματικό επίπεδο. 

 

Τουρισμός Ομορφιάς 

 Αισθητική δερματολογία (Botox, αποτρίχωση με laser), 

 Αδυνάτισμα, 

 Αποτοξίνωση, 

 Ψυχική υγεία, 

 Υγιεινή διατροφή, 
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 Fitness, 

 Φυσικοθεραπεία, 

 Αντιγήρανση, και 

 Φυτοθεραπεία, αρωματοθεραπεία, πιεσοθεραπεία. 

 

4.5. Δυναμική του τουρισμού ευεξίας στην Ήπειρο 
Η Ήπειρος διαθέτει τοποθεσίες 

εναλλακτικού τουρισμού συσχετιζόμενου 

με την ευζωία και ευεξία όπως: 

 Τα ιαματικά λουτρά είναι από τις 

παλαιότερες μορφές διακοπών που 

έχουν σχέση με την υγεία και την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

τουριστών. Τέτοια μορφή διακοπών 

υπάρχει και στην Ήπειρο (Αμάραντο  

Κόνιτσας, Καβάσιλα Ιωαννίνων, 

Πρέβεζα - Παλιοσάραγα κ.λπ.)  

 Η θαλασσοθεραπεία και αμμόλουτρα με ηλιοθεραπεία  είναι η πιο διαδεδομένη 

και  μαζική μορφή που συνδυάζεται με τις διακοπές. Μια από τις καταλληλότερες 

παραλίες της Ηπείρου είναι η πλαζ Δρεπάνου και Μακρυγιάλι διότι έχουν ρηχά  

ζεστά νερά, ψιλή και καυτή άμμο. 

 Βοτανοθεραπεία – βοτανοσυλλογή. 

Από αρχαιοτάτων χρόνων εφαρμόζεται 

αυτή η μέθοδος. Η ηπειρωτική φύση έχει 

τα περισσότερα και  καλύτερα 

αναγνωρισμένα διεθνώς βότανα και 

αρωματικά φυτά που βοηθούν την 

υγεία και την ευεξία. 

 Τα λασπόλουτρα. Σε πολλές 

λιμνοθάλασσες η σύνθεση του 

υλικού βοηθάει σε πολλές παθήσεις. 

Στην Σαγιάδα Θεσπρωτίας  υπάρχουν 

τα μοναδικά λασπόλουτρα στην 

Ήπειρο. Οι ντόπιοι γνωρίζουν τις 

θεραπευτικές τους ιδιότητες και τα 

χρησιμοποιούσαν από πολύ παλιά. Ο 

Δήμος Σαγιάδας έχει ξεκινήσει την 

αξιοποίηση τους.    
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 Γυμναστήρια, χώροι αισθητικής και περιποίησης σώματος (spa). Πολλές τουριστικές 

επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει τέτοιους χώρους και διαθέτουν το εξειδικευμένο 

προσωπικό για τις αντίστοιχες παρεχόμενες υπηρεσίες (π.χ. Ζαγοροχώρια, Artisti 

mountain resort). 

 

 

 

 

 

 

Δουλειά και υποχρέωση των επαγγελματιών και των εμπλεκόμενων στον τουρισμό είναι η 

σωστή οργάνωση αυτής της ειδικής κατηγορίας τουριστικού προϊόντος και η σωστή 

προβολή του, ούτως ώστε ο ενδιαφερόμενος τουρίστας να γνωρίζει ότι εκτός από καλή 

διαμονή, παραδοσιακή ψυχαγωγία και υγιεινή διατροφή θα τις συνδυάσει με τις 

προαναφερόμενες υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. Η συνεργασία και οργάνωση των 

υπηρεσιών αυτών με τους πανεπιστημιακούς φορείς στον χώρο της ιατρικής είναι 

απαραίτητη για να αποτελέσει την επιστημονική κάλυψη και περαιτέρω ανάπτυξη αυτής 

της μορφής τουρισμού. 

Το σχέδιο ανάπτυξης του συγκεκριμένου χώρου αποσκοπεί στην ανάδειξη της Περιφέρειας 

ως έναν διεθνή προορισμό ευεξίας που θα βασίζεται τόσο στην ανάπτυξη των υπαρχουσών 

φυσικών και τεχνικών υποδομών ως δίκτυο αλλά και την ανάπτυξη συγκεκριμένου σχεδίου 

δράσης. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να βασιστεί σε  μία ουσιαστική χαρτογράφηση και 

αξιολόγηση  των υποδομών, τη συσχέτιση με το φυσικό περιβάλλον, την ανάπτυξη 

εναλλακτικών προϊόντων (π.χ. βότανα - βλέπε παράρτημα) και την εσωτερική και διεθνή 

του προβολή. 

 

Η υφιστάμενη κατάσταση των ιαματικών λουτρών και των λασπόλουτρων της 

Ηπείρου 

Αμάραντος Κόνιτσας 

Τα λουτρά λειτουργούν αποκλειστικά με τη χρήση θερμού και υγρού αέρα που εκλύεται 

από το εσωτερικό της γης μέσω 15 καρστικών ρηγμάτων με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται 

στους 33o-38ο C και την υγρασία να προσεγγίζει το 97%-100%, αποτελώντας το μοναδικά 

στον είδος τους στην Ευρώπη. Χάρη στις προαναφερθείσες συνθήκες, οι ατμοί που 

εξέρχονται έχουν πληθώρα θεραπευτικών και ευεργετικών ιδιοτήτων, όπως παρουσιάζεται 

και στον Πίνακας 2. 

 

Πίνακας 2 - Θεραπευτικές και ευεργετικές ιδιότητες λουτρών Αμάραντου 

Θεραπευτικές ιδιότητες Ευεργετικές ιδιότητες 

 Αδενοπάθειες 

 Αναπνευστικά 

 Αγκυλώσεις 

 Αδυνάτισμα – Σύσφιξη 

 Αποβολή τοξινών από το δέρμα, αποκτώντας την 
ελαστικότητά του 
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Θεραπευτικές ιδιότητες Ευεργετικές ιδιότητες 

 Αρθροπάθειες – ρευματοπάθειες 

 Αναιμία 

 Δερματοπάθειες 

 Διάφορες ενδοκρινολογικές παθήσεις 

 Ενδομητρίτιδες 

 Ισχιαλγίες 

 Κολπίτιδες 

 Μετατραυματικές παθήσεις 

 Νευραλγίες 

 Νευρομυίτιδες 

 Οσφυαλγίες 

 Οστεοαρθρίτιδες 

 Παθήσεις πνευμόνων, χολής, ήπατος, νεφρών 

 Παραλύσεις 

 Παθήσεις κυκλοφοριακού 

 Ρινίτιδα 

 Σαλπιγγίτιδες 

 Σπονδυλαρθρίτιδες 

 Φαρυγγίτιδα 

 Χρόνιες γυναικολογικές φλεγμονές 

 Χρόνιες απλές βρογχίτιδες 

 Μείωση του άγχους 

 Αύξηση της κυκλοφορίας και της ροής του 
οξυγόνου στο δέρμα 

 Τόνωση – Ευεξία 

 Καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και του τοπικού 
πάχους 

Πηγή: 16ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 

Στα λουτρά Αμάραντου υπάρχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις με δωμάτια (μέγιστης 

χωρητικότητας δύο ατόμων) και λουτήρες για λουτρό και εισπνοές. Γύρω από τα λουτρά, η 

περιοχή έχει  εξελιχθεί σε τουριστικό θερινό θέρετρο με ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα 

δωμάτια και καλά εστιατόρια. Τα λουτρά είναι ανοιχτά  από τον Ιούνιο μέχρι το τέλος του 

Σεπτεμβρίου. 

 

Καβάσιλα Ιωαννίνων 
Τα θειούχα ιαματικά λουτρά Καβασίλων διαθέτουν κατάλληλη υποδομή (μια μεγάλη 

πισίνα, που το νερό της φτάνει την θερμοκρασία των 38ο C, υδροθεραπευτήριο με δυο 

αίθουσες, μια ανδρών και μια γυναικών και μια μεγάλη εξωτερική πισίνα που η μέση 

θερμοκρασία είναι γύρω στους 32ο C) για λουτροθεραπείες. 

Θεωρούνται κατάλληλα για τη θεραπεία ρευματοπαθειών, καθώς και δερματικών, 

ορθοπεδικών και γυναικολογικών παθήσεων. Επίσης οι εισπνοές συμβάλλουν στη 

θεραπεία παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος, όπως ασθματικές καταστάσεις, 

βρογχίτιδες, χρόνια πνευμονικά εμφυσήματα, ρινίτιδα, φαρυγγίτιδα κ.α.. Επιπλέον η πόση 

του νερού συμβάλλει στη θεραπεία παθήσεων του πεπτικού συστήματος, του ήπατος, της 

χολής και των νεφρών. Θεραπευτικές ιδιότητες, εκτός από το νερό, έχει και η λάσπη με την 

οποία επαλείφονται συχνά οι λουόμενοι. 

Στο χώρο των λουτρών λειτουργούν επίσης ιατρείο και καφέ – εστιατόριο. 

Ωστόσο, δυστυχώς τόσο σχετικά με τα ατμόλουτρα Αμάραντου όσο και με τα ιαματικά 

λουτρά Καβασίλων, παρατηρούνται ελλείψεις, οι οποίες σχετίζονται με τις οδικές υποδομές 

και την σχετική σήμανση. Επιπλέον, στα Καβάσιλα πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη 

ευρύτερης τουριστικής ανάπτυξης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη καταλυμάτων 

γύρω από τα λουτρά. 

Τα λουτρά είναι ανοιχτά  από τον Ιούνιο μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. 
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Ιαματικά λουτρά Πρέβεζας – Παλιοσάραγα 
Τα ιαματικά λουτρά Πρέβεζας ή αλλιώς Παλιοσάραγα, αποτελούν εκτός των άλλων σημείο 

ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς τα χρησιμοποιούσε τον 17ο αιώνα ο Αλή Πασάς ως θερινά 

του ανάκτορα αναγνωρίζοντας την θεραπευτική ιδιότητα των νερών. 

Η συστηματική οργάνωση των πηγών ξεκίνησε περί το 1920 ενώ σήμερα (κι έπειτα από 

πρόσφατη ανακαίνιση) οι εγκαταστάσεις των λουτρών περιλαμβάνου 22 λουτήρες. Η 

θερμοκρασία του νερού που αναβλύζει από τη πηγή  είναι 21,5ο C ενώ εντός των 

εγκαταστάσεων θερμαλισμού υγείας η θερμοκρασία ανέρχεται στους 32ο C.   

Οι θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών λουτρών Πρέβεζας αφορούν μεταξύ άλλων 

χρόνιους ρευματισμούς, μυοσίτιδες, εκφυλιστικές εκβάσεις τραυμάτων, δερματοπάθειες 

και γυναικολογικές παθήσεις. 

Τα λουτρά είναι ανοιχτά  από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο. 

 

Λασπόλουτρα Σαγιάδας 
Το κέντρο Πηλοθεραπείας (λασπόλουτρα) Σαγιάδας Θεσπρωτίας διαθέτει υπαίθριες 

εγκαταστάσεις στη παραλία της Σαγιάδας. Διαθέτει δύο δεξαμενές λάσπης, καμπίνες ντους 

καθώς και ιατρείο.  

Ενδείκνυται για ινομυαλγίες, οστεοαρθρίτιδες, ρευματικές αρθρίτιδες, ψωρίαση καθώς και 

ως καλλυντικό υλικό για τον καθαρισμό του προσώπου.  

 

5. Βιοϊατρική τεχνολογία 
Η βιοϊατρική τεχνολογία είναι η επιστήμη που εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους της 

μηχανικής, τεχνικές από τον χώρο των θετικών επιστημών (φυσική, χημεία, μαθηματικά) 

και τεχνολογίες από τον χώρο της βιολογίας και της ιατρικής με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων και προκλήσεων που προκύπτουν στους τομείς της βιολογίας, της 

φαρμακολογίας και της ιατρικής. Οι βασικοί τομείς της βιοϊατρικής τεχνολογίας είναι: 

 Η εμβιομηχανική 

Στο τομέα αυτό εντάσσεται η ανάπτυξη εμφυτευμάτων και τεχνητών μελών, η 

ανάλυση της κίνησης, η οποία χρησιμοποιείται ως μοντέλο για την ανάπτυξη των 

τεχνητών μελών, καθώς οι επιστήμες αθλητικής βιομηχανικής. 

 Η ιατρική τεχνολογία 

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η εφαρμογή τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων 

διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, μηχανημάτων και συσκευών. Η 

επεξεργασία βιολογικών σημάτων, η επεξεργασία ιατρικής εικόνας, οι εφαρμογές 

υπολογιστών / τεχνικών πληροφορικής στην ιατρική και η τηλε-ιατρική αποτελούν 

ορισμένους από τους υποκλάδους του τομέα αυτού. 

 Η κλινική μηχανική 

Στο τομέα αυτό περιλαμβάνεται η ανάπτυξη νέων τεχνικών για τη βελτίωση της 

παροχής υπηρεσιών υγείας σε νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα υγείας, η διαχείριση 
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των τεχνικών αυτών, καθώς και η ανάπτυξη συσκευών, οι οποίες χρησιμοποιούνται 

σε κλινικό περιβάλλον για τη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων ασθενειών 

 Η τεχνολογία αποκατάστασης 

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται η χρήση της τεχνολογίας για τη βελτίωση των 

συνθηκών ζωής ατόμων με ειδικά προβλήματα, καθώς και η ανάπτυξη τεχνητών 

οργάνων. Ο τομέας της τεχνολογίας αποκατάστασης είναι άμεσα συνδεδεμένος με 

τη χρήση και την ανάπτυξη των βιοϋλικών και της βιορομποτικής.  

 

5.1. Βασικά διεθνή και εθνικά στοιχεία 
Η παγκόσμια αγορά της υγείας η οποία περιλαμβάνει τους τομείς των φαρμακευτικών 

προϊόντων, της βιοτεχνολογίας, των υπηρεσιών υγείας και των ιατρο-τεχνολογικών 

προϊόντων, εκτιμάται περίπου στα $4 τρις το χρόνο, με τις υπηρεσίες υγείας να αποτελούν 

το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς αυτής.  

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2011, οι ιατρικές υπηρεσίες εκτός νοσοκομείων 

αντιστοιχούν στο 47,8% της αγοράς, ενώ οι υπηρεσίες εντός των νοσοκομείων 

αντιπροσωπεύουν το 35,7%. Τα φάρμακα και τα διαγνωστικά εκτός αναλώσιμων 

αντιστοιχούν στο 16,5% της αγοράς (EFPIA 2014). Η αξία των παραγόμενων φαρμάκων σε 

εργοστασιακές τιμές των μελών της European Federation of Pharmaceutical Industries and 

Associations  (EFPIA) ανήλθε το 2013 σε €163 δις, ενώ οι δαπάνες Ε&Α ανήλθαν σε €30,6 δις 

που αντιστοιχεί στο 18,8% της αξίας τους. 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2011, ο τομέας της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων και των δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας, απασχολούσε 
το 5,4% του εργατικού δυναμικού, με τον τομέα της παραγωγής βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων να παρουσιάζει εξειδίκευση σε σύγκριση με 
τον κοινοτικό μέσο όρο. Όσον αφορά τη συμμετοχή του τομέα της υγείας στην Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της χώρας το ίδιο έτος ανήλθε σε €9,1 δις αντιπροσωπεύοντας το 
5,0% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). 

Το οικοσύστημα της υγείας στην Ελλάδα περιλαμβάνει: 

 φαρμακοβιομηχανίες, 

 υπηρεσίες υγείας, και 

 παραγωγή εξαρτημάτων και εξοπλισμού υγείας. 

Όσον αφορά τον τομέα της παραγωγής εξαρτημάτων και εξοπλισμού υγείας, ο  οποίος 
συνδέεται άμεσα με την βιοϊατρική τεχνολογία, περιλαμβάνει περισσότερες από 300 
επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας επιστημονικών και ιατρικών μηχανημάτων, 
διαγνωστικών μηχανημάτων, αντιδραστηρίων, ενεργών καρδιολογικών εμφυτευμάτων, 
εμφυτεύσιμου ορθοπεδικού υλικού, ειδών χειρουργικής και επεμβατικής ιατρικής, 
απεικονιστικών ιατρικών μηχανημάτων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. 

Πέραν της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας, σημαντική είναι και η ερευνητική 
δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε τομείς σχετικούς με την βιοϊατρική 
τεχνολογία. 

Αναλυτικότερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
διαγνωστικής προσανατολίζονται στην παροχή εξειδικευμένων κλινικών και ερευνητικών 
διαγνωστικών υπηρεσιών και στην ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτομικών εφαρμογών 
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μοριακής διαγνωστικής και φαρμακογονιδιωματικης́. Τέλος, ένας πολύ μικρός αριθμός 
επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον τομέα της βιο-απεικόνισης.   

Μικρός αριθμός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται, επίσης, στον τομέα της 
βιοπληροφορικής με αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα και κύριο προσανατολισμό στην 
ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης ιατρικής γνώσης και βιολογικών δεδομένων, εργαλείων 
προσομοίωσης και μοριακής μοντελοποίησης και εξειδικευμένες τεχνολογικές πλατφόρμες 
για το σχεδιασμό φαρμάκων. 

Στον τομέα των μικρο / νανο-βιοϊατρικών συστημάτων και συσκευών η επιχειρηματική 
δραστηριότητα είναι περιορισμένη ,αν και υπάρχει αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα σε 
ΑΕΙ και ΕΚ. Το ενδιαφέρον των ελάχιστων μικρών ελληνικών εταιρειών εστιάζει:  

 στα μικρο-συστήματα bio-chip για γενετικές αναλύσεις, και 

 στα εμφυτεύσιμα μικρο / νανο-συστήματα έγχυσης φαρμάκων για 

αποτελεσματικότερη και στοχευμένη εξατομικευμένη θεραπεία.  

ακολουθώντας σημαντικές τάσεις της παγκόσμιας αγοράς και στοχεύοντας σε αυτήν. 

Οι λίγες μικρές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ε&Α αναγεννητικής 

ιατρικής στην Ελλάδα, προσανατολίζονται κυρίως στη μηχανική ιστών και στα βιοϋλικά, 

ενώ σημαντική δραστηριότητα αναπτύσσεται στον τομέα φαρμακευτικών και καλλυντικών 

προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής. 

 

5.2. Επιστημονικό δυναμικό στην Ήπειρο 
Στην Περιφέρεια της Ηπείρου εδράζουν τόσο ακαδημαϊκοί όσο και ερευνητικοί φορείς που 

δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα των επιστημών υγείας, συμπεριλαμβανομένης της 

βιοϊατρικής τεχνολογίας, και δύνανται να προάγουν την παραγωγή γνώσης στον τομέα και 

να προκαλέσουν φαινόμενα διάχυσης στην οικονομία της Περιφέρειας. Οι φορείς αυτοί 

είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο διαθέτει Ιατρική Σχολή, Τμήμα Βιολογικών 

Εφαρμογών και Τεχνολογιών καθώς και Τμήμα Χημείας, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό 

Πάρκο Ηπείρου καθώς και το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας 

και Έρευνας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις ερευνητικές επιδόσεις των φορέων αυτών σε επιμέρους 

επιστημονικά πεδία σχετικά με τον τομέα της υγείας και της βιοϊατρικής τεχνολογίας, 

εντοπίζονται εξειδικευμένες θεματικές περιοχές, στις οποίες η απήχηση είναι ανώτερη του 

μέσου διεθνούς επιπέδου.  

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξειδίκευση του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων  αλλά και η εξειδίκευση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, καθώς κρίνεται 

ότι η συμβολή του Ινστιτούτου Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών που εδράζει στην 

Ήπειρο, είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την εξειδίκευση του ιδρύματος στον τομέα 

της υγείας. 
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Πίνακας 3 - Εξειδικευμένες θεματικές περιοχές, σε επιστημονικό πεδία σχετικά με την υγεία, με σχετικό δείκτη 
απήχησης ≥ 1, για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, για την πενταετία 2008-2012 

Κύρια επιστημονικό πεδίο Υποκατηγορία Εξειδικευμένη θεματική περιοχή Δημοσιεύσεις ΣΔΑ6 

Engineering and technology Medical engineering Medical laboratory technology 9 1,58 

Medical and health 
sciences 

Health sciences 

Public, environmental & 
occupational health 

69 2,35 

Health care sciences & services 13 1,75 

Nutrition & dietetics 34 1,04 

Medical informatics 23 1,90 

Sport sciences 26 1,70 

Clinical medicine 

Rheumatology 60 1,54 

Psychiatry 39 1,81 

Surgery 133 1,03 

Medicine, general & internal 96 4,01 

Obstetrics & gynecology 64 1,23 

Radiology, nuclear medicine & 
medical imaging 

88 1,06 

Dermatology 17 2,00 

Basic medicine 
Pharmacology & pharmacy 132 1,20 

Toxicology 32 1,42 

Other medical 
sciences 

Medicine, research & 
experimental 

58 1,33 

Πηγή: ΕΚΤ, 2014 

Όσον αφορά την ανάπτυξη συνεργασιών στο πλαίσιο παραγωγής δημοσιεύσεων αξίζει να 

αναφέρουμε ότι διαχρονικά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αυξάνει των αριθμών των 

συνεργασιών του τόσο με ελληνικούς όσο και με ξένους φορείς. 

 

Πίνακας 4 - Εξειδικευμένες θεματικές περιοχές, σε επιστημονικό πεδία σχετικά με την υγεία, με σχετικό δείκτη 
απήχησης ≥ 1, για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, για την πενταετία 2008-2012 

Κύρια επιστημονικό 
πεδίο 

Υποκατηγορία Εξειδικευμένη θεματική περιοχή Δημοσιεύσεις ΣΔΑ 

Engineering and 
technology 

Medical 
engineering 

Engineering, biomedical 30 1,27 

Industrial 
Materials science, biomaterials 13 1,89 

                                                           
6 ΣΔΑ: Σχετικός Δείκτης Απήχησης. Συγκρίνει την απήχηση μιας δημοσίευσης του εξεταζόμενου 
οργανισμού  
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Κύρια επιστημονικό 
πεδίο 

Υποκατηγορία Εξειδικευμένη θεματική περιοχή Δημοσιεύσεις ΣΔΑ 

biotechnology 

Medical and health 
sciences 

Health sciences 

Public, environmental & occupational 
health 

20 3,13 

Health care sciences & services 10 1,96 

Medical informatics 27 1,77 

Clinical medicine 

Cardiac & cardiovascular systems 8 1,64 

Oncology 18 1,26 

Medicine, general & internal 9 2,11 

Endocrinology & metabolism 10 1,26 

Basic medicine 
Neurosciences 34 1,13 

Immunology 13 1,40 

Other medical 
sciences 

Medicine, research & experimental 21 1,09 

Πηγή: ΕΚΤ, 2014 

Πέραν των προαναφερθεισών εξειδικευμένων θεματικών περιοχών, συναφής είναι και η 

επιστημονική εξειδίκευση που προέρχεται από τις βιολογικές επιστήμες και τις 

νανοεπιστήμες / νανοτεχνολογίες, τομείς στους οποίους επίσης δραστηριοποιούνται 

ενεργά οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί οργανισμοί της Ηπείρου. 

 

5.3. Εθνικές και διεθνείς διασυνδέσεις και ευκαιρίες 
Πέραν των συνεργασιών που συνάπτουν οι φορείς της Περιφέρειας στο πλαίσιο 

δημοσιεύσεων, αρκετές συνεργασίες έχουν προκύψει μέσα από τη συμμετοχή των φορέων 

σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.  

Ειδικότερα, την περίοδο 2007-2013, οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς της 

Περιφέρειας υλοποίησαν έρευνα7 ύψους €2,9 εκ., συμμετέχοντας σε ερευνητικά 

προγράμματα της ΓΓΕΤ σχετικά με την υγεία, από τα οποία μόλις €65,7 χιλ. ήταν ίδια 

κεφάλαια. Από το σύνολο της ερευνητικής δαπάνης, το 69,0% διοχετεύτηκε σε έργα σχετικά 

με καινοτόμες διαγνωστικές, απεικονιστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, εργαλεία, 

διατάξεις και μεθοδολογίες, το 23,3% σε έργα που αφορούν την μεταφραστική έρευνα στην 

ιατρική και τέλος το 7,6% σε έργα σχετικά με τη δημόσια υγεία, το σύστημα υγείας και την 

υποστήριξη πολιτικών (Σχήμα 1). 

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας απορρόφησαν το 35,0% της δαπάνης εστιάζοντας μόνο 

στο πεδίο καινοτόμων διαγνωστικών, απεικονιστικών και θεραπευτικών προσεγγίσεων, 

εργαλείων, διατάξεων και μεθοδολογιών, ενώ αντίθετα οι ερευνητικοί φορείς 

απορρόφησαν το 65,0% της δαπάνης. 

                                                           
7 Αναλυτικότερα, τα σχετικά έργα που υλοποίησαν οι φορείς της Περιφέρειας αναφέρονται στο 
Παράρτημα 8.1. 
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Σχήμα 1 - Κατανομή δαπάνης σε έργα σχετικά με τον τομέα υγείας χρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΤ - συνολικός 
προϋπολογισμός του συνόλου των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων της 

Περιφέρειας Ηπείρου  

Πηγή: ΟΠΣ, ΓΓΕΤ, Εξαγωγή στοιχείων: 2014/12/01 

Συνολικά, οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας συμμετείχαν την 

περίοδο αυτή σε 16 ερευνητικά έργα, 5 εκ των οποίων έλαβαν χώρα υπό τη συνεργασία με 

διάφορες επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς οργανισμούς άλλων 

περιφερειών της χώρας (ποσοστό συνεργασίας 31,3%). 

 

5.4.  Δυναμική βιοϊατρικής τεχνολογίας στην Ήπειρο 
Οι ανταγωνιστικοί τομείς προτεραιότητας της βιοϊατρικής τεχνολογίας στην Ήπειρο είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Ανάπτυξη νέων διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων και 

ιατρικών τεχνολογιών   

 Ανάπτυξη της βιοϊατρικής έρευνας με εστίαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών και 

εργαλείων για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, στοχεύοντας ιδιαίτερα στα πρώτα 

στάδια της φαρμακευτικής ανακάλυψης, στην ανάπτυξη βιοφαρμακευτικών 

προϊόντων και γενοσήμων φαρμάκων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και νέων 

θεραπειών. 

 Ανάπτυξη της μεταφραστικής ιατρικής έρευνας για την αποτελεσματικότερη και 

ταχύτερη εφαρμογή των επιστημονικών επιτευγμάτων στην κλινική πρακτική, με 

ενίσχυση της συνεργασίας βιοεπιστημόνων, κλινικών ερευνητών και επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα: 

 Η ανάπτυξη νέων μορφών χορήγησης φαρμάκων και βελτιωμένη μορφοποίηση 

φαρμάκων. 

 Οι συνδυασμοί φαρμάκων και οι συνδυασμοί τρόπου χορήγησης φαρμάκων. 

 Ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων θεραπευτικών στόχων (επαναστόχευση) και 

βιοδεικτών (προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών). 

69,0%

23,3%

7,6% Καινοτόμες διαγνωστικές, απεικονιστικές και 
θεραπευτικές προσεγγίσεις,   εργαλεία,  
διατάξεις  και μεθοδολογίες

Μεταφραστική έρευνα στην ιατρική: Από τη 
βασική στην κλινική έρευνα

Δημόσια Υγεία, Σύστημα Υγείας και 
υποστήριξη πολιτικών



Η ανάπτυξη του κλάδου της Υγείας στην Ήπειρο: Ιατρικός τουρισμός – Τουρισμός Ευεξίας – 
Βιοϊατρική Τεχνολογία - Αγροδιατροφή 

 
LOGOTECH AE 21 

 Ανάπτυξη νέων φαρμάκων, εστιασμένες δραστηριότητες έρευνας στα πρώτα 

στάδια παραγωγής φαρμάκων (ανάπτυξη μικρών μορίων, φυσικών προϊόντων, 

αντισωμάτων, χημειοπληροφορική, in vitro δοκιμές, προκλινικές δοκιμές). 

 Κατανόηση μηχανισμών ασθενειών και χαρτογράφηση παθογένεσης ασθενειών.  

 Ανάπτυξη νέων προ-κλινικών μοντέλων ασθενειών.  

 Ανάπτυξη ζωικών μοντέλων ανθρώπινων ασθενειών για προ-κλινικές δοκιμές 

φαρμάκων. Ευθυγράμμιση ζωικών μοντέλων με κατηγορίες ανθρώπινων 

ασθενειών. 

 Ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων (προφίλ γενομικής8 

ασθενών, κατηγοριοποίηση ασθενειών, βιοδείκτες φαρμακευτικής απόκρισης). 

 

2. Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών προηγμένων συστημάτων, εφαρμογών, 

προϊόντων  και υπηρεσιών στο χώρο της υγείας 

Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, καινοτόμων ιατρικών, 

διαγνωστικών και απεικονιστικών υπηρεσιών και βιοπληροφορικής δίνοντας 

προτεραιότητα στους ακόλουθους τομείς: 

 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο όπως 

κινητές εφαρμογές και βιοαισθητήρες (mobile health & biosensor) και ανάπτυξη 

εύχρηστων, διαγνωστικών μεθόδων. 

 Βιο-απεικόνιση (bio-imaging / biomedical imaging): Τεχνολογίες μη επεμβατικής 

απεικόνισης για την ανίχνευση, διάγνωση και παρακολούθηση νοσημάτων καθώς 

και μοριακών αλληλεπιδράσεων σε ζωντανά κύτταρα, ιστούς, όργανα και 

οργανισμούς με μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία. Μη επεμβατικές ή μικρό- 

επεμβατικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία 

τόσο στις συνήθεις διαγνωστικές εξετάσεις αλλά και στην βιο-ιατρική και 

μεταφραστική έρευνα όπου αξιοποιούνται και για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. 

 Βιοπληροφορική - Big data analytics: Εφαρμογή των ΤΠΕ για την επίλυση 

προβλημάτων των βιο-επιστημών και την επεξεργασία βιολογικών δεδομένων 

(βάσεις δεδομένων, εξόρυξη και συνδυασμός πληροφορίας, λογισμικό και 

υπηρεσίες ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των σύνθετων ρυθμιστικών 

δικτύων χιλιάδων γονιδίων και πρωτεϊνών που ελέγχουν σημαντικές βιολογικές 

διεργασίες και τη μεταγραφή των αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας στην 

κλινική πρακτική. Προβλεπτικά μαθηματικά μοντέλα της συμπεριφοράς βιολογικών 

συστημάτων σε αλλαγές ή σε χρήση φαρμάκων). 

 Προηγμένα μικρο / νανο βιοϊατρικά συστήματα και συσκευές: νέα συστήματα και 

συσκευές τα οποία εκμεταλλεύονται τις προόδους στη μικρο και νανο-τεχνολογία 

και της τεχνολογίας υλικών όπως, ενδεικτικά, μικρο-ροικές συσκευές, μικρο- 

αναλυτικές συσκευές, νανο-αισθητήρες, εμφυτεύσιμες συσκευές και νανο- 

                                                           
8 Ο όρος γενομική αναφέρεται ουσιαστικά στη καταγραφή, τη χαρτογράφηση και τη μελέτη του 
συνόλου των γονιδίων ενός οργανισμού. Αν και σήμερα η δραστηριότητα στο εν λόγω πεδίο 
βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό κυρίως στάδιο, μελλοντικά η δυνατότητα ανάγνωσης της 
αλληλουχίας του γενετικού υλικού του πληθυσμού θα παρέχει σημαντική πληροφόρηση σχετικά με 
τις γενετικές ιδιαιτερότητες του κάθε ανθρώπου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (π.χ. ενέργειες πρόληψης 
για μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης ασθενειών στις οποίες ενδέχεται να εμφανίζει προδιάθεση 
κάποιος, όπως για παράδειγμα τήρηση συγκεκριμένου προγράμματος διατροφής, διενέργεια 
συγκεκριμένων και εξειδικευμένων προληπτικών ελέγχων, εξατομικευμένες θεραπείες κ.λπ.). 
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συσκευές για αυτοματοποιημένη χορήγηση θεραπευτικών ουσιών, εφαρμογές 

ρομποτικής χειρουργικής). 

 Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τηλεϊατρικής και εξειδικευμένων, καινοτόμων 

υπηρεσιών για τη φροντίδα ειδικών ομάδων του πληθυσμού, των ηλικιωμένων και 

την ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού. 

 Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών 

βασισμένων στην εγχώρια χλωρίδα (αιθέρια έλαια & βότανα). 

 

6. Αγροδιατροφή, βότανα και υγεία 

6.1. Βασικά διεθνή και εθνικά στοιχεία 
Ο αγροτικός τομέας συνεισφέρει το 3,3% της συνολικής ΑΠΑ της ελληνικής οικονομίας που 

ανήλθε σε €6,2 δις το 2011, και απασχολεί το 11,6% του ελληνικού εργατικού δυναμικού 

που αντιστοιχούσε το 2011 σε 517.800 απασχολούμενους (Eurostat 2014). 

Ο τομέας αποτελείται από τρεις διακριτούς κλάδους: 

 Φυτική και ζωική παραγωγή  

Αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του αγροτικού τομέα, αντιστοιχώντας στο 86,0% της 

ΑΠΑ (€5,3 δις το 2011) και στο 95,0% της απασχόλησης (491.000 απασχολούμενοι) 

του τομέα. 

 Δασοκομία και υλοτομία  

Πρόκειται για κλάδο περιορισμένης οικονομικής σημασίας καθώς αντιπροσωπεύει 

μόνο το 0,8% της ΑΠΑ του τομέα και το 0,9% της απασχόλησης. 

 Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες  

Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό σε μέγεθος κλάδο (12,8% της ΑΠΑ και 4,3% της 

απασχόλησης) με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. 

Όσον αφορά τη φυτική παραγωγή, στην Ελλάδα εντοπίζονται έξι9 κύριες κατηγορίες 

προϊόντων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά παραγωγής και ισχυρές 

δυνατότητες ανάπτυξης. Μια εκ των κατηγοριών αυτών είναι τα αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά. Τα αρωματικά φυτά είναι κατά κύριο λόγο φυτά διατροφής, ενώ 

αντίθετα τα φαρμακευτικά περιέχουν τοξικές ουσίες που τα χαρακτηρίζουν ως δηλητήρια. 

Πολλά φυτά εμπίπτουν και στις δύο κατηγορίες αλλά ανάλογα με την τελική τους χρήση 

διαφοροποιείται και η καλλιέργειά τους. Στην κατηγορία αυτή λοιπόν εντάσσονται τα 

βότανα. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων φυτών είναι το τσάι βουνού, το 

φασκόμηλο, τα ελληνικά θυμάρια, η λεβάντα, το μελισσόχορτο, το χαμομήλι, η τσουκνίδα 

κ.λπ..  

Τα αρωματικά φυτά χρησιμοποιούνται κυρίως με τη μορφή αρτυματικών φυτών και  

αφεψημάτων, ενώ ελάχιστα αξιοποιούνται για την παραγωγή αιθέριων ελαίων. Επίσης, τα 

αρωματικά φυτά χρησιμοποιούνται τόσο ως τελικά προϊόντα όσο και ως πρώτες ύλες για 

τις βιομηχανίες τροφίμων και καλλυντικών. 

Τα φαρμακευτικά φυτά, από την άλλη, αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή μη 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τα οποία σε όγκο αποτελούν το 50,0% και σε αξία το 

                                                           
9 Οι κατηγορίες αυτές είναι: δενδρώδεις καλλιέργειες, ελιά, κηπευτικά και καλλιέργειες υπαίθριες 
και υπό κάλυψη, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φυτά μεγάλων καλλιεργειών, άμπελος.  
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16,0% των πωλήσεων φαρμάκων στην Ευρώπη (Δόκιος, 2014) με συνεχή ανοδική πορεία 

στην παραγωγή. Οι μεγαλύτερες αγορές είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Ρωσία, οι 

οποίες διαθέτουν περιορισμένη βιοποικιλότητα και επομένως έχουν περιορισμένες 

δυνατότητες αξιοποίησης της εγχώριας χλωρίδας για την παραγωγή φαρμακευτικών 

προϊόντων από φαρμακευτικά φυτά. Καθώς η Ελλάδα διαθέτει πλούσια χλωρίδα 

αναδεικνύονται οι ισχυρές δυνατότητες ανάπτυξης και αξιοποίησης του εν λόγω τομέα. 

Ιδιαίτερα, η Περιφέρεια της Ηπείρου διαθέτει πλούσια ποικιλία αρωματικών και 

φαρμακευτικών φυτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών αυτοφυών ειδών. Ορισμένα μόνο 

από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Περιφέρειας είναι  το τσάι του βουνού, η 

ρίγανη, το φασκόμηλο, το θυμάρι, το χαμομήλι, η μέντα, το φλισκούνι, το σαλέπι, το 

βάλσαμο, ο δυόσμος, το θρούμπι, το τίλιο, το μελισσόχορτο, η μολόχα, η αφροξυλιά, η 

φτέρη, το άγριο τριαντάφυλλο, η καλεντούλα, ο ύσσωπος, η τσουκνίδα, το δενδρολίβανο, η 

δάφνη, ο ευκάλυπτος, το γαϊδουράγκαθο, η λαδανιά και το εκουϊζέτο. 

Ωστόσο, παρά την πληθώρα και την ποσότητα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

της Ηπείρου, η συστηματική καλλιέργεια και η παραγωγική εκμετάλλευση και εμπορική 

αξιοποίηση αυτών κυμαίνεται ακόμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, στερώντας από την 

Περιφέρεια και από το σύνολο της χώρας όχι μόνο πολύτιμα έσοδα και θέσεις εργασίας 

αλλά και τη δυνατότητα περαιτέρω τουριστικής προβολής και ανάπτυξης. 

Αναλυτικότερα, στην Π.Ε. Ιωαννίνων δραστηριοποιείται μια εταιρεία, η οποία παράγει 

αιθέρια έλαια από διάφορα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά, τα οποία προέρχονται 

αποκλειστικά από αυτοφυή βλάστηση που βρίσκεται στην κοιλάδα της Δωδώνης. Υπάρχουν 

επίσης μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ή μεμονωμένα άτομα που συλλέγουν τα αυτοφυή 

φυτά της περιοχής τους και τα εμπορεύονται σε τοπικό επίπεδο. Μάλιστα, από μια τέτοια 

μικρή επιχείρηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας έχει γίνει προσπάθεια συνεργασίας με 

φαρμακευτικές εταιρίες ή εταιρείες καλλυντικών, με σκοπό την προμήθεια πιστοποιημένων 

βιολογικών αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών με ενθαρρυντικά αποτελέσματα10. 

 

6.2. Επιστημονικό δυναμικό στην Ήπειρο 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην Ήπειρο εδράζουν τόσο επιχειρήσεις όσο και εκπαιδευτικοί 

και ερευνητικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Ωστόσο, 

σημαντική κρίνεται η εξέταση της εξειδίκευσης των φορέων αυτών και στο τομέα της 

αγροτικής παραγωγής, καθώς υπάρχουν και δύνανται να ενισχυθούν συνέργειες μεταξύ 

των δύο τομέων (υγεία – αγροδιατροφή) με πολλαπλά οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη 

της χώρας.  

Σημειώνουμε λοιπόν, πως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρουσιάζει εξειδίκευση και σε δύο 

θεματικά πεδία των αγροτικών επιστημών. Τα πεδία αυτά είναι η αγρονομία (με 8 

δημοσιεύσεις και ΣΔΑ 1,62 για τη περίοδο 2008-2012) και η γεωργική μηχανική (με 13 

δημοσιεύσεις και ΣΔΑ 1,74 για τη περίοδο 2008-2012). 

 

                                                           
10 Πηγή: Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» 
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6.3. Εθνικές και διεθνείς διασυνδέσεις και ευκαιρίες 
Την περίοδο 2007-2013, οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας 

υλοποίησαν έρευνα11 ύψους €3,3 εκ., συμμετέχοντας σε ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ 

σχετικά με τον πρωτογενή τομέα, τα τρόφιμα και τη βιοτεχνολογία, από τα οποία μόλις 

€777,8 χιλ. ήταν ίδια κεφάλαια. Από το σύνολο της ερευνητικής δαπάνης, το 40,8% 

διοχετεύτηκε σε έργα σχετικά με τα τρόφιμα, το 29,6% σε έργα που αφορούν την 

αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση του φυσικού, 

θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου, το 23,6% σε έργα σχετικά με την αύξηση της 

βιωσιμότητας  σε όλα τα συστήματα παραγωγής και τη βελτιστοποίηση της υγείας του 

φυτικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου και τέλος το 6,0% σε έργα σχετικά με την 

αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων υλών 

για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (Σχήμα 2Error! Reference source 

not found.).  

 

Σχήμα 2 - Κατανομή δαπάνης σε έργα σχετικά με τον πρωτογενή τομέα, τα τρόφιμα και τη βιοτεχνολογία 
χρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΤ - συνολικός προϋπολογισμός του συνόλου των επιχειρήσεων και των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας Ηπείρου 

 

Πηγή: ΟΠΣ, ΓΓΕΤ, Εξαγωγή στοιχείων: 2014/12/01 

Η δαπάνη κατανεμήθηκε σχεδόν ίσα ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς 

οργανισμούς, με τις επιχειρήσεις να εστιάζουν στους τομείς αύξησης της βιωσιμότητας  σε 

όλα τα συστήματα παραγωγής, βελτιστοποίησης της υγείας του φυτικού, θαλάσσιου και 

ζωικού κεφαλαίου και αξιοποίησης αγροτικών παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων 

σχετικών πρώτων υλών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ στον 

αντίποδα οι ερευνητικοί οργανισμοί έδωσαν έμφαση στους τομείς των τροφίμων και της 

αξιοποίησης της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση του φυσικού, 

θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου. 

                                                           
11 Αναλυτικότερα, τα σχετικά έργα που υλοποίησαν οι φορείς της Περιφέρειας αναφέρονται στο 
Παράρτημα 8.1. 

40,8%

29,6%

23,6%

6,0%

Τρόφιμα

Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη 
παραγωγή και διαχείριση του φυσικού, θαλάσσιου 
και ζωικού κεφαλαίου

Αύξηση της βιωσιμότητας σε όλα τα συστήματα 
παραγωγής και βελτιστοποίηση της υγείας του 
φυτικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου

Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων, 
υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων υλών 
για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας
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Συνολικά, οι επιχειρήσεις και οι ερευνητικοί φορείς της Περιφέρειας συμμετείχαν την 

περίοδο αυτή σε 17 ερευνητικά έργα στον τομέα αυτό, 15 εκ των οποίων έλαβαν χώρα υπό 

τη συνεργασία με διάφορες επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς οργανισμούς 

τόσο της Περιφέρειας Ηπείρου όσο και άλλων περιφερειών της χώρας (ποσοστό 

συνεργασίας 88,2%). 

 

6.4. Δυναμική εξειδικευμένων αγροδιατροφικών προϊόντων και βοτάνων στην 

Ήπειρο 
Δεδομένης της πλούσιας βιοποικιλότητας και κυρίως της πλούσιας και μοναδικής 

χλωρίδας12 της Περιφέρειας Ηπείρου, σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες διαφαίνονται 

στην αξιοποίηση των μοναδικών δυνατοτήτων των φυτών της Ηπείρου και στην 

μεταποίηση τους φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα. 

Πιο αναλυτικά, μέσω της έρευνας που πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί 

οργανισμοί της Περιφέρειας, και κυρίως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, γίνονται προσπάθειες 

απομόνωσης / σύνθεσης βιοδραστικών ενώσεων των φυτών με σκοπό την τροποποίηση 

των φυτοχημικών, σάρωσης των βιοδραστικών μορίων,  φαρμακοκινητικής ανάλυσης και 

ποσοτικοποίησης των ουσιών φαρμάκων στο αίμα στοχεύοντας στην παραγωγή νέων 

φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων αυξημένων προδιαγραφών. 

Δεδομένης μάλιστα της στροφής της παγκόσμιας βιομηχανίας τροφίμων, ποτών, φαρμάκων 

και καλλυντικών στην παραγωγή προϊόντων με φυσικές πρώτες ύλες, οι προοπτικές 

εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης του τομέα είναι ιδιαίτερα ευοίωνες. Να σημειώσουμε 

στο σημείο αυτό ότι η κατανάλωση φαρμακευτικών φυτών στην Ευρώπη διπλασιάστηκε 

την τελευταία δεκαετία.  

Ένας επιπλέον ευνοϊκός παράγοντας για τη δυναμική ανάπτυξης του τομέα είναι η αλλαγή 

της στρατηγικής της κυβέρνησης ως προς την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών με την κατάρτιση εθνικού καταλόγου για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της 

χώρας με στόχο την ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής με έμφαση στην καινοτομία. Θετικό παράγοντα συνιστά επίσης και το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον πολλών επιχειρηματιών. 

  

  

                                                           
12 Περισσότερα από 250 είδη αυτοφυών φυτών. 
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7. SWOT Υγείας 

7.1. Σύνοψη δυνάμεων και αδυναμιών 
Δυνατά σημεία Αδυναμίες 

ΔΣ.1. Ισχυρός δημόσιος κλάδος υπηρεσιών υγείας.  
ΔΣ.2. Ύπαρξη δυναμικών νησίδων αριστείας στο 
οικοσύστημα της Έρευνας. Κρίσιμη μάζα ανθρώπινου 
δυναμικού υψηλής κατάρτισης και εκπαίδευσης, με 
εξειδικεύσεις σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και 
συνέργειες (ιατροί, βιοεπιστήμονες, επιστήμονες 
πληροφορικής, ειδικοί κλινικών δοκιμών κ.α.) 
ΔΣ.3. Ισχυρός κλάδος πληροφορικής και υψηλότατης 
στάθμης μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι 
οποίοι μπορούν να προκαλέσουν μόχλευση σε μεγάλο 
αριθμό αναδυόμενων περιοχών και ευκαιριών (όπως big 
data analytics, κινητές εφαρμογές, τηλε-ιατρική, 
ασφάλιση υγείας κ.α.) 
ΔΣ.4. Πλούσια εγχώρια χλωρίδα, βιο-ποικιλότητα και 
διεθνούς φήμης διατροφή και κουζίνα. Συνδυασμός των 
δύο αυτών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει 
σε σημαντική μόχλευση των κλάδων των 
φαρμακευτικών προϊόντων διατροφής (nutraceuticals), 
φαρμακευτικών προϊόντων καλλυντικών 
(cosmeceuticals), συμπληρωμάτων διατροφής και 
λειτουργικών τροφίμων. Παράλληλα αναδεικνύονται 
μεγάλες ευκαιρίες και συνέργειες, μεταξύ των 
«πράσινων» και «κόκκινων» τομέων της βιο-οικονομίας.  
ΔΣ.5. Η μοναδικότητα της χλωρίδας της Ηπείρου που 
περιλαμβάνει πάνω από 250 είδη αυτοφυών φυτών.  
ΔΣ.6. Η Ελλάδα είναι διεθνούς φήμης τουριστικός 
προορισμός με εξαιρετικό κλίμα. Παράλληλα διαθέτει 
υποδομές και υπηρεσίες σχετικές με την υγεία και 
ειδικότερα τον ιατρικό τουρισμό και τον τουρισμό 
ευεξίας.  

ΑΔ.1. Η βιο-φαρμακευτική βιομηχανία είναι 
μικρού μεγέθους και κατακερματισμένη και με 
περιορισμένες διεθνείς διασυνδέσεις. 
ΑΔ.2. Χαμηλή, έως σήμερα, εγχώρια ζήτηση 
για διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα και 
ανάπτυξη στην μεταφραστική έρευνα στις 
επιχειρήσεις του τομέα.  
ΑΔ.3. Εκτός λίγων εξαιρέσεων, η 
φαρμακοβιομηχανία υστερεί σε θέματα 
branding. 
ΑΔ.4. Σοβαρό έλλειμμα εξειδικευμένου 
προσωπικού σε θέματα κανονιστικού 
πλαισίου και πνευματικών δικαιωμάτων.  
ΑΔ.5. Οι συνεργασίες ακαδημαϊκού / 
ερευνητικού χώρου και επιχειρήσεων είναι ως 
επί το πλείστον ευκαιριακές και σε προσωπική 
βάση και όχι αποτέλεσμα στρατηγικών 
επιλογών.   
ΑΔ.6. Απουσία χρηματοδοτικών εργαλείων για 
τη χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου κατά 
αρχικά στάδια της ανάπτυξης και πριν την 
κατοχύρωση με πατέντα. 
ΑΔ.7. Απουσία διεθνών πιστοποιήσεων των 
ιατρικών υπηρεσιών. 
ΑΔ.8. Το θεσμικό πλαίσιο για τις κλινικές 
μελέτες απαιτεί προσαρμογή σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα. 
ΑΔ.9. Παραμένουν ανεκμετάλλευτες 
δυνατότητες για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μέσο-
μακροπρόθεσμο ορίζοντα από την απουσία 
ισχυρών ερευνητικών υποδομών σε 
ανερχόμενους τομείς όπως η 
βιοπληροφορική, η μεταφραστική έρευνα, 
βιο-φαρμακευτική έρευνα. 

 

7.2. Σύνοψη ευκαιριών και απειλών 
Ευκαιρίες Απειλές 

Ε.1. Συνεχώς αυξανόμενη πίεση για πιο έντονη 
διαφοροποίηση στα προϊόντα και μείωση του κόστους. 
Οι προκλήσεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές για 
τις επιχειρήσεις που παράγουν γενόσημα  και οι 
οποίες προσπαθούν να αυξήσουν την αξία των 
προϊόντων τους μέσω επαναστόχευσης, νέων μορφών 
χορήγησης ή συνδυασμό αυτών.  
Ε.2. Οι αναδυόμενες αγορές των βιο-φαρμακευτικών 
προϊόντων, καλλυντικών, διατροφής, λειτουργικών 
τροφίμων, φαρμακευτικών προϊόντων από βότανα και 
αιθέρια έλαια δίνουν σημαντικές ευκαιρίες για 
συνέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας μεταξύ του 
κλάδου της διατροφής-τροφίμων, της βιο-οικονομίας 
και της Υγείας.  
Ε.3. Το εξαιρετικά υψηλό και σε πολλές περιπτώσεις 
απαγορευτικό κόστος των κλινικών δοκιμών 
δημιουργεί ευκαιρίες για την ενίσχυση της 
προβλεψιμότητάς τους, τη μείωση των κινδύνων για 

A.1. Οι συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις στο 
κόστος των συστημάτων υγείας μεταβάλλουν 
συνολικά το σύστημα επιβάλλοντας πλήρως 
όρους αγοράς. 
Α.2. Ανταγωνιστές της Ελλάδας και της Ηπείρου 
(εντός και εκτός ΕΕ) οι οποίοι είναι φθηνότεροι 
και το ίδιο καλοί. 
Α.3. Μεγάλες πολυεθνικές στον χώρο της 
πληροφορικής εισέρχονται στον χώρο της 
υγείας δημιουργώντας έτσι μεγάλο 
ανταγωνισμό στις μικρότερες και λιγότερο 
καινοτόμες επιχειρήσεις. 
Α.4. Η ανάπτυξη μη-φαρμακευτικών και μη-
επεμβατικών θεραπειών μπορεί να απειλήσει 
συμβατικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν 
προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. 
Α.5 Η μεγάλη ζήτηση από το εξωτερικό για 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό σε 
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Ευκαιρίες Απειλές 

τους συμμετέχοντες ασθενείς και τη μείωση του 
κόστους τους. Παράλληλα, η μεγάλη δυσκολία στην 
ανεύρεση ασθενών για συμμετοχή σε πολύ-
στοχευμένες κλινικές δοκιμές σε συνδυασμό με το 
πολύ αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο στις διεθνείς 
αγορές δημιουργεί μεγάλη ζήτηση για τη δημιουργία 
κέντρων κλινικών δοκιμών.  
Ε.4. Ύπαρξη πολλών αποθετηρίων δεδομένων με 
ανοιχτή πρόσβαση, τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες σε 
ομάδες ειδικών σε ΙΤ οι οποίες μπορούν να σκεφθούν 
out of the box για νέες δυνατότητες αξιοποίησής τους 
και να δημιουργήσουν νέες αλυσίδες αξίας στον 
τομέα. 
Ε.5. Οι δημογραφικές αλλαγές και η ανάγκη 
«προσωποποιημένης» ιατρικής στον Δυτικό κόσμο 
δημιουργεί προοπτικές και ευκαιρίες σε συγκεκριμένα 
niche της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών η 
«ανακάλυψη» των οποίων βασίζεται στην ικανότητα 
χειρισμού και επεξεργασίας μεγάλων βάσεων 
δεδομένων και «έξυπνων» εφαρμογών πληροφορικής.  
Ε.6. Οι επιχειρήσεις και η παραγωγή που βασίζεται στο 
ζωικό κεφάλαιο αντιμετωπίζουν μια σειρά 
προκλήσεων σχετικά με την υγεία των πληθυσμών και 
τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Δημιουργούνται 
έτσι ευκαιρίες από την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων 
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και λύσεις 
που μπορούν να μεταφερθούν στο πεδίο της 
ανθρώπινης υγείας όπου έχει αναπτυχθεί σχετική 
γνώση την οποία μπορεί να εκμεταλλευθεί και ο 
τομέας της ζωικής παραγωγής.  
Ε.7. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για κατανάλωση 
φαρμακευτικών φυτών. 
Ε.8. Η κατάρτιση εθνικού καταλόγου αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών και η πιθανότητα ενίσχυσης 
των επιδοτήσεων καλλιέργειας των φυτών αυτών μέσω 
της νέας ΚΑΠ. 

συνδυασμό με την ελάχιστη ζήτηση στο 
εσωτερικό και τις μη ανταγωνιστικές συνθήκες 
εργασίας οδηγεί σε brain drain. 
Α.6 Σημαντικός ανταγωνισμός από τρίτες χώρες 
οι οποίες διαθέτουν χαμηλό κόστος και 
πιστοποιημένες ιατρικές υπηρεσίες. 
Α.7. Η παράνομη συγκομιδή φυτών και 
βοτάνων. 
 

 

8. Το όραμα για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών 

υπηρεσιών, προϊόντων και συνεργασιών στον τομέα της 

Υγείας στην  Ήπειρο 
 

8.1. Η θέση της Ελλάδας 
Οι δαπάνες για νοσοκομειακή περίθαλψη και εξωνοσοκομειακή φροντίδα καλύπτουν το 

μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για την υγεία σε όλα τα κράτη της ΕΕ, σχεδόν τα δύο τρίτα 

των δαπανών για την υγεία κατά μέσο όρο το 2012. Το ένα τέταρτο των συνολικών 

δαπανών για την υγεία διατίθεται σε ιατρικά προϊόντα (κυρίως φαρμακευτικά προϊόντα), εκ 

του οποίου το 10% διατίθεται για τη μακροχρόνια φροντίδα και το 6% για τις συλλογικές 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών πρόληψης και 

διαχείρισης. Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως η ευρωπαϊκή χώρα με το μεγαλύτερο μερίδιο των 

δαπανών για νοσοκομειακή περίθαλψη (περιλαμβανομένης της ημερήσιας περίθαλψης σε 

νοσοκομεία)¨ αντιπροσώπευε σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των δαπανών για την υγεία το 

2012, με σημαντική αύξηση από το 2011 ως συνέπεια της μεγαλύτερης μείωσης των 

δαπανών για την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και τα φαρμακευτικά προϊόντα. 
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Σχήμα 3 - Τρέχουσες δαπάνες για την Υγεία ανά λειτουργία, 2012 ( ή πλησιέστερο έτος) 

Πηγή: OECD Health Statistics 2014, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en; Eurostat Statistics 

Database for non-OECD countries 

Με βάση τα δύο παρακάτω Σχήματα είναι εμφανές ότι τόσο οι εισαγωγές υπηρεσιών 

υγείας όσο και οι εξαγωγές (με τιμές 2012) παραμένουν χαμηλές για την χώρα αν και οι 

τελευταίες παρουσιάζουν κάποια ενδιαφέροντα ποσοστά  συνεχούς ανόδου (Μ.Ο 3,3%).  

 

Σχήμα 4 - Εισαγωγές υπηρεσιών Υγείας ως ποσοστό των δαπανών για την υγεία, το 2012 και ο ετήσιος ρυθμός 
ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους, 2007-12 (ή το πλησιέστερο έτος) 

Πηγή: OECD Health Statistics 2014, http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en; Eurostat Balance of 

Payments-International Trade in Service Statistics 

 

http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en
http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en
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Σχήμα 5 - Εξαγωγές με βάση τα ταξίδια που σχετίζονται με την υγεία το 2012 ως ποσοστό των δαπανών για την 
υγεία και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης σε πραγματικούς όρους, το 2007-12 (ή το πλησιέστερο έτος) 

Πηγή: Eurostat Balance of Payments-International Trade in Service Statistics 

 

8.2. Η εθνική πολιτική έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον 

χώρο της υγείας & φαρμάκων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 
Η στρατηγική για την έρευνα και καινοτομία στον τομέα της υγείας και φαρμάκων 

βρίσκεται στον πυρήνα της ευρύτερης στρατηγικής του τομέα της υγείας για “την ανάπτυξη 

βιώσιμης εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με εξαγωγικό προσανατολισμό”, και 

εναρμονίζεται με την ευρύτερη εθνική πολιτική στον τομέα της υγείας, η οποία έχει ως 

στόχο τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα 

της υγείας εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας για 

τις επόμενες γενεές.  

Στο πλαίσιο αυτό, η κεντρική αναπτυξιακή πρόκληση την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η 

Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα και Καινοτομία στον τομέα της Υγείας και Φαρμάκων 

είναι  η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας και η ανάδειξη νέων 

επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς 

όπου η Περιφέρεια μπορεί αξιοποιήσει καλύτερα υφιστάμενα ή να αναπτύξει νέα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων συνδέεται άμεσα με την 

αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προκλήσεων που αφορούν στην υγεία του πληθυσμού 

δημιουργώντας νέες ή διευρύνοντας υπάρχουσες αγορές. Στο  πλαίσιο αυτό, η βελτίωση 

της κατανόησης της υγείας του πληθυσμού και των ασθενειών και η μετάφραση αυτής της 

γνώσης σε καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα και υπηρεσίες υγείας προς όφελος των 

ασθενών και της οικονομίας  αποτελεί σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής.  

Η επιτυχία των στόχων θα βασιστεί αφενός στην αξιοποίηση των ευκαιριών που 

παρουσιάζονται εξαιτίας των τεχνολογικών και οικονομικών μετασχηματισμών που 

παρατηρούνται στο χώρο της υγείας σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου στο σημαντικό 
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ερευνητικό, καινοτομικό και επιχειρηματικό δυναμικό που έχει συσσωρευτεί στην 

Περιφέρεια και στην χώρα.   

Η βασική εθνική στρατηγική επιλογή μεταφράζεται σε επιμέρους προτεραιότητες για τις 

δύο κύριες αλυσίδες αξίας του τομέα (δηλαδή τις φάρμακο-ιατρικές τεχνολογίες και τις 

υπηρεσίες υγείας) στοχεύοντας σε επιμέρους κρίκους στους οποίους συγκεντρώνονται τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, καθώς και σε κρίκους που διασταυρώνονται με 

άλλες αλυσίδες αξίας όπως της πληροφορικής, της αγροδιατροφής και του τουρισμού.  

Παράλληλα, η εθνική πλατφόρμα καινοτομίας για τον τομέα εθνικής προτεραιότητας Υγεία-

Φάρμακα ανέδειξε τις κάτωθι σημαντικές αναπτυξιακές ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να 

ικανοποιηθούν για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων: 

 Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας 

 Ανάπτυξη της γνώσης σε αναδυόμενους τομείς και σε τομείς αιχμής 

 Ανάπτυξη των συνεργασιών σε όλη την αλυσίδα αξίας 

 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

 Ανάπτυξη της εξωστρέφειας 

Η επιλογή των τομέων παρέμβασης για κάθε μία από τις αλυσίδες αξίας παρουσιάζονται 

στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 5 - Εθνικές Προτεραιότητες παρέμβασης 

Αλυσίδες αξίας Κρίσιμα πεδία για παρεμβάσεις 
ΕΤΑ 

Περιοχές προτεραιότητας 

Φαρμακευτικά 
προϊόντα και 
ιατρικές 
τεχνολογίες  

 Βιοϊατρική έρευνα με εστίαση: 
o στην ανάπτυξη τεχνολογιών 

και εργαλείων για την 
ανακάλυψη νέων 
φαρμάκων,  

o  στην ανάπτυξη 
βιοφαρμακευτικών 
προϊόντων και γενοσήμων 
φαρμάκων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 

o στην ανάπτυξη νέων 
θεραπειών 

 Μεταφραστική ιατρική έρευνα 
για τη μεταφορά των 
επιστημονικών επιτευγμάτων 
στην κλινική πρακτική 

 Κλινική έρευνα   
 

 Ανάπτυξη νέων μορφών χορήγησης φαρμάκων 
και βελτίωση μορφοποίησης φαρμάκων 

 Συνδυασμοί φαρμάκων, και συνδυασμοί 
τρόπου χορήγησης φαρμάκων  

 Ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων θεραπευτικών 
στόχων και βιοδεικτών  

 Ανάπτυξη νέων φαρμάκων, εστιασμένες 
δραστηριότητες έρευνας στα πρώτα στάδια 
παραγωγής φαρμάκων 

 Κατανόηση μηχανισμών ασθενειών και 
χαρτογράφηση παθογένεσης ασθενειών. 

 Ανάπτυξη νέων προ-κλινικών μοντέλων 
ασθενειών. 

 Ανάπτυξη ζωικών μοντέλων ανθρώπινων 
ασθενειών για προ-κλινικές δοκιμές φαρμάκων 

 Ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών 
προσεγγίσεων 

Συστήματα, 
εφαρμογές και 
υπηρεσίες στο 
χώρο της 
υγείας  

 Προϊόντα και υπηρεσίες υγείας 

 Ιατρικές, διαγνωστικές και 
απεικονιστικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες βιοπληροφορικής  

 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και 
εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο όπως 
κινητές εφαρμογές και βιοαισθητήρες και 
ανάπτυξη εύχρηστων, διαγνωστικών μεθόδων. 

 Βιο-απεικόνιση 

 Βιοπληροφορική - Big data analytics 

 Προηγμένα μικρο/νανο βιοϊατρικά συστήματα 
και συσκευές 

Διεύρυνση των  Ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού  Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τηλεϊατρικής 



Η ανάπτυξη του κλάδου της Υγείας στην Ήπειρο: Ιατρικός τουρισμός – Τουρισμός Ευεξίας – 
Βιοϊατρική Τεχνολογία - Αγροδιατροφή 

 
LOGOTECH AE 31 

Αλυσίδες αξίας Κρίσιμα πεδία για παρεμβάσεις 
ΕΤΑ 

Περιοχές προτεραιότητας 

αλυσίδων 
αξίας με την 
ανάπτυξη 
ανάντι και 
κατάντι 
διασυνδέσεων 

(περιφερειακό επίπεδο)  

 Διαφοροποίηση παραγωγικών ή 
ερευνητικών δραστηριοτήτων 
με την ανάπτυξη συνεργιών με 
την διατροφή και τη βιομηχανία 
καλλυντικών.  

και εξειδικευμένων, καινοτόμων υπηρεσιών 
για τη φροντίδα ειδικών ομάδων του 
πληθυσμού, των ηλικιωμένων και την 
ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού 

 Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών 
φαρμακευτικών προϊόντων, λειτουργικών 
τροφίμων και καλλυντικών βασισμένων στην 
εγχώρια χλωρίδα 

 

Αναλυτικά οι τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα, είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Ανάπτυξη νέων διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών 

τεχνολογιών   

Σημείο κλειδί για την εκπλήρωση του στόχου αυτού αποτελεί η ενίσχυση της έρευνας και 

της καινοτομίας μέσα από τη στενή συνεργασία μεταξύ επιστημόνων βιοϊατρικής, κλινικών 

ερευνητών και επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στους τομείς: 

• της βιοϊατρικής έρευνας με εστίαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών και εργαλείων για 

την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, στοχεύοντας ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της 

φαρμακευτικής ανακάλυψης, στην ανάπτυξη βιοφαρμακευτικών προϊόντων και 

γενοσήμων φαρμάκων υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και νέων θεραπειών. 

• της μεταφραστικής ιατρικής έρευνας για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη 

εφαρμογή των επιστημονικών επιτευγμάτων στην κλινική πρακτική, με ενίσχυση 

της συνεργασίας βιοεπιστημόνων, κλινικών ερευνητών και επιχειρήσεων. 
 

Ειδικότερα, αναδεικνύονται οι ακόλουθες προτεραιότητες : 

• Ανάπτυξη νέων μορφών χορήγησης φαρμάκων και βελτιωμένη μορφοποίηση 

φαρμάκων. 

• Συνδυασμοί φαρμάκων, συνδυασμοί τρόπου χορήγησης φαρμάκων 

• Ανάδειξη και επιβεβαίωση νέων θεραπευτικών στόχων (επαναστόχευση) και 

βιοδεικτών (προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών) 

• Ανάπτυξη νέων φαρμάκων, εστιασμένες δραστηριότητες έρευνας στα πρώτα 

στάδια παραγωγής φαρμάκων (ανάπτυξη μικρών μορίων, φυσικών προϊόντων, 

αντισωμάτων, χημειοπληροφορική, in vitro δοκιμές, προκλινικές δοκιμές) 

• Κατανόηση μηχανισμών ασθενειών και χαρτογράφηση παθογένεσης ασθενειών.  

• Ανάπτυξη νέων προ-κλινικών μοντέλων ασθενειών.  

• Ανάπτυξη ζωικών μοντέλων ανθρώπινων ασθενειών για προ-κλινικές δοκιμές 

φαρμάκων. Ευθυγράμμιση ζωικών μοντέλων με κατηγορίες ανθρώπινων ασθενειών 

• Ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων (προφίλ γενομικής 

ασθενών, κατηγοριοποίηση ασθενειών, βιοδείκτες φαρμακευτικής απόκρισης) 
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2. Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών προηγμένων συστημάτων, εφαρμογών  και 

υπηρεσιών στο χώρο της υγείας 

 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, καινοτόμων ιατρικών, 

διαγνωστικών και απεικονιστικών υπηρεσιών και βιο-πληροφορικής δίνοντας 

προτεραιότητα στους ακόλουθους τομείς: 

• Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο όπως 

κινητές εφαρμογές και βιοαισθητήρες (mobile health & biosensor) και ανάπτυξη 

εύχρηστων, διαγνωστικών μεθόδων. 

• Βιο-απεικόνιση (Bio-imaging/ Biomedical imaging): Τεχνολογίες μη επεμβατικής 

απεικόνισης για την ανίχνευση, διάγνωση και παρακολούθηση νοσημάτων καθώς 

και μοριακών αλληλεπιδράσεων σε ζωντανά κύτταρα, ιστούς, όργανα και 

οργανισμούς με μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία. Μη επεμβατικές ή μικρό- 

επεμβατικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία 

τόσο στις συνήθεις διαγνωστικές εξετάσεις αλλά και στην βιο-ιατρική και 

μεταφραστική έρευνα όπου αξιοποιούνται και για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. 

• Βιοπληροφορική - Big data analytics: Εφαρμογή των ΤΠΕ για την επίλυση 

προβλημάτων των βιο-επιστημών και την επεξεργασία βιολογικών δεδομένων 

(βάσεις δεδομένων, εξόρυξη και συνδυασμός πληροφορίας, λογισμικό και 

υπηρεσίες ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των σύνθετων ρυθμιστικών 

δικτύων χιλιάδων γονιδίων και πρωτεϊνών που ελέγχουν σημαντικές βιολογικές 

διεργασίες και τη μεταγραφή των αποτελεσμάτων της κλινικής έρευνας στην 

κλινική πρακτική. Προβλεπτικά μαθηματικά μοντέλα της συμπεριφοράς βιολογικών 

συστημάτων σε αλλαγές ή σε χρήση φαρμάκων) 

• Προηγμένα μικρο / νανο βιοϊατρικά συστήματα και συσκευές: νέα συστήματα και 

συσκευές τα οποία εκμεταλλεύονται τις προόδους στη μικρο και νανο-τεχνολογία 

και της τεχνολογίας υλικών όπως, ενδεικτικά, μικρο-ροικές συσκευές, μικρο- 

αναλυτικές συσκευές, νανο-αισθητήρες, εμφυτεύσιμες συσκευές και νανο- 

συσκευές για αυτοματοποιημένη χορήγηση θεραπευτικών ουσιών, εφαρμογές 

ρομποτικής χειρουργικής). 

 
3. Διεύρυνση των αλυσίδων αξίας με την ανάπτυξη ανάντι και κατάντι διασυνδέσεων 

• ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τηλεϊατρικής και εξειδικευμένων, καινοτόμων 

υπηρεσιών για τη φροντίδα ειδικών ομάδων του πληθυσμού, των ηλικιωμένων και 

την ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού. 

• ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών 

βασισμένων στην εγχώρια χλωρίδα (αιθέρια έλαια & βότανα). 
 

8.3. Το όραμα της Περιφέρειας Ηπείρου στον τομέα της Υγείας – Φαρμάκων 
Η Περιφέρεια της Ηπείρου μέσα από την ανάπτυξη της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

για την περίοδο 2014-2020 επέλεξε μέσα από αναλύσεις και προτάσεις τον τομέα της 

Υγείας-Ευεξίας ως έναν από τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη της 
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Περιφέρειας. Η ανάπτυξη αυτή καλείται να έχει σαν βασικό πυλώνα την έρευνα, την 

τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. 

 Η Ήπειρος παρουσιάζει μοναδικές συγκεντρώσεις τόσο ερευνητικών και τεχνολογικών 

αποτελεσμάτων στον χώρο όσο και ένα δυναμικό σύστημα Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί όχι 

μόνο την Περιφέρεια αλλά και πολλές άλλες γειτνιάζουσες Περιφέρειες.  Αποτελεί, λοιπόν, 

ο χώρος αυτός όχι μόνο πρόκληση ανάπτυξης αλλά και ανάγκη ικανοποίησης πολλαπλών 

κοινωνικών αναγκών μέσα και έξω από τα περιφερειακά της σύνορα.  

Η δυναμική του ερευνητικού ιστού της περιοχής έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα 

και έχει αρχίσει να προκαλεί το ενδιαφέρον επενδυτών. Η Περιφέρεια της Ηπείρου καλείται 

να οργανώσει και να αξιοποιήσει αυτό το ενδιαφέρον προς όφελος των πολιτών της και της 

χώρας. 

Ταυτόχρονα, καλείται να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο το ερευνητικό της δυναμικό τόσο 

για το ανθρώπινο όσο και για το ζωικό της κεφάλαιο (το οποίο αποτελεί αποδεδειγμένο 

πυλώνα ανάπτυξης και εξαγωγών). Επίσης, να αξιοποιήσει της υποδομές της στον τομέα 

της ευεξίας με σκοπό να δώσει μεγαλύτερη ώθηση και  προστιθέμενη αξία στο τουριστικό 

της προϊόν. 

Η Ήπειρος καλείται να αξιοποιήσει αυτές τις προοπτικές μέσα από την επιχειρηματικότητα, 

την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη και χρήση των υποδομών 

της, την συνεργασία με όμορες Περιφέρειες, όπως αυτή των Ιονίων Νήσων, τη 

διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της και την αποτελεσματική αξιοποίηση τόσο των 

περιφερειακών πόρων όσο και των αντίστοιχων εθνικών και Ευρωπαϊκών. 

 

Σχήμα 6 - Το οικοσύστημα Υγείας/Βιοϊατρικής στην Ήπειρο και οι ευκαιρίες επενδύσεων, επιχειρηματικότητας 
και καινοτομίας 

Πυλώνας 
Ανάπτυξης 1 

Πανεπιστήµιο και 

Πανεπιστηµιακό 

Νοσοκοµείο 

Θεµατικές 
Οµάδες 

Πυλώνας 
Ανάπτυξης 2 

Εσωτερικός 

Ιατρικός 

Τουρισµός 

700,000 – 1εκ 

Τεχνολογικό  

Πάρκο - 
BIC 

Βιοµηχανία Ιατρικών 
Υπηρεσιών 

Βιοµηχανία Ιατρικών 
τεχνολογιών και εφαρµογών 

ΤΠΕ 

Βιοµηχανία Αρωµατικών 
Φυτών, Βοτάνων 

Και Υγιεινής Διατροφής 

Βιοµηχανία  Φαρµάκων και 

κλινικών δοκιµών 

Βιοµηχανία της Ευεξίας 

Τουριστική 
Βιοµηχανία 

Εναλλακτικός 
τουρισµός 

Θερµοκοιτίδα(ες) 

Πόλης 

Φοιτητική, 
πανεπιστηµιακή και 

νεανική 

επιχειρηµατικότητα 

Χωρική
 επέµβ

αση? 
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Βασικά στοιχεία του οράματος με βάση τα ευρήματα 

Βασικές προτεραιότητες για την έρευνα και την καινοτομία στην Υγεία / Βιοϊατρική 

Η έρευνα και οι καινοτομικές τεχνολογικές λύσεις αποτελούν χώρο δραστηριοποίησης ενός 

σημαντικού αριθμού επιστημόνων στην περιοχή της Υγείας / Βιοϊατρικής με πρωτεύοντα 

ρόλο βέβαια το τμήμα της Ιατρικής Σχολής των Ιωαννίνων και τη συσχέτισή του με το 

πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Χωρίς να υποβιβάσει κανείς άλλες ερευνητικές 

δραστηριότητες στον χώρο θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τέσσερις περιοχές όπου 

διαφαίνεται καταρχήν μία μεγαλύτερη πυκνότητα ερευνητικών αποτελεσμάτων που 

βρίσκονται πιο κοντά στην αξιοποίηση-εμπορευματοποίηση από άλλες.  Αυτές είναι: 

 Η βιομηχανία ιατρικών τεχνολογιών και εφαρμογών ΤΠΕ (συμπεριλαμβανομένων 

των εφαρμογών για ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένους) 

 Η βιομηχανία ιατρικών υπηρεσιών 

 Η βιομηχανία φαρμάκων και κλινικών δοκιμών 

 Η βιομηχανία βοτάνων, αρωματικών φυτών και υγιεινής ή/και εξειδικευμένης 

διατροφής 

 

Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της υγείας του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου 

Το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο αποτελεί παράγοντα πλούτου, εργασίας, 

επιχειρηματικότητας και εξαγωγών για την  Ήπειρο. Τόσο στο Πανεπιστήμιο αλλά κυρίως 

στα ΤΕΙ της Ηπείρου γίνεται σημαντική ερευνητική δουλειά με πολύ απτά αποτελέσματα, τα 

οποία έχουν επηρεάσει θετικά παραγωγικές διαδικασίες πολλών επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας και ευρύτερα.  Οι κύριοι χώροι έρευνας και καινοτομίας είναι ανάμεσα σε 

άλλα: 

 Η ελαχιστοποίηση της χρήσης αντιβιοτικών στα ζώα 

 Εναλλακτικά τρόφιμα για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού 

 Προϊόντα διατροφής των ζώων 

 Εκχυλίσματα φυτών 

 Καλλιέργεια μικροβίων για ζύμωση 

 Ανάλυση γενετικού υλικού 

 

Η βιομηχανία του τουρισμού ευεξίας 

Η Ήπειρος διαθέτει τοποθεσίες εναλλακτικού τουρισμού συσχετιζόμενου με την ευζωία και 

ευεξία όπως: 

 Τα ιαματικά λουτρά (Αμάραντο  Κόνιτσας, Καβάσιλα Ιωαννίνων, Πρέβεζα - 

Παλιοσάραγα κ.λπ.)  

 Η θαλασσοθεραπεία και αμμόλουτρα (πλαζ Δρεπάνου και Μακρυγιάλι ) 

 Βοτανοθεραπεία – βοτανοσυλλογή. Η ηπειρωτική φύση έχει τα περισσότερα και  

καλύτερα αναγνωρισμένα διεθνώς βότανα και αρωματικά φυτά που βοηθούν την 

υγεία και την ευεξία. 
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 Τα λασπόλουτρα. (Σαγιάδα Θεσπρωτίας  υπάρχουν τα μοναδικά λασπόλουτρα στην 

Ήπειρο.)    

 Γυμναστήρια, χώροι αισθητικής και περιποίησης σώματος (spa). Πολλές τουριστικές 

επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει τέτοιους χώρους και διαθέτουν το εξειδικευμένο 

προσωπικό για τις αντίστοιχες παρεχόμενες υπηρεσίες  
 

Η βιομηχανία των συνεδρίων και εκδηλώσεων στον χώρο της Υγείας 

Ο συνεδριακός τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό αλλά ανοργάνωτο οικονομικό πόρο για 

την περιοχή των Ιωαννίνων. Εκτιμάται ότι ένα γεγονός την εβδομάδα ή το πολύ κάθε 

δεύτερη εβδομάδα λαμβάνει χώρα στα Ιωάννινα. Είναι λοιπόν εμφανές ότι αυτή η 

σημαντική ροή ανθρώπων και γνώσης πρέπει να οργανωθεί με σκοπό την μεγιστοποίηση 

των ωφελειών τόσο για την Ήπειρο όσο και για την επιστημονική σκέψη.  Αυτό σημαίνει ότι 

η ροή αυτή των επιστημόνων θα πρέπει να διοχετευθεί με τουριστικό σκοπό και σε άλλες 

περιοχές και αξιοθέατα της Ηπείρου με σκοπό την επιμήκυνση της παραμονής τους και την 

επανεπισκεψιμότητα, όπως επίσης και με επιστημονικό σκοπό όπως η δημιουργία μόνιμων 

εκθέσεων ερευνητικών αποτελεσμάτων ή δικτύων των πανεπιστημιακών εργαστηρίων. 

 

Ο ιατρικός τουρισμός 

Η συνεχής συγκέντρωση όλο και περισσότερων ασθενών διαφόρων τύπων στην περιοχή 

των Ιωαννίνων δημιουργεί την ανάγκη μίας συνεχούς και οργανωμένης ροής υπηρεσιών.  

Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 

 Ιατρικές υπηρεσίες (διαγνώσεις, εξετάσεις, επεμβάσεις, αποκαταστάσεις κτλ.) 

 Τουριστικές υπηρεσίες (καταλύματα, διατροφικές εξειδικεύσεις, αποκαταστάσεις, 

ειδικές ευκολίες για ευπαθείς κατηγορίες, μεταφορές) 

 Γραφειοκρατικές υπηρεσίες (πιστοποιητικά, ασφάλειες κτλ.) 

Το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών θα πρέπει να αναλυθεί ως ένα σύστημα υπηρεσιών 

το οποίο διευκολύνει την παραμονή των ασθενών και επισκεπτών αλλά ταυτόχρονα 

δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε μία σειρά συσχετιζόμενων δραστηριοτήτων όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Για παράδειγμα είναι  απαραίτητη η λεπτομερής χαρτογράφηση 

και καταγραφή των αναγκών και ελλείψεων (π.χ. πιστοποίηση) του συστήματος 

εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων της περιοχής με σκοπό την ανάπτυξη και 

βελτιστοποίησή του. Επίσης την πιθανή χρήση του δικτύου αυτού για ευρύτερες κοινωνικές 

δράσεις όπως π.χ. η επιρροή/μεταβολή των διατροφικών συνηθειών των πολιτών. 

 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα για τους Νέους 

Με βάση την ανάλυση των στοιχείων, φαίνεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελεί μία από 

τις σημαντικότερες Περιφέρειες της χώρας όσον αφορά στην παραγωγή ερευνητικής 

δραστηριότητας στον χώρο καθώς χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σημαντικού αριθμού 

ερευνητικών και εκπαιδευτικών δομών με κύριους πρωταγωνιστές το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην πόλη των Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου 

με παρουσία σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα.  Αξιόλογη παρουσία στο χώρο 
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της έρευνας με επιτυχίες και πλούσιο ερευνητικό έργο κατέχει και το Ινστιτούτο 

Βιοϊατρικών Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.  

Αποτελεί όμως κοινή παραδοχή, όπως προέκυψε και από τα συμπεράσματα των 

συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας αλλά και από τις 

διαβουλεύσεις που έγιναν, ότι αυτοί οι φορείς της γνώσης  αποτελούν έναν πόλο 

δυναμισμού στην Περιφέρεια αφού προσελκύουν έναν μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων 

στην περιοχή συμβάλλοντας ποικιλοτρόπως στην οικονομική δραστηριότητα της 

Περιφέρειας. Είναι προφανές ότι στο μίγμα πολιτικής θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή 

την σημαντική νεανική κρίσιμη μάζα η οποία μπορεί να αποτελέσει το υπόστρωμα 

ανάπτυξης νέων επιχειρηματιών και νέων καινοτόμων ιδεών. Η περαιτέρω συσχέτιση της 

πόλης των Ιωαννίνων με το έμψυχο αυτό υλικό θα πρέπει να αποτελέσει πεδίο ανάλυσης 

και λήψης σχετικών μέτρων ενίσχυσης με έμφαση στην χρήση των υπαρχουσών υποδομών 

(τεχνολογικό πάρκο) και την πιθανή ανάπτυξη νέων μέσα στην πόλη. 

 

9. Δομή Υποστήριξης - Μίγμα Πολιτικής – Λογική Παρεμβάσεων 

9.1. Διαχείριση / Διοίκηση (governance) των δραστηριοτήτων 
Η σύναψη σχέσεων εταίρων σε πολλαπλά επίπεδα και η υποστήριξή τους θα πρέπει να 

είναι βασικός σκοπός για τη δημιουργία συνεργειών που θα διαρκούν. Οι σχέσεις αυτές θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζουν τόσο τις δομές όσο και τις μελλοντικές επιδιώξεις. 

Καταρχήν θα πρέπει να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των δραστηριοτήτων. Το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας (όποια και να είναι η τελική του μορφή) μπορεί να 

θεωρηθεί ως ο φορέας ομπρέλα που φέρνει σε επαφή τους βασικούς παράγοντες της 

κοινωνίας των πολιτών στην Ήπειρο με σκοπό την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Κύριο 

καθήκον του θα πρέπει να είναι η εδραίωση μιας κοινής αντίληψης για κοινή δράση μέσω 

οργανωμένων και εστιασμένων μέτρων ικανού όγκου (ανθρώπων/χρηματοδότησης) ώστε 

να μπορούν να επιδιώκουν κάποιο τελικό αποτέλεσμα που θα μπορεί να επηρεάσει τον 

χώρο και να καταπολεμούν τον κατακερματισμό των προσπαθειών. 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας θα πρέπει -μέσα από τις εστιασμένες ομάδες 

εργασίας του- να γίνει ο οδηγός που θα εξασφαλίζει την προώθηση της καινοτομίας 

σκάβοντας κάτω από τη λεπτομέρεια και φέρνοντας στην επιφάνεια το τι πρέπει να γίνει 

για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε καθέναν από τους τέσσερις τομείς της 

στρατηγικής RIS3 και ιδιαίτερα την υγεία και την ευεξία. 

Οι συζητήσεις για την υγεία και την ευεξία κατά τους τελευταίους μήνες κατέδειξαν αρκετές 

περιοχές ενδιαφέροντος τόσο από τον ερευνητικό χώρο όσο και από τις επιχειρήσεις. Το 

επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι ένας δεύτερος γύρο εστιασμένων συναντήσεων, με 

μικρότερες ομάδες συζήτησης, με επίκεντρο ένα συγκεκριμένο θέμα και το πώς μπορούμε 

να δημιουργήσουμε τις σχετικές συνέργειες μεταξύ των διαφόρων φορέων και των 

επιχειρήσεων/επενδυτών στο πεδίο εστίασης. Διαμεσολαβητές με σχετική εμπειρία από 

την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό μπορούν να κληθούν με σκοπό να προετοιμάσουν τις 

συζητήσεις και να προσανατολίσουν σωστά τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν. 
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9.2. Βασική και ειδική δομή υποστήριξης 
Οι τέσσερις τομείς προτεραιότητας μπορούν να υποστηριχθούν από τέσσερις ομάδες 

εργασίας (περίπου 6 έως 8 άτομα η καθεμία). Τα μέλη θα προέρχονται από τις 

επιχειρήσεων, την τοπική αυτοδιοίκηση και τα πανεπιστήμια. Η περιφερειακή διοίκηση θα 

πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία για την οργάνωση αυτού. Η ομάδα εργασίας της 

Υγείας-Ευεξίας θα μπορούσε να καθοδηγείται από ένα πρόσωπο έξω από τη δημόσια 

διοίκηση. Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να υποστηρίζεται από έναν γραμματέα ή τεχνικό 

σύμβουλο, ο οποίος θα συλλέγει, καταγράφει και ομαδοποιεί την πληροφόρηση και τις 

αποφάσεις και θα υποβοηθάει στην οργάνωση των συναντήσεων, την συλλογή στοιχείων, 

την διασύνδεση με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την παραγωγή αναφορών 

και γενικότερα την ομαλή και συνεχή ροή της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Η βασική αυτή 

δομή θα πρέπει να υποστηρίζεται από την παράλληλη λειτουργία θεματικών υπο-ομάδων.  

 

Σχήμα 7 - Δομή υποστήριξης ανάπτυξης πολιτικής στην Υγεία Ευεξία 

 

9.3. Μίγμα Πολιτικής - Θεματικές Προτεραιότητες 
Μέσα από την μέχρι τώρα ανάλυσή μας, προκύπτουν τρείς θεματικές υπο-ομάδες, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από κρίσιμη μάζα ιδεών, ικανότητα συνοχής και συνεργειών και 

δυνατότητα κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα είτε στην Περιφέρεια, είτε στο υπόλοιπο 

της Ελλάδας είτε στο εξωτερικό.  Αυτές είναι: 

Σχήμα 8 - Κύριες θεματικές υπο-ομάδες (πιλοτική φάση) 

Περιφερειακό Συμβούλιο 
Έρευνας & Καινοτομίας

Ομάδα Υγείας-Ευεξίας

Υπο-ομάδα 1

Νέα Προϊόντα

Υπο-ομάδα 2

Νέα Γνώση

Υπο-ομάδα 3

Ευεξία

Υπο-ομάδα 4

Πόλη-Νεανική 
επιχειρηματικότητα

Υπο-ομάδα 5

Ηλικιωμένοι-
Ευπαθείς

Γραμματεία

Ομάδα Υποστήριξης

Ευεξία	

Νέα	
Γνώση	

Νέα	
Προϊόντα	
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Υπο-ομάδα 1: Νέα και βελτιωμένα προϊόντα στην αγορά 
Μία σειρά ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων αποτελεί ένα αναδυόμενο πεδίο 

ενδιαφέροντος για επενδύσεις. Ο χώρος των φαρμάκων και των κλινικών δοκιμών / 

στατιστικών αναλύσεων, των εφαρμογών της πληροφορικής στην Ιατρική και την Υγεία 

γενικότερα, η ανάπτυξη ιατρικών εργαλείων και μεθόδων, οι ιατρικές υπηρεσίες, η 

συσχέτιση της Ιατρικής με την αγροδιατροφή μέσα από την χρήση αρωματικών φυτών, 

βοτάνων και των προϊόντων υγιεινής διατροφής και εξειδικευμένων διατροφικών 

σκευασμάτων αποτελούν την κρίσιμη μάζα των ερευνητικών και τεχνολογικών 

αποτελεσμάτων, κάποια από τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Η υπο-ομάδα 

καλείται να αναπτύξει: 

 

 Τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε αυτούς τους τομείς. 

 Πώς μεταφράζεται το επιχειρηματικό ενδιαφέρον σε μέτρα; 

 Πώς βοηθούν τα μέτρα που προτείνονται στην προσέλκυση επενδύσεων; 

 Τις δράσεις Σημαίες (flagships) που θα μπορούσαν να προωθηθούν. 

 Τι επιπρόσθετες δράσεις ή αλλαγές πρέπει να γίνουν (π.χ. θεσμικές); 

 Πώς μπορούν περαιτέρω να υποβοηθηθούν η διεθνικότητα και οι εξαγωγές; 

 

Υπο-ομάδα 2: Νέα Γνώση για ανταγωνιστικότητα 
Η δυναμική της έρευνας και των αποτελεσμάτων της (είτε με την μορφή συγγραμμάτων και 

αναφορών, πατεντών είτε μέσα από την συμμετοχή σε ερευνητικά έργα) αλλά και η 

συμβολή του πανεπιστημιακού νοσοκομείου αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 

εξειδίκευσης της Ηπείρου στον χώρο της Ιατρικής και της Υγείας.  Η υπο-ομάδα καλείται να 

αναπτύξει: 

 

 Τις κύριες κρίσιμες ανταγωνιστικές μάζες Ε&Α στην Ήπειρο. 

 Τη διασύνδεσή τους με τις εθνικές και ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές. 

 Τις κύριες ανάγκες σε υποδομές για την περαιτέρω ανταγωνιστική ανάπτυξη της 

Ε&Α στην Υγεία (τόσο του ανθρώπινου όσο και του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου) 

στη Ήπειρο. 

 Τη δυναμική διασύνδεσης της Ε&Α της Περιφέρειας με τον ιδιωτικό τομέα στην 

Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς. Ποιά τα πιο κατάλληλα μέτρα υποστήριξης; 

 Τις προοπτικές συνεργασίας του δυναμικού Ε&Α της Περιφέρειας με τις Εθνικές 

προτεραιότητες για την Υγεία. 

 Τις προοπτικές συνεργασίας του δυναμικού Ε&Α της Περιφέρειας με τον Η2020. 

 Τις κύριες δράσεις υποστήριξης περαιτέρω διεθνών συνεργασιών. 

 

Υπο-ομάδα 3:  Ευεξία για επιχειρηματικότητα και ποιότητα ζωής 
Η  βιομηχανία της Ευεξίας αποτελεί ισχυρό χαρτί για την Ελλάδα με βάση την 

επισκεψιμότητά της και τις καιρικές συνθήκες. Η βιομηχανία αυτή όμως συνδέεται άμεσα 

και με μία σειρά ιατρικών υπηρεσιών (π.χ. χρήση ιαματικών νερών). Η Ήπειρος διαθέτει 
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έναν ενδιαφέροντα αριθμό τέτοιων φυσικών πόρων και καλείται να τους εκμεταλλευτεί 

αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τους λόγους επισκεψιμότητας στη Περιφέρεια και 

διογκώνοντας την προστιθέμενη αξία του τουριστικού προϊόντος. Η υπο-ομάδα καλείται να 

αναπτύξει: 

 Την αξία των περιφερειακών φυσικών και μη πόρων στον χώρο της ευεξίας. 

 Τη συσχέτιση της βιομηχανίας της ευεξίας με τον εναλλακτικό τουρισμό στην 

Περιφέρεια και την επισκεψιμότητα συγκεκριμένων περιοχών. 

 Ποιες μορφές επένδυσης είναι οι πιο ενδεικνυόμενες; 

 Τους κύριους οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα που μπορούν να διαδραματίσουν 

ηγετικό ρόλο. 

 Τη συσχέτιση του τουρισμού ευεξίας με τις υποδομές στον χώρο της Υγείας της 

Περιφέρειας. 

 Πως το υπουργείο Οικονομίας (Τουρισμού) μπορεί να συνδράμει και με ποιά μέτρα 

και πολιτικές; 

 Την ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή ξένων 

επενδύσεων. 

 Την πολιτική ενημέρωσης και μόχλευσης που πρέπει να ακολουθηθεί. 

Επίσης έχουν διαγνωσθεί οι ακόλουθοι τομείς δραστηριότητας στον χώρο της Υγείας, οι 

οποίοι αξίζουν ιδιαίτερης ανάλυσης τόσο από πλευράς επιχειρηματικότητας όσο και σε 

σχέση με την ποιότητα ζωής. Αυτοί είναι: 

 

Σχήμα 9 - Επιπλέον θεματικές υπο-ομάδες 

 

Υπο-ομάδα 4:  Φροντίδα ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων 
Η φροντίδα των ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων δύναται συμβάλλει άμεσα στην 

ενίσχυση της οικονομίας της Περιφέρειας, δεδομένης μάλιστα της αύξησης της γήρανσης 

του πληθυσμού και της ανάγκης παροχής μακροχρόνιων θεραπειών. Εκμεταλλευόμενη τις 

ιδιαιτερότητες και αδυναμίες (π.χ. έλλειψη εθνικού πλάνου διαχείρισης ασθενειών, ισχνή 

Cluster	
Εργαστη-
ριακών	

Υπηρεσιών	

Πόλη	–
Νεανική	

Επιχειρημα-
τικότητα	

Φροντίδα	
Ηλικιωμένων	
&	Ευπαθών	

ομάδων	
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εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, κ.λπ.) που παρουσιάζει η χώρα ευρύτερα στο συγκεκριμένο 

πεδίο, η Περιφέρεια Ηπείρου μπορεί να αναπτύξει συστήματα ολοκληρωμένης 

υγειονομικής περίθαλψης, παρέχοντας υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας και δίνοντας 

έμφαση στην πρόληψη, με δράσεις όπως η υποστήριξη ανεξάρτητης διαβίωσης, η παροχή 

βελτιωμένων υπηρεσιών υποβοηθούμενης διαχείρισης και η παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών αποκατάστασης. Η υπο-ομάδα καλείται να αναπτύξει: 

 Αναπτύξει μια αξιόπιστη στρατηγική για τον τομέα εστιάζοντας σε αποδεδειγμένες 

κρίσιμες μάζες ευπαθών ομάδων. 

 Προτείνει την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων και υποστηρικτικών υποδομών και 

μηχανισμών. 

 Δημιουργήσει μέτρα πολιτικής τα οποία να προσελκύουν επενδυτές, παρόχους 

υπηρεσιών και ασθενείς. 

 Κινητοποιήσει πόρους και συνεργασίες με το εξωτερικό. 

 

Υπο-ομάδα 5:  Cluster εργαστηριακών υπηρεσιών 
Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού καθώς επίσης και της ουσιαστικής προσέλκυσης 

ασθενών πρέπει να βασισθεί σε ένα πιστοποιημένο δίκτυο εργαστηρίων που θα παρέχει τις 

αντίστοιχες υπηρεσίες. Η περιοχή των Ιωαννίνων χαρακτηρίζεται από σειρά κλασικών 

εργαστηρίων αναλύσεων, είτε ως ιδιωτικές εταιρίες είτε ως μέρη του πανεπιστημιακού 

νοσοκομείου και της Ιατρικής Σχολής. Μέσα από τις συνεντεύξεις έχει προκύψει ότι ακόμα 

και κενά παροχής εργαστηριακών υπηρεσιών αποτελούν πιθανές επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες για ενδιαφεόμενους επενδυτές είτε από τηνΉπειρο είτε από άλλα κέντρα, 

π.χ. Αθήνα. Η υπο-ομάδα καλείται να αναπτύξει: 

 Την πλήρη χαρτογράφηση των εργαστηριακών υπηρεσιών στην Περιφέρεια, καθώς 

επίσης και των πιθανών ελλείψεων, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν 

επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

 Τον σχεδιασμό μέτρων για την προώθηση της πιστοποίησης των εργαστηρίων. 

 Τον σχεδιασμό μέτρων για την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στα εργαστήρια, 

κοινής προώθησης των υπηρεσιών (clustering marketing).  

 Την ανάπτυξη πιστοποιημένων εργαστηριακών υπηρεσιών για το ζωικό κεφάλαιο. 

 

Υπο-ομάδα 6:  Πόλη και νεανική επιχειρηματικότητα στην Υγεία 
Οι οικονομικές δραστηριότητες της πόλης των Ιωαννίνων εξαρτώνται πολύ (πάνω από το 

1/3 του ενεργού πληθυσμού) από την ύπαρξη των πανεπιστημιακών / νοσοκομειακών 

υποδομών, καθώς επίσης και από τη διαβίωση ενός σημαντικού αριθμού φοιτητών. Πρόλη 

όμως αυτή τη κρίσιμη μάζα του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο δραστηριοποιείται και 

επωφελείται από το χώρο της Υγείας, η πόλη αδυνατεί να συγκρατήσει τους πτυχιούχους 

και τους μεταπτυχιακούς λόγω της μη ικανότητας ανάπτυξης μέχρι σήμερα 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή συντονισμένων ιατρικών υπηρεσιών που να 

συγκρατούν το ανθρώπινο αυτό υλικό. Η υπο-ομάδα Εργασίας καλείται να: 

 Συνεργαστεί με την αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας των ΤΠΕ και Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας. 
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 Φέρει στην επιφάνεια κρίσιμες μάζες υπηρεσιών είτε επιστημονικού δυναμικού 

είτε τεχνικών υπηρεσιών είτε άλλων υπηρεσιών προς το ευρύτερο κοινό. 

 Αξιοποιήσει τα αποτελέσματα με σκοπό τον σχεδιασμό εστιασμένων μέτρων που 

θα βοηθήσουν τη Νεανική Επιχειρηματικότητα ακόμη και σε επίπεδο Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας. 

 Συνδέσει τα αποτελέσματα της έρευνας της Ιατρικής Σχολής και των 

δραστηριοτήτων της με τη πιθανότητα ανάπτυξης τεχνοβλαστών. 

 Εστιάσει στις κρίσιμες δεξιότητες, οι οποίες χρειάζονται ενίσχυση και να σχεδιάσει 

μέτρα εκπαίδευσης για την υποστήριξή τους. 

 

Υπο-ομάδα 7: Ιατρικός συνεδριακός τουρισμός 
Ο τουρισμός αυτού του είδους αποτελεί μια συνεχή και ζωντανή δραστηριότητα στην 

Περιφέρεια τςη Ηπείρου με επίκεντρο την πόλη των Ιωαννίνων. Παρόλα αυτά, τέτοιου 

είδους δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου, π.χ. 

Ζαγοροχώρια. Ο τουρισμός αυτός συνδάζεται άμεσα με τον εναλλακτικίο τουρισμό και τη 

φυσιολατρία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των επισκεπτών αυτών (ιατροί, ιατρικά 

επαγγέλματα). Επίσης, ο τουρισμός αυτός είναι άμεσα συσχετιζόμενος με την ποιότητα των 

τουριστικών καταλυμάτων αλλά και την ικανότητα μεταφοράς των επισκεπτών. Η υπο-

ομάδα Εργασίας καλείται να: 

 Προωθήσει μια λεπτομερή καταγραφή των events και του  οικονομικού 

αποτελέσματος τους για την πόλη των Ιωαννίνω και την Περιφέρεια γενικότερα.  

 Προωθήσει μια οργανωμένη ροή συνεδριακών εκδηλώσεων έτσι ώστε η 

Περιφέρεια να αποτελεί έναν στοχευμένο προορισμό μάθησης στα ιατρικά θέματα. 

 Σχεδιάσει μέτρα και πολιτικές που να ενθαρρύνουν την οργανωμένη ενασχόληση 

με αυτό το τμήμα του τουρισμού. 

 Δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο απασχόλησης που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια 

και στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του ιατρικού τουρισμού από όλα τα 

επίπεδα ενασχόλησης (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, χώροι υποδοχής, ξεναγοί, 

εθελοντές φοιτητές, υποδοχείς εναλλακτικού τουρισμού κ.λπ.)  

Όλες οι ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν σχέσεις που να βασίζονται στο αμοιβαίο 

όφελος και την αυτοπεποίθηση ότι οδηγούν την Περιφέρεια σε κάτι νέο και προσοδοφόρο.  

Έτσι, πρέπει να εντοπιστούν τα πρόσωπα που μπορούν να υποβοηθήσουν αυτές τις δομές 

ερχόμενα τακτικά σε επαφή μεταξύ τους όπως και με άλλες Περιφέρειες, την ΓΓΕΤ και τα 

Υπουργεία.  
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9.4. Λογική Παρέμβασης 
Πίνακας 6 - Λογική Παρέμβασης 

Αναπτυξιακή 
πρόκληση 

Ειδικοί Στόχοι Περιοχές επέμβασης Ταμείο ΘΣ και ΕΠ 

1 Ανάπτυξη 
καινοτόμων 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 
ανταγωνιστικών 
στη διεθνή 
αγορά 

1.1 Ανάπτυξη 
νέων προϊόντων 
στο χώρο του 
φαρμάκου των 
ιατρικών 
τεχνολογιών 
συστημάτων και 
υπηρεσιών  

Εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς 
προτεραιότητας με ή χωρίς 
συνεργασίες με ΑΕΙ και ΕΚ για νέες και 
υφιστάμενες επιχειρήσεις. 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 

Προ-ανταγωνιστικές προμήθειες με τη 
μέθοδο του PCP. 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 

1.2 Αξιοποίηση 
ερευνητικών 
αποτελεσμάτων 
για την παραγωγή 
νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών 
στους τομείς 
προτεραιότητας 
 

Αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων του 7ουΠΠ και 
εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων 
με στόχο την παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών. 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 

Ενίσχυση επιχειρήσεων και 
ερευνητικών οργανισμών για την 
κατοχύρωση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων με διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
διεθνοποιημένων υπηρεσιών σε τομείς 
ιατρικής εξειδίκευσης με σκοπό την 
προσέλκυση ιατρικού τουρισμού. 
Συσχέτιση με τον ξενοδοχειακό κλάδο. 

ΕΤΠΑ ΘΣ3, ΕΠ 3β 

Ανάπτυξη τυποποιημένων υπηρεσιών 
για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων 
με βάση τις τεχνολογικές ανακαλύψεις 
του περιφερειακού επιστημονικού 
δυναμικού (π.χ. χρήση εφαρμογών 
ΤΠΕ). Συσχέτιση με τον ξενοδοχειακό 
κλάδο. 

ΕΤΠΑ ΘΣ3, ΕΠ 3β 

Έργα επίδειξης για τη διάχυση 
αποτελεσμάτων ΑΕΙ-ΕΚ. 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 

Βραβεία καινοτομίας στην Υγεία. ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 

1.3 Ενίσχυση των 
start-ups και spin-
offs 

Δράσεις τύπου proof of concept για την 
εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων. 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 

Ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση 
start-ups και spin-offs με έμφαση στη 
νεανική επιχειρηματικότητα και 
εργασία. Μείωση brain drain. 

ΕΤΠΑ ΘΣ3, ΕΠ 3δ 

Ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση 
νέων επιχειρήσεων και υπηρεσιών στον 
χώρο της ευεξίας. 

ΕΤΠΑ ΘΣ3, ΕΠ 3β 

2 Ανάπτυξη της 
γνώσης σε 
αναδυόμενους 
τομείς και σε 
τομείς αιχμής 

2.1 Ανάπτυξη 
ερευνητικών 
υποδομών και 
αξιοποίησή τους 
από τις 
επιχειρήσεις 

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών 
στους τομείς προτεραιότητας με 
έμφαση στην παροχή ερευνητικών 
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1α 

Κίνητρα συνεργασίας επιχειρήσεων με 
τις ερευνητικές υποδομές 
(υποστηρικτικές δράσεις ενίσχυσης της 
πρόσβασης στις ερευνητικές 
υποδομές). 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 
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Αναπτυξιακή 
πρόκληση 

Ειδικοί Στόχοι Περιοχές επέμβασης Ταμείο ΘΣ και ΕΠ 

2.2 Ανάπτυξη της 
γνώσης σε 
αναδυόμενους 
τομείς  που 
αναμένεται να 
μεταβάλλουν την 
αγορά 

Ερευνητικά έργα βασικής έρευνας σε 
αναδυόμενους τομείς που αναμένεται 
να μεταβάλλουν την αγορά (π.χ. Νέα 
Γνώση). 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 

3 Ανάπτυξη 
συνεργασιών σε 
όλη την 
αλυσίδα αξίας 

3.1 Ανάπτυξη 
συνεργατικών 
σχηματισμών 

Ενίσχυση ίδρυσης και διεθνοποίησης 
συνεργατικών σχηματισμών (clusters). 
Για παράδειγμα στον χώρο των 
εργαστηριακών υπηρεσιών. 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 

3.2 Προσέλκυση 
επενδύσεων από 
πολυεθνικές 

Κίνητρα για την πραγματοποίηση 
κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα. 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 

Κίνητρα για την αξιοποίηση των 
περιφερειακών ερευνητικών υποδομών 
(υποστηρικτικές δράσεις ενίσχυσης της 
διεθνούς πρόσβασης και δικτύωσης με 
τις ερευνητικές υποδομές). 

ΕΤΠΑ ΘΣ1, ΕΠ 1β 

4 Ανάπτυξη του 
ανθρώπινου 
δυναμικού 
 

4.1 Ανάπτυξη 
γνώσεων και 
δεξιοτήτων για την 
ανταπόκριση του 
ανθρώπινου 
δυναμικού στις 
προκλήσεις 

Κατάρτιση στους ακόλουθους τομείς: 
αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, θέματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών, ανάπτυξη εξαγωγών κ.λπ.. 

ΕΚΤ ΘΣ8 (ε) 

Υποτροφίες μεταπτυχιακής έρευνας σε 
συνεργασία με τις επιχειρήσεις. 

ΕΚΤ ΘΣ1 2(γ) 

Απασχόληση επιστημονικού και 
ερευνητικού δυναμικού σε 
επιχειρήσεις. 

ΕΚΤ ΘΣ8 (ε) 

Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού 
εργαστηρίων υγείας και παροχής 
υπηρεσιών υγείας γενικότερα 
συμπεριλαμβανομένου και του 
προσωπικού μονάδων ζωικής 
παραγωγής.  

ΕΚΤ ΘΣ8 (ε) 

5 Ανάπτυξη 
εξωστρέφειας  
 

5.1 Αύξηση της 
διείσδυσης των 
ελληνικών 
προϊόντων και 
υπηρεσιών στη 
διεθνή αγορά 

Συμμετοχή επιχειρήσεων σε διεθνείς 
εκθέσεις και συνέδρια, οργάνωση 
επιχειρηματικών αποστολών, ανάπτυξη 
δικτύων πώλησης κ.λπ.. 

ΕΤΠΑ ΘΣ3 (γ) 

Πιστοποίηση ιατρικών μονάδων και 
εργαστηρίων σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα. 

ΕΤΠΑ ΘΣ3 (γ) 
ΘΣ1, ΕΠ 1β 

5.2 Δράσεις 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 

Ανάπτυξη στρατηγικών δράσεων 
προώθησης – διαφήμισης των τοπικών 
προϊόντων, υπηρεσιών και δυναμικού. 

ΕΤΠΑ ΘΣ3 (γ) 
ΘΣ1, ΕΠ 1β 

 

 

10. Προτεινόμενες δράσεις για χρηματοδότηση - Συσχέτιση με 

Οριζόντια προγράμματα και τον Ορίζοντα 2020 

10.1. Προτεινόμενες δράσεις για χρηματοδότηση 
Με βάση την λογική παρέμβασης, την ανάπτυξη πιλοτικής δράσης και την συνολική 

ανάπτυξη του τομέα Υγεία –Ευεξία προτείνεται μία σειρά δράσεων με έμφαση στα πεδία 

ενδιαφέροντος.  Η εφαρμογή των δράσεων αυτών θα λάβει χώρα μέσα από συγκεκριμένες 

φάσεις ανάπτυξης και αισιοδοξεί την προσέλκυση / κινητοποίηση άνω των €40 εκ.
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Πίνακας 7 - Σύνολο προτεινόμενων δράσεων στον τομέα προτεραιότητας Υγεία-Ευεξία στην Ήπειρο με βάση την Έξυπνη Εξειδίκευση 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.1 
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα φαρμακευτικά 

προϊόντα 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ: Ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών φαρμακευτικών 
προϊόντων, λειτουργικών τροφίμων και καλλυντικών βασισμένων 
στην εγχώρια χλωρίδα 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.2 
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα καινοτόμα προϊόντα 

και εφαρμογές στοην υγεία 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ: Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών με 
ψηφιακό περιεχόμενο, όπως κινητές εφαρμογές και 
βιοαισθητήρες και ανάπτυξη εύχρηστων, διαγνωστικών μεθόδων 
και εφαρμογών βιο-απεικόνισης, βιοπληροφορική – big data 
analysis 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.3 
Συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά 

έργα εθνικής εμβέλειας στον χώρο της 
Υγείας και των Φαρμάκων 

Συμμετοχή σε μεγάλα ερευνητικά έργα εθνικής εμβέλειας στον 
χώρο της Υγείας και των Φαρμάκων 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.4 
Ένταξη ερευνητικών υποδοών της 

Υγείας στον εθνικό χάρτη υποδομών 
Ένταξη ερευνητικών υποδομών της Υγείας στον εθνικό χάρτη 
υποδομών 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.5 
Χορήγηση υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς και 
μεταδιδακτορικούς φοιτητές 

Χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς και 
μεταδιδακτορικούς φοιτητές για την απόκτηση τίτλων σπουδών 
με στόχο την αναβάθμιση των ικανοτήτων του προσωπικού 
κυρίως των εργαστηρίων (αποφυγη του brain drain) 

ΑΑΔ EKT 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.6 Βραβεία καινοτομίας στην υγεία 
Δράσεις για την ανάπτυξη της αριστείας στον τομέα της υγείας 
μέσω διοργάνωσης διαγωνισμών καινοτομίας. 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.7 Proof of concept στην Υγεία 
Δράση για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
που βασίζονται στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ( 
Proof of concept) 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.8 
Δικτύωση με τα υπάρχοντα clusters 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
Δικτύωση ΜΜΕ με τα υπάρχοντα clusters στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.9 Δικτύωση υπηρεσιών υγείας 
Υποστήριξη ιατρικών υπηρεσιών στο δίκτυο του ιατρικού 
τουρισμού και της υγείας - Δίκτυο εργαστηρίων παροχής 
υπηρεσιών  

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.10 
Αναβάθμιση του επιπέδου της 

οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών 
υγείας 

Πιστοποίηση ιατρικών μονάδων και εργαστηρίων με βάση τα 
διεθνή πρότυπα 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 
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Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.11 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την 
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, 

αποτελέσμα ερευνητικών 
προγραμμάτων, στην υγεία 

Συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες με επενδυτές για ανάπτυξη 
επιχειρηματικών ιδεών στην υγεία: 
• Απεικονιστικά μοντέλα 
• Φάρμακα 
• Ιατρικές τεχνολογίες και εργαλεία 
• Χρήση ΤΠΕ 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.12 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την 
ανάπτυξη της αγοράς κλινικών 

δοκιμών 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της αγοράς κλινικών 
δοκιμών 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.13 
Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 

παρακολούθησης χρόνιων πασχόντων 
με εφαρμογές ΤΠΕ 

Ενίσχυση καινοτόμων υπηρεσιών παρακολούθησης χρόνιων 
πασχόντων με εφαρμογές ΤΠΕ και εξειδικευμένων, καινοτόμων 
υπηρεσιών για τη φροντίδα ειδικών ομάδων του πληθυσμού, 
των ηλικιωμένων και την ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 

Αξιοποίηση και ανάπτυξη του 
κλάδου της Υγείας 

4.1.14 
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την 

παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και 
εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων και εφαρμογών με ψηφιακό περιεχόμενο: 
• κινητές εφαρμογές και βιοαισθητήρες  
•  ανάπτυξη εύχρηστων, διαγνωστικών μεθόδων και εφαρμογών 
βιο-απεικόνισης 
•  βιοπληροφορική – big data analysis 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 

Διαφοροποίηση τουριστικού 
προϊόντος για την ανάπτυξη 

της ευεξίας 
4.2.1 

Ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων 
επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του 
τουρισμού για παροχή 

εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών 
και της Ευεξίας 

Ενίσχυση υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού για παροχή 
εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών και της Ευεξίας: 
• Εξειδικευμένα ξενοδοχεία για νεφροπαθείς 
• Εξειδικευμένα ξενοδοχεία για αποκατάσταση ασθενών 
• Ξενοδοχεία ευεξίας για την εκμετάλλευση των ιαματικών 
λουτρών και θερμών πηγών 

ΕΠΑΝΕΚ ΕΤΠΑ 

Διασφάλιση της υγείας των 
καταναλωτών μέσω της 

παραγωγής διατροφικών 
προϊόντων υψηλής αξίας 

4.3.1 
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στα εξειδικευμένα 

τρόφιμα 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ: Ενίσχυση ερευνητικών προγραμμάτων για την 
ανάπτυξη προϊόντων στον χώρο των εξειδικευμένων τροφίμων 
απο προιόντα του ζωικού βασιλείου 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 

Διασφάλιση της υγείας των 
καταναλωτών μέσω της 

παραγωγής διατροφικών 
4.3.2 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ στις συνθήκες υγείας του 
Ζωικού κεφαλαίου 

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ: Ενίσχυση των συνθηκών υγείας του Ζωικού 
κεφαλαίου μέσω ερευνητικών συμπράξεων και δοκιμών.  

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 
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προϊόντων υψηλής αξίας 

Διασφάλιση της υγείας των 
καταναλωτών μέσω της 

παραγωγής διατροφικών 
προϊόντων υψηλής αξίας 

4.3.3 
Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων 

υγείας για την υποστήριξη του ζωικού 
κεφαλαίου 

Παραγωγή διατροφικών συμπληρωμάτων από την αξιοποίηση 
αυτόχθονων αρωματικών φυτών και φυσικών ορυκτών. 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 

Μηχανισμός ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας 

4.4.1 
Δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης 

Δράσεις ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες των 
ερευνητικών φορέων για την εκπόνηση εξειδικευμένων 
ερευνητικών προγραμμάτων και για τα αποτελέσματα όσων 
έχουν ήδη εκπονηθεί. Δράσεις συνεργασίας ερευνητικών 
κέντρων και επιχειρήσεων για την προώθηση της 
επιχειρηματικής ανακάλυψης και την δημιουργία συνεργασιών. 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 

Μηχανισμός ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας 

4.4.2 
Υποβοήθηση νέων επιχειρήσεων για 
την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών 

Υποβοήθηση νέων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών ιδεών (Mentoring and Coaching of new firms) 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΤΠΑ 

Μηχανισμός ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας 

4.4.3 
Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού 

εργαστηρίων υγείας 
Προγράμματα κατάρτιση - εκπαίδευση και εξειδίκευση του 
τεχνικού προσωπικού εργαστηρίων υγείας 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΚΤ 

Μηχανισμός ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας 

4.4.4 
Επιμόρφωση και εκπαίδευση 

προσωπικού παροχής υπηρεσιών 
υγείας  

Προγράμματα κατάρτιση - εκπαίδευση και επιμόρφωσης 
προσωπικού παροχής υπηρεσιών υγείας στον τομέα του ιατρικού 
τουρισμού 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΚΤ 

Μηχανισμός ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας 

4.4.5 
Επιμόρφωση και εκπαίδευση 
προσωπικού μονάδων ζωικής 

παραγωγής 

Προγράμματα κατάρτισης - εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
προσωπικού μονάδων ζωικής παραγωγής για χρήση διατροφικών 
συμπληρωμάτων 

ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ 

Μηχανισμός ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας 

4.4.6 Προγράμματα απασχόλησης ανέργων 

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της υγείας, ιατρικού τουρισμού και ευεξίας για την πρόσληψη 
ανέργων πτυχιούχων με σκοπό την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων και την απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας των ανέργων 

ΠΕΠ 
Ηπείρου 

ΕΚΤ 
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Φάση Ανάπτυξης Α: Πιλοτικό Έργο 

Η πιλοτική φάση ανάπτυξης κρίνεται αναγκαία έτσι ώστε να μπορέσει η Περιφέρεια να 

εστιάσει σε συγκεκριμένους τομείς της Υγεία-Ευεξίας, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες 

δράσεις. Οι τομείς αυτοί αφορούν τόσο θέματα που άπτονται της Ε&Α όσο και θέματα τα 

οποία συσχετίζονται με ερευνητικές συνεργασίες ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και τα 

δημόσια ερευνητικά ινστιτούτα αλλά και περιλαμβάνουν ενέργειες/ δράσεις οι οποίες 

έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα. Επιπλέον σκοπός της πιλοτικής φάσης είναι να αρχίσει να 

υποστηρίζει και να αναλύει ένα μέρος του οικοσυστήματος του χώρου υγείας-ευεξίας το 

οποίο διαφαίνεται ότι μπορεί να δώσει σύντομα αποτελέσματα, υπηρεσίες και επενδυτικές 

δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την παραμονή του ανθρώπινου δυναμικού 

στην Περιφέρεια.  

 

Σχήμα 10 - Περιοχές ανάλυσης / εστίασης του πιλοτικού έργου 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του πιλοτικού έργου και του συνόλου της 

πολιτικής στον τομέα προτεραιότητας 

 Εστίαση στην σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων Ε&Α, την εφικτότητα και 

ικανότητα προσέλκυσης επενδυτών 

 Μορφή μέτρων και κριτήρια αξιολόγησης που προσελκύουν επενδυτές – επίπεδα 

και μίγματα χρηματοδότησης 

 Μηχανισμός ανάλυσης και συνεχούς παρακολούθησης του τομέα 

 Συσχέτιση με τον Χάρτη Υποδομών 

 Συσχέτιση με το τοπικό δυναμικό, τις ενδιάμεσες υποδομές, την νεανική 

επιχειρηματικότητα και τις πόλεις 

Ανθρώπινο 
Δυναµικό 

Υπηρεσίες 
Πιστοποίηση 

Επενδύσεις 

Δικτύωση 

Οργανωτική 

Καινοτοµία 

Ένταση Ε&Α 
Αριστεία 

Χρηµατοδότηση 

Νεοφυών 

Διεθνικότητα 

Ιατρικός 
Τουρισµός 

Βιοιατρική 
Τεχνολογία 

Αγροδιατροφή 
Βότανα και 

Υγειινή 
Διατροφή 

Τουρισµός 
Ευεξίας 

Περιοχές ανάλυσης 
Ένταση Ε&Α 

Ε-Π 

Ε-Π 

Ε-Π 

Π 
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 Αναπροσαρμογή των μέτρων και του μίγματος πολιτικής ανάλογα με τα ευρήματα 

 Συσχέτιση με τον μηχανισμό ΕΑ σε κεντρικό επίπεδο 

 Οργάνωση συνεργασιών και διεκδίκησης προτάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

 Προσέλκυση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού 

 

Επιλογή και ανάλυση των επιμέρους δράσεων του πιλοτικού έργου 

Η διαδικασία των εργασιών που υλοποιούνται για τη δημιουργία και στη συνέχεια τη 

διαχείριση του πιλοτικού έργου μπορεί να θεωρηθεί ως πειραματισμός πάνω στη μέθοδο, 

η οποία μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή λεπτομερών 

προδιαγραφών όλων των άλλων νέων χρηματοδοτικών δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, 

καθώς επίσης και ανιχνευτής του επενδυτικού ενδιαφέροντος και της μόχλευσης ιδιωτικών 

κεφαλαίων. 

 

Σχήμα 11 – Δράσεις εφαρμογής και υποστήριξης του πιλοτικού έργου 

1.  Proof of concept 

1. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων (proof-of-concept) 

Στόχος 

Υποστήριξη και διευκόλυνση της αξιοποίησης των τεκμηριωμένα ώριμων ερευνητικών 

αποτελεσματ́ων στοχευόντας στην εμπορική και επιχειρηματικη ́ δραστηριοτ́ητα. Η δράση 

προβλεπ́ει την υποστήριξη μελών ερευνητικών ομάδων ωσ́τε να διερευνήσουν τις 

1	

1.	Proof	of	Concept	call	for	proposals	–	valida on	plans	(vouchers)	Business	Plans	–	Start-ups			
Τρείς	Φάσεις	–Ανεξάρτητα	calls	for	Tender	(10	x	30,000	Ευρώ)=	300,000	Ευρώ	

σε	εστιασμένες	υπο-περιοχές	και	για	συγκεκριμένα	προϊόντα	ή	υπηρεσίες	

Διάρκεια	προετοιμασίας	και	ολοκλήρωσης	προσκλήσεων:	Νοέμβρης	2015	–	Μάρτης	2016			
Συνολικός	προυπολογισμός	πιλοτικής	δράσης:		περίπου	2,5	εκ.	Ευρώ		

	
4.	Συγχρηματοδότηση	επενδύσεων	(4	επενδύσεις	x	250,000	ευρώ	ΔΔ)	=	1εκ.	

Κοινά	ερευνητικά	έργα	Επιστημονικών	φορεών	με	επιχειρήσεις	όχι	στο	πιλοτικό	αλλά	στη	Φάση	Β	(?)	

	

	
3.	Πιστοποίηση	εργαστηρίων		(30	vouchers	x	7,000	Ευρώ)	=	210,000	Ευρώ			

	

	
2.	Εστιασμένη	Νέα	Γνώση	για	ολοκλήρωση	ερευνητικών	ιδεών	(περιοδικό	call	for	tenders)	

σε	εστιασμένες	υπο-περιοχές	και	για	συγκεκριμένα	προϊόντα	ή	υπηρεσίες	(10x	50,000	Ευρώ=	500,000	Ευρώ)	
	

	
Πιλοτική	Δράση	για	την	Υγεία	–	Ευεξία	στην	Ήπειρο	

	

	
Υποστηρικτική	ενέργεια:	Help	Desk	for	Horizon	and	Na onal	RDTI	Programmes	(250,000	ευρώ)	

	
	
Υποστηρικτική	ενέργεια:	Γραμματεία	Eπιχειρηματικής	Aνακάλυψης	και	Eπενδύσεων	(ΓΕπΑνΕ)		(80,000	Ευρώ/έτος)			

Documenta on	center	του	χώρου	της	υγείας	-	ευεξίας		

	
	

Υποστηρικτική	ενέργεια:	Awareness	Raising	–	Κινητοποίηση	–	Εστιασμένη	Διαφήμιση	(40,000	Ευρώ)		
	

Υποστηρικτική	ενέργεια:	Εξειδίκευση	του	ανθρώπινου	δυναμικού	–	Υποτροφίες	–	Εργασία	στις	επιχειρήσεις	–	
άνεργοι	ή/και	μεταπτυχιακοί	σε	εστιασμένες	υπο-περιοχές	και	για	συγκεκριμένα	προϊόντα	ή	υπηρεσίες	(ΕΚΤ)	

Υποστηρικτική	ενέργεια:	Εύρεση	πόρων	ενίσχυσης	ερευνητικών	υποδομών	–	συσχέτιση	με	τον	εθνικό	χάρτη	
ερευνητικών	υποδομών	–	5	ήδη	υποδομές	(project)	στην	Υγεία	–	ΕΙΒ/Na onal	Fund/Na onal	Loan	
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προοπτικες́ αξιοποίησης της ερ́ευνας́ τους και να αναπτύξουν πρωτότυπα. Έτσι θα 

τεκμηριώνεται και η πιθανή χρηματοδοτ́ηση για συνέχιση της έρευνας, ενώ θα 

αναπτύσσονται προοπτικές απασχολ́ησης των μελών ερευνητικών ομάδων σε 

δραστηριότητες ΕΤΑ στον παραγωγικό τομέα σε νέες επιχειρήσεις έντασης γνώσης. 

Ενισχύονται έργα αξιοποιήσης ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε υψηλο ́

επίπεδο τεχνολογικής ετοιμοτ́ητας με σκοπό τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και 

την αξιοποίησή τους είτε από υφιστάμενες επιχειρήσεις, είτε με την ίδρυση τεχνοβλαστών.  

Μηχανισμός εφαρμογής 

Η δράση θα εξελίσσεται σε 2 φάσεις: Στην Α φάση: οι ερευνητές θα υποβάλλουν αίτημα για 

την προετοιμασία μελετ́ης σκοπιμοτ́ητας (με στοιχειά για τη δυναμική της αγοράς και του 

ανταγωνισμού και εκτιμ́ηση της δυναμικης́ της αξιοποίησης της τεχνολογίας) και σχέδιο για 

διερεύνηση της αξιοποίησης. 

Στη Β φάση: υποβαλ́λεται με βάση τη μελετ́η σκοπιμοτ́ητας σχέδιο διερεύνησης της 

αξιοποίησης της τεχνολογίας και των ερευνητικών αποτελεσματ́ων. Επιλέξιμες δαπάνες:  

Στην Α φάση: 

 έρευνα αγορας́, 

 έκθεση αξιολόγησης τεχνολογίας (technology assessment), 

 μελέτη σκοπιμότητας, 

Στη Β φάση: 

 ανάπτυξη επιχειρηματικου ́σχεδίου, 

 πειραματική ανάπτυξη πρωτοτυπ́ου, 

 δράσεις προβολής και προώθησης και αναζήτηση της απαιτουμ́ενης κεφαλαιακής 

υποστήριξης, 

 δαπάνες βιομηχανικού σχεδιασμού, 

 δαπάνες κατοχύρωσης βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, 

 νομική υποστήριξη στη συν́αψη κάθε είδους απαραίτητης συμφωνίας για την 

εκμετάλλευση/οικονομική αξιοποίηση των ∆∆Ι, είτε αυτή αφορά τη σύσταση 

εταιρείας είτε την παραχωρ́ηση της χρήσης των ∆∆Ι κλπ. 

Εργαλεία: Επιχορήγηση, Κουπόνια Καινοτομίας 

Βασικοί ωφελούμενοι 

Φορείς ΕΤΑ, ερευνητές, απόφοιτοι, νεόι επιστήμονες 

Προϋπολογισμός 

10 έργα x 30,000 Ευρώ= 300,000 Ευρώ 

 

2. Εστιασμένη Νέα Γνώση 

Στόχος: 

Πρόκειται να εξετασθούν τα αποτελέσματα της προηγούμενης «Νέας Γνώσης» για τον 

εντοπισμό ανάμεσα σε 30 περίπου έργα αυτών που είναι περισσότερο κοντά στην εμπορική 

αξιοποίηση. Θα υπάρξει μια ανοικτή πρόσκληση, έτσι ώστε και άλλες προτάσεις να 
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μπορούν επίσης να υποβληθούν και να αξιολογηθούν. Μέσα από την ανάλυση της 

δυναμικής του χώρου της Υγείας όσον αφορά τις δραστηριότητες Ε&Α οι ακόλουθες 

περιοχές έχουν αναδειχθεί: 

1. Σχεδιασμός προϊόντων γονιδιωματικής διαγνωστικής 

2. Εφαρμογή διαγνωστικών εργαλείων ΤΠΕ στην κλινική πρακτική και τη διαχείριση 

των ασθενών 

3. Φαρμακευτικά βότανα: εκχύλιση ενώσεων, χαρακτηρισμός, εμπορευματοποίηση 

και διανομή 

4. Καινοτόμες συσκευές υποστήριξης ασθενών για επεμβατικές και μη επεμβατικές 

εφαρμογές 

5. Αναγεννητικές κυτταρικές θεραπείες χρησιμοποιώντας αυτόλογα ή μη-αυτόλογα 

κύτταρα 

6. Αυτοματοποιημένες τεχνολογίες και εφαρμογές στην ανθρώπινη αναπαραγωγή 

7. Εναλλακτικά τρόφιμα για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού 

8. Προϊόντα διατροφής και αντιβιοτικά ζωικού κεφαλαίου 

9. Καλλιέργεια μικροβίων για ζύμωση 

10. Ανάλυση γενετικού υλικού στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο 

 

Μηχανισμός Εφαρμογής: 

Ένα πρώτο βήμα θα ήταν να δημοσιευθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα τρία 

πρωτεύοντα θέματα της Υγείας και Ευεξίας μέσω εκδήλωσης παροχής βοήθειας για την 

υποβολή προτάσεων με κουπόνι καινοτομίας (αξίας €1.500-€5.000) που να έχει αναπτυχθεί 

με τέτοιο τρόπο, ώστε η προτεινόμενη καινοτομία να μπορεί να οδηγήσει σε μια 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στον τελικό αριθμό (π.χ. να 

ενισχυθούν οι 100 καλύτερες ιδέες και στο χρόνο υποβολής (π.χ. να βοηθήσει τις προτάσεις 

που υποβάλλονται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση). Η αξιολόγηση θα μπορούσε να 

γίνει από μια μικρή ομάδα των αξιολογητών (συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον ενός από 

τον ιδιωτικό τομέα και ενός εκπρόσωπου της ακαδημαϊκής κοινότητας). 

Αυτές οι 100 καλύτερες ιδέες θα πρέπει να ανταγωνιστούν, ώστε να επεξεργασθούν ένα 

υποσχόμενο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο. Οι επιτυχόντες θα μπορούσαν 

τότε να είναι αμέσως επιλέξιμοι για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τα 

χρηματοδοτικά μέσα που αποσκοπούν στην υποστήριξη των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων 

ή επενδυτικών σχεδίων. Στο σημείο αυτό άλλες ώριμες-έτοιμες  επενδυτικές ιδέες από την 

αγορά θα μπορούσαν να ενταχθούν παράλληλα. 

Χρηματοδότηση των έργων 100% μόνο για έργα των οποίων τα αποτελέσματα είναι 

διαθέσιμα προς όλους  

Βασικοί ωφελούμενοι: 

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστημιακά εργαστήρια 

Προυπολογισμός: 

10 έργα x 50,000 Ευρώ= 500,000 Ευρώ 
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Υποστηρικτική ενέργεια 1: Εύρεση πόρων ενίσχυσης των συσχετιζόμενων ερευνητικών 

υποδομών 

Οι ερευνητικές υποδομές της Ηπείρου που συσχετίζονται με τον Εθνικό Χάρτη Ερευνητικών 

Υποδομών είναι πέντε (5). Αυτές συμμετέχουν σε μακρόπνοα έργα ερευνητικών 

δραστηριοτήτων χωρίς όμως καμία από αυτές να αποτελεί συντονιστή των έργων αυτών. 

Είναι απαραίτητος ο συντονισμός των υποδομών αυτών με σκοπό την προσέλκυση άλλων 

ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και την περαιτέρω χρηματοδότησή τους είτε 

από τον εθνικό ιστό (υποδομές) είτε μέσω συγκεκριμένων και εστιασμένων ερευνητικών 

προγραμμάτων ή προγραμμάτων συνεργασίας. Επίσης, είναι απαραίτητη η διερεύνηση της 

χρηματοδότησης των υποδομών αυτών μέσα από τον Ορίζοντα 2020 καθώς επίσης και 

μέσα από τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ.  

 

3. Πιστοποίηση εργαστηρίων   

Στόχος: 

Με βάση το νόμο  4025, "Τα διαγνωστικά εργαστήρια Βιολογικών υλικών και κάθε 

φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών υποχρεούνται 

να εφαρμόζουν μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε 

προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους 

ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όλες 

τις εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήριά τους και υπάγονται στα 

ανωτέρω προγράμματα"... Με βάση επίσης τον νόμο αναφέρεται ότι «Επιπρόσθετα 

υποχρεούται, εντός του ως άνω διαστήματος, να πιστοποιηθούν με αναγνωρισμένο σχετικό 

πρότυπο». Η αναφορά αυτή μπορεί να αναγνωστεί μόνο σαν πιστοποίηση κατά ISO 

9001:2008 ή σαν διαπίστευση κατά ISO 15189, που είναι τα δύο μοναδικά πρότυπα που 

μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση ενός ΠΦΥ. Εξουσιοδοτημένος φορέας του 

Δημοσίου είναι μόνο το ΕΣΥΔ και παρέχει μόνο διαπίστευση κατά ISO 15189, ενώ οι 

διαπιστευμένοι φορείς είναι οι γνωστοί φορείς πιστοποίησης όπως η ΕQA, η TUV, η Lloyd’s. 

Το ιδανικό είναι η διαπίστευση κατά ISO 15189, αποτελεί όμως σχετικά βαριά και 

πολύπλοκη επένδυση (ετήσιο συνολικό κόστος >7.000€ το οποίο εξαρτάται από το πλήθος 

των διαπιστευόμενων εξετάσεων). Αποτελεί τον υψηλότερο βαθμό εξασφάλισης της 

ποιότητας των αποτελεσμάτων. Το ISO 9001:2008 αποτελεί πιστοποίηση της ποιότητας 

βάσει γενικού προτύπου και όχι ειδικά για τις υπηρεσίες υγείας. 

Το ISO 9001:2008 αποτελείται από μια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες βοηθούν στην 

οργάνωση του εργαστηρίου. Ο σύμβουλος καταγράφει επιτόπου τον τρόπο λειτουργίας του 

εργαστηρίου, και προσαρμόζει σε αυτό τις απαιτήσεις του προτύπου. 13 

                                                           
13 Με λίγα λόγια το πρότυπο ασχολείται με την οργάνωση των προμηθειών και των προμηθευτών, την 
παρακολούθηση των αντιδραστηρίων των υλικών και των συνθηκών φύλαξης τους, την καταγραφή και 
παρακολούθηση των εξωτερικών συνθηκών, και της συντήρησης των αναλυτικών συστημάτων. Επίσης υπάρχει 
καταγραφή και παρακολούθηση των προτάσεων και παραπόνων που εκφράζουν οι πελάτες. Από όλο αυτό το 
σύστημα καταγραφής πιθανόν να  προκύψουν αποκλίσεις, οι οποίες καταγράφονται ως μη συμμορφώσεις. Οι 
αποκλίσεις αυτές μελετώνται από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, βγαίνουν συμπεράσματα για τις αιτίες, και 
γίνονται «διορθωτικές κινήσεις», έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί η απόκλιση. Σιγά-σιγά με τον χρόνο ο 
μεγαλύτερος όγκος των πιθανών παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την απρόσκοπτη λειτουργία του 
εργαστηρίου εντοπίζονται και διορθώνονται. Σκοπός της πιστοποίησης δεν είναι να κάνει ένα εργαστήριο τέλειο 
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Τα βήματα μέχρι την πιστοποίηση: Το ποιο σημαντικό είναι η θέληση για την ποιότητα. Το 

πρώτο βήμα είναι η προσεκτική επιλογή του συμβούλου(ο σύμβουλος είναι υπάλληλός 

σας, τον πληρώνετε και ο ρόλος του είναι να λειτουργήσει σαν ενδιάμεσος με τον φορέα 

πιστοποίησης) . Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει με αποκλειστικά οικονομικά 

κριτήρια. Θα πρέπει να επιλεγεί με βάση την προηγούμενη εμπειρία σε εγκαταστάσεις 

αντίστοιχων συστημάτων σε ομοειδής επιχειρήσεις να είναι σαφές ότι γνωρίζει πως 

λειτουργεί ένα εργαστήριο έτσι ώστε να βοηθήσει με την εμπειρία του. Ο συνολικός χρόνος 

από την απόφαση μέχρι την πιστοποίηση είναι περίπου 2 μήνες. 

Η περίπτωση της ομαδικής πιστοποίησης (group certification): Αφορά την ταυτόχρονη 

πιστοποίηση ομοειδούς ομάδας, κάτω από την αιγίδα μιάς κεντρικής ομπρέλας. Στην 

περίπτωση αυτή επιθεωρητής εξετάζει πρώτα τον κεντρικό φορέα (π.χ Πανεπιστήμιο, 

Νοσοκομείο) (για την νομιμότητα των εργαστηρίων,  για την πορεία τους στους ποιοτικούς 

ελέγχους…) και έπειτα επιθεωρεί το 1/3 των εργαστηρίων κάθε χρόνο για την επόμενη 

τριετία. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το κόστος επιθεώρησης αλλά και η 

«αναστάτωση» που δημιουργεί η επιθεώρηση στο εργαστήριο. Το κάθε εργαστήριο 

επιθεωρείται 1 φορά κάθε 3 χρόνια. Το πιστοποιητικό είναι ξεχωριστό και επώνυμο για 

κάθε εργαστήριο και δεν διαφέρει σε τίποτε από το πιστοποιητικό που θα εξέδιδε ο φορέας 

σε περίπτωση ατομικής επιθεώρησης.  

Το οικονομικό κόστος είναι <3.000€ την 3ετία. Από το προσωπικό του εργαστηρίου 

απαιτούνται στο διάστημα πριν την επιθεώρηση 5 με 10 ώρες συμπλήρωσης των αρχικών 

καταγραφών( ανάλογα με τον βαθμό οργάνωσης του εργαστηρίου) και περίπου 10 λεπτά 

καθημερινού χρόνου για την συντήρηση των αρχείων.  

Ειδικά για τα απόβλητα εργαστηρίων και το ISO: Η νομοθεσία αναφέρει ότι τα 

μικροβιολογικά εργαστήρια παράγουν μείγμα τοξικών και μολυσματικών αποβλήτων. Δεν 

ονομάζει ποια είναι τα αμιγώς μολυσματικά και ποια τα αμιγώς τοξικά, ούτε αυτά τα οποία 

είναι τοξικά και μολυσματικά ταυτόχρονα. Επαφίεται στην κρίση του επιστημονικού 

υπεύθυνου ο διαχωρισμός των αποβλήτων, με τον τρόπο αυτό όμως σε περίπτωση 

ελέγχου, μπορεί να αμφισβητηθεί ο τρόπος διαχωρισμού.  

Εάν γίνεται σωστή διαχείριση των αποβλήτων, ένα αυτοματοποιημένο εργαστήριο παράγει 

1 κιλό αποβλήτων τον μήνα για κάθε ημερήσια αιμοληψία. (Για παράδειγμα εάν κάνει 10 

αιμοληψίες την ημέρα στο τέλος του μήνα θα έχει 10 κιλά αποβλήτων περίπου). Το κόστος 

διαχείρισης αποβλήτων ανά αιμοληψία είναι περίπου 0,2€ με 0,3€ ανά αιμοληψία, 

ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο αποτέφρωσης του ΕΣΔΚΝΑ. (το κόστος αυτό 

αφορά αποτέφρωση του συνόλου των αποβλήτων).Το κόστος γενικά αναλύεται σε κόστος 

αποκομιδής και κόστος αποτέφρωσης ή αποστείρωσης. Το κόστος αποτέφρωσης ορίζεται 

από τον ΕΣΔΚΝΑ (Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων) και είναι 1,7€ ανά κιλό 

αποβλήτων. Το κόστος αποστείρωσης είναι γενικά μικρότερο (1,2€ το κιλό) και η τιμή δεν 

είναι προκαθορισμένη αλλά μπορεί να συζητηθεί. Το κόστος αποκομιδής είναι η αμοιβή της 

εταιρίας η οποία αναλαμβάνει την παραλαβή και μεταφορά των αποβλήτων έως τον 

αποτεφρωτήρα ή τις εγκαταστάσεις αποστείρωσης.  Το κόστος αποκομιδής ποικίλει 

ανάλογα με την απόσταση και είναι ελαστικό δηλαδή μπορεί να συζητηθεί με την εταιρία 

αποκομιδής. Η αποστείρωση δεν καλύπτει το κομμάτι των τοξικών αποβλήτων που 

αναφέρονται στην νομοθεσία, όποια και να είναι αυτά. Υπάρχουν εταιρίες οι οποίες 

                                                                                                                                                                      
από την πρώτη ημέρα αλλά να δώσει «εργαλεία» στον υπεύθυνο του εργαστηρίου για να μπορέσει να 
βελτιωθεί. 
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μπορούν να αποστειρώσουν τα αμιγώς μολυσματικά όμως  το κάθε εργαστήριο έχει όλη 

την ευθύνη του διαχωρισμού και είναι υποχρεωτική από την από την 1η Απριλίου του 2004 

που τέθηκε σε ισχύ η νομοθεσία. Ήδη σε κάποιες περιφέρειες γίνονται έλεγχοι στα 

εργαστήρια και έχουν υπάρξει πρόστιμα. Ένα από τα παραδείγματα είναι η προστασία των 

χιλιάδων αστέγων που ψάχνουν τα απόβλητα (είτε τα οικιακά είτε της ανακύκλωσης) με 

σκοπό να βρουν αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αξία. Τις περισσότερες 

φορές χρησιμοποιούν τα χέρια  τους, με αυτονόητες συνέπειες μόλυνσης και διάδοσης 

ασθενειών. 

Μηχανισμός Εφαρμογής 

Vouchers – Χρηματοδότηση 100% -  De minimis 

Βασικοί ωφελούμενοι 

Ιδιωτικά εργαστήρια (ΜΜΕ), Πανεπιστημιακά εργαστήρια 

Προυπολογισμός 

30 vouchers x 7,000 Ευρώ = 210,000 Ευρώ   

  

4. Συγχρηματοδότηση επενδύσεων  

Σκοπός 

Η συγχρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στους υποτομείς 

προτεραιότητας μέσω της ίδρυσης τεχνοβλαστών ή start-ups γενικότερα. 

Μηχανισμός 

Ενισχύσεις σε νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις με βάση το άρθρο 22, του Γενικού 

Απαλλακτικού Κανονισμού.  

Βασικοί ωφελούμενοι 

Ιδιώτες επενδυτές, ΜΜΕ, επιχειρήσεις γενικώτερα 

Προυπολογισμός 

4 επενδύσεις x 250,000 ευρώ ΔΔ = 1εκ. Σύνολο επένδύσεων 1.5-2 εκ. Ευρώ (εξαρτάται από 

το τελικό ποσοστό χρηματοδότησης.   

 

Υποστηρικτική ενέργεια 2: Υποβοήθηση της εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού  

Υποτροφίες και εργασία στις επιχειρήσεις για άνεργους ή/και μεταπτυχιακούς σε 

εστιασμένες υπο-περιοχές και για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (χρηματοδότηση 

ΕΚΤ) 
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Φάση Ανάπτυξης Β: 
Άμεση εξάρτηση από τα αποτελέσματα της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, την ανάπτυξη της 

πιλοτικής δράσης αλλά και την διαδικασία documentation του χώρου της Υγείας-Ευεξίας σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

 

Φάση Ανάπτυξης Γ: 
Αναφέρεται στις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν μετά την αξιολόγηση και αναθεώρηση 

του 2017 

 

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των Φάσεων και μηχανισμός βελτίωσης και διόρθωσης με 

βάση την επιχειρηματική ανακάλυψη 

 

Ο μηχανισμός βελτίωσης και διόρθωσης θα βασισθεί στην ανάπτυξη της Γραμματείας 

Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και Επενδύσεων.  

 

Συσχέτιση με το οριζόντιο προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020  
 

Στον παρακάτω πίνακα διαφαίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ανά θεματικό στόχο 

από το ΕΠΑΝΕΚ μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών.  Ο χώρος της Υγείας και Ευεξίας είναι 

όμως χώρος εξειδίκευ  

Φάσεις/ χρόνος 2016 2017 

Φάση Α     

Φάση Β     

Φάση Γ     
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Σχήμα 12 - Χρηματοδότηση ανά κατηγορία περιφερειών και ανά ΘΣ στο ΕΠΑΝΕΚ 

 

Συσχέτιση με τον Ορίζοντα 2020  
Μέσα από την εξειδίκευση του ΠΕΠ Ηπείρου και με  ενδεικτικό προϋπολογισμό €1 εκ. 

προβλέπεται η δημιουργία ενός γραφείου υποστήριξης για έργα συμμετοχής στον Ορίζοντα 

2020 και επίσης μια πλατφόρμα για να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών 

φορέων και επιχειρήσεων. Διαφαίνεται ότι θα υπάρξει μια ανοικτή πρόσκληση για την 

υποβολή προτάσεων. Ωστόσο, το επίπεδο δυσκολίας των φορέων που συμμετέχουν 

επιτυχώς σε H2020 πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, γιατί ο H2020 απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση 

και πρωτοτυπία πέρα από το ‘state of the art’ της επιστημονικής ομάδας. Όπως είναι 

εμφανές από την ανάλυση που παρουσιάστηκε στα κεφάλαια 8 και 9, οι θεματικές 

προτεραιότητες και εξειδικεύσεις της Περιφέρειας στον τομέα της Υγείας & Ευεξίας, όπως 

διαμορφώνονται, βρίσκονται πολύ κοντά στις προτεραιότητες του Η2020, όπως αυτές 

παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

Ο Η2020 αντιμετωπίζει τα θέματα της υγείας ως μία κοινωνική πρόκληση με τίτλο: Υγεία, 

Δημογραφική Αλλαγή & Ευημερία.  Σκοπός είναι η υποβοήθηση της μακρόχρονης και 

υγιούς ζωής μέσα από την επίλυση μερικών από των μεγαλύτερων σημερινών 

προβλημάτων για την υγεία και την απομάκρυνση αναδυόμενων απειλών, όπως οι 

αυξανόμενες επιπτώσεις της νόσου Αλτσχάιμερ, του διαβήτη και των ανθεκτικών στα 

αντιβιοτικά «υπέρ-ιών». Οι επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία στον τομέα της 

υγείας προσανατολίζονται στην ανάπτυξη νέων, πιο ασφαλών και αποτελεσματικών 

θεραπειών και στη διατήρηση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και περίθαλψης, 

όπως και στην ανάπτυξη εργαλείων που χρειάζονται για μια πιο εξατομικευμένη ιατρική και 

που ενισχύουν την πρόληψη και τη θεραπεία χρόνιων και μεταδοτικών ασθενειών. 

Το “Υγεία, Δημογραφική Αλλαγή & Ευημερία” αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνές 

χρηματοδοτικό εργαλείο για την υποστήριξη της συνεργατικής έρευνας και των 

Χρηµατοδότηση ανά κατηγορία περιφερειών 
και ανά ΘΣ στο ΕΠΑΝΕΚ 

    Διαθέσιµος προϋπολογισµός ΕΠΑΝΕΚ  ανά τοµέα (Θ.Σ)  * 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΑΝΕΚ  

ανά τοµέα 
(Θ.Σ.)  

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

ΛΙ ΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΦ . 
(ΑΜΘ, Κ . Μακεδονία, 

Θεσσαλία, Ήπειρος, 

Δυτ. Ελλάδα)  

ΠΕΡΙΦ .ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ   
(Δ.Μακεδονία, Ι όνια, 

Π ελοπόννησος, 
Β.Αιγαίο, Κρήτη)  

ΠΕΡΙ ΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

(Αττική)  

ΠΕΡΙΦ.ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ   
(Στερεά Ελλάδα)  

ΠΕΡΙ ΣΣΟΤΕΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ 

(Ν . Αιγαίο)  

ΤΙ ΤΛΟΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

ΣΤΟΧΟΥ 

Στήριξη της 
Ένωσης (€) 

Δηµόσια 
Δαπάνη  

(σε €) 

Στήριξη της 
Ένωσης  

(€) 

Δηµόσια 
Δαπάνη  

(€) 

Στήριξη της 
Ένωσης (€) 

Δηµόσια 
Δαπάνη  

(σε €) 

Στήριξη της 
Ένωσης (€) 

Δηµόσια 
Δαπάνη  

(σε €) 

Στήριξη της 
Ένωσης (€) 

Δηµόσια 
Δαπάνη  

(σε €) 

Στήριξη της 
Ένωσης (€) 

Δηµόσια 
Δαπάνη  

(σε €) 

Σύνολο RI S 
(Θ.Σ  1)  

Θ.Σ.1: Ενίσχυση 
της έρευνας, 

της 
τεχνολογικής 

ανάπτυξης και 

της καινοτοµίας 

823.231.211 1.052.613.793 532.447.937 665.559.922 103.607.674 129.509.593 155.742.564 194.678.206 14.128.313 28.256.626 17.304.723 34.609.446 

Σύνολο ΤΠΕ 
(Θ.Σ  2)  

Θ.Σ.2:Βελτίωση 
της πρόσβασης, 

της χρήσης και 
της ποιότητας 

των 

τεχνολογιών 
των 

πληροφοριών 
και των 

επικοινωνιών 

520.491.940 665.520.197 336.642.800 420.803.500 65.506.453 81.883.067 98.468.992 123.086.240 8.932.698 17.865.396 10.940.997 21.881.994 

Σύνολο 
ΕΠ Ι ΧΕΙΡΗ

ΜΑΤΙΚΟΤΗ
ΤΑΣ  (Θ.Σ3) 

Θ.Σ.3:Βελτίωση 
της 

ανταγωνιστικότ
ητας των 

µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων  

883.922.737 1.130.216.218 571.701.888 714.627.360 111.245.996 139.057.495 167.224.457 209.030.571 15.169.906 30.339.812 18.580.490 37.160.980 

Σύνολο 
ΤΕΧΝΙΚΗ Σ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ  

Τεχνική 
Βοήθεια 

67.111.255 86.512.559 34.902.596 43.628.246 12.193.094 15.241.368 16.517.581 20.646.977 1.662.696 3.325.392 1.835.288 3.670.576 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΑΝΕΚ  

(σε € )  
  3,6 δις 4,7 δις 2,3 δις 2,9 δις 499,9 εκ. 624,9 εκ. 672,5 εκ. 840 ,6 εκ. 68 ,2 εκ. 136,3 εκ. 74,7 εκ. 149,4 εκ. 
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συμπράξεων δημόσιου-δημοσίου & δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της Υγείας με 

προτεραιότητες: 

 να χρηματοδοτήσει την άριστη εφαρμοσμένη έρευνα & καινοτομία στην υγεία, 

στον τομέα της γήρανσης, και 

 να φέρει σε επαφή κορυφαίους παράγοντες από την Ευρώπη & όλο τον κόσμο 

για την αντιμετώπιση των βασικών ευρωπαϊκών & παγκόσμιων προκλήσεων υγείας, 

όπως: 

 να κρατήσει τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας δραστήριους & ανεξάρτητους 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 

 να υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων, με πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές 

παρεμβάσεις, και 

 να συμβάλλει επίσης στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και περίθαλψης με 

επίκεντρο την φροντίδα των πολιτών. 

Η δομή του προγράμματος εστιάζει σε τρία πεδία: 

1. Personalising Health & Care –PHC: το οποίο  εστιάζει σε 7 θεματικές περιοχές 

1.1 Κατανόηση της υγείας, γήρανσης & ασθένειας 

1.2 Καλύτερη προαγωγή της υγείας και πρόληψη των ασθενειών 

1.3 Βελτίωση της διάγνωσης 

1.4 Καινοτόμες θεραπείες & τεχνολογίες 

1.5 Προώθηση της ενεργού & υγιούς γήρανσης 

1.6 Ολοκληρωμένη, βιώσιμη πρόνοια με επίκεντρο τον πολίτη 

1.7 Βελτίωση της πληροφόρησης για την υγεία, την εκμετάλλευση των δεδομένων & 

παρέχοντας μια βάση γνώσεων για τις πολιτικές & νομοθεσίες της υγείας)  

2. Health Co-ordination Αctivities-HCO 

3. Health Other Actions(HOA) 

Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε €7,472 δις. Το 20% του προϋπολογισμού 

απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μέσα από συνεργατικά έργα (13%) και 

ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜΜΕ (7%). Με βάση την εμπειρία του 

Προγράμματος Υγεία του 7ουΠΠ, συμπεριλαμβάνει και τον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας 

(eHealth) & των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών για την ευγηρία, και Υγεία & 

Περιβάλλοντος. 

 

Θεσμικές βελτιώσεις: Η εμπορευματοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) 
Η ανάγκη για την ανάπτυξη προτύπων, αποτελεσματικών πολιτικών μέσα στο πανεπιστήμιο 

/ ΤΕΙ σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες αναπτύσσονται τα πνευματικά δικαιώματα 

μέσα σε αυτά τα ιδρύματα και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διατεθούν στο 

εμπόριο, είναι ουσιαστική για την προώθηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων. Το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει μία εδραιωμένη πολιτική για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας η 

οποία χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις (ανανέωση του εσωτερικού κανονισμού), αλλά και 

άλλων είδους συμβατικών ρυθμίσεων με επίσημη προστασία των διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας (π.χ. για το λογισμικό IT). Ίσως η πολιτική του Πανεπιστημίου Κρήτης να 

μπορούσε να υιοθετηθεί. 
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11. Παραρτήματα 

11.1. Ερευνητικά έργα που υλοποιήθηκαν από φορείς της Περιφέρειας 

Ηπείρου 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας 
Υποτομέας Τίτλος έργου Φορέας υλοποίησης 

Υγεία 

Δημόσια Υγεία, 
Σύστημα Υγείας και 
υποστήριξη πολιτικών 

Εφαρμόζοντας αποτελεσματικές και επωφελείς 
στρατηγικές ώστε να μειωθούν οι έκτακτες και 
επείγουσες επισκέψεις ασθενών με χρόνιες 
σωματικές νόσους στα Τμήματα Επειγόντων 
Περιστατικών 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 

Καινοτόμες 
διαγνωστικές, 
απεικονιστικές και 
θεραπευτικές 
προσεγγίσεις,   
εργαλεία,  διατάξεις  
και μεθοδολογίες 

Κουπόνι καινοτομίας  OSTRACON Ε.Π.Ε 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πεπτίδια προερχόμενα από την ενδοκυττάρια 
και εξωκυττάρια περιοχή της Ιντεγκρίνης αIIbβ3 
ως αναστολείς της αιμοπεταλιακής 
ενεργοποίησης 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Μηχανισμοί επαγωγής πολυδύναμων κυττάρων: 
Από τον μεταγραφικό θόρυβο σε θεραπείες με 
την χρήση βλαστικών κυττάρων 

 ΙΤΕ / Ινστιτούτο Μοριακής 
Τεχνολογίας και Βιοτεχνολογίας 
/ Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών 

Ογκογόνες Μεταλλάξεις της 
Φωσφοϊνοσιτιδικής-3-Κινάσης σε Καρκίνους του 
Μαστού και του Παχέος Εντέρου: Ανάπτυξη 
Στοχευμένων Αντι-καρκινικών Φαρμάκων και 
Διαγνωστικών Δεικτών 

 ΙΤΕ / Ινστιτούτο Βιοϊατρικών 
Ερευνών 

Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μεθόδων 
προσδιορισμού της ηπατιδίνης και διερεύνηση 
του διαγνωστικού και παθογενετικού της ρόλου 
σε ασθένειες απορρύθμισης της ομοιοστασίας 
του σιδήρου 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / 
Ιατρική Σχολή 

Σύστημα προβολής έξυπνων ενδείξεων για την 
προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία» 
(ΑΛΕΞΗΛΙΟ) 

 ΚΟΥΤΛΑΣ Α. – ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ Ν. –
ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ Μ. ΟΕ 

Βιοκαταλυτική παρασκευή νέων υβριδικών 
μορίων με αυξημένη καρδιοπροστατευτική 
δράση: Στοχεύοντας την Na+, K+-ATPase 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ελλειπούσες τιμές στις ψυχιατρικές μελέτες και 
την μετα-ανάλυσή τους 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Φυτοχημική ανάλυση φυτικών ειδών που 
περιέχουν ιριδοειδή και διερεύνηση των 
χημικών αποτελεσμάτων για φαρμακολογικούς, 
περιβαλλοντικούς και ταξινομικούς σκοπούς 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Σύνθεση μη τοξικών Καλιξαρενικών παραγώγων, 
ακινητοποίηση σε νανοσωματίδια χρυσού και 
αξιοποίηση τους για συστήματα μεταφοράς 
φαρμακευτικών ουσιών και απεικόνιση σε 
ζώντα κύτταρα 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ενδοκυττάρωση, ρυθμιζόμενη έκκριση, και 
μεταγωγή του σήματος στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα: Συντονισμός, μοριακοί μηχανισμοί και 
επιπτώσεις σε ασθένειες των αγγείων 

 ΙΤΕ / Ινστιτούτο Μοριακής 
Τεχνολογίας και Βιοτεχνολογίας 

Η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των 
αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον καρκίνο 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πλατφόρμα σάρωσης μικρών μορίων που 
στοχεύουν πρωτεΐνες που εμφανίζουν δομική 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
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Υποτομέας Τίτλος έργου Φορέας υλοποίησης 

αταξία 

Μεταφραστική έρευνα 
στην ιατρική: Από τη 
βασική στην κλινική 
έρευνα 
 

Διερεύνηση νέων δεικτών για τη διάγνωση της 
αντίστασης στα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα σε 
ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. Εναλλακτική 
θεραπευτική προσέγγιση με την ανάπτυξη νέων 
αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων 
μορίων-μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής 
στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου 
γλοιοβλαστώματος 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία 

Αξιοποίηση αγροτικών 
παραπροϊόντων, 
υποπροϊόντων και 
άλλων σχετικών 
πρώτων υλών για 
παραγωγή προϊόντων 
υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 

Ενίσχυση Αειφορίας της Ελληνικής 
Οινοβιομηχανίας: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας που 
Βασίζονται στη Διατροφή Μεσογειακού Τύπου 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Αξιοποίηση εδώδιμων φυτικών ειδών πλούσιων 
σε θειούχες και φαινολικές ενώσεις στην 
ανάπτυξη φαρμάκων και συμπληρωμάτων 
διατροφής 

 HELP ABEE, Ανώνυμη 
Βιομηχανική και Εμπορική 
Εταιρεία Φαρμακευτικών και 
Νοσοκομειακών Ειδών 

Εφαρμογή “ωμικών” τεχνολογιών για το 
γενετικό χαρακτηρισμό εγχωρίων φυλών γιδιών 
και προβάτων, για βελτίωση της παραγωγής 
τους και για ταυτοποίηση δυνητικής 
βιοδραστικότητας στο γάλα αυτών 

 Ανώνυμη Γαλακτοκομική 
Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία 
«Υιοί Σ. Μπάφα ΑΒΕΕ» 

 Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου 
«Καράλης ΑΕ» 

 ΤΕΙ Ηπείρου / Τμήμα Ζωικής 
Παραγωγής 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / 
Ιατρική Σχολή 

Βελτιστοποίηση της παραγωγής υγιούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων 
δένδρων με σύγχρονες βιολογικές και 
βιοτεχνολογικές μεθόδους 

 ΑΦΟΙ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Γενωμική επιλογή σε γαλακτοπαραγωγά 
πρόβατα 

 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Φυσικά μελισσοκομικά προϊόντα ως πιθανοί  
φαρμακοκαλλυντικοί παράγοντες με ιδιότητες 
κατά της προκαλούμενης από UV ακτινοβολία 
φωτογήρανσης 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / 
Ιατρική Σχολή 

Αύξηση της 
βιωσιμότητας σε όλα 
τα συστήματα 
παραγωγής και 
βελτιστοποίηση της 
υγείας του φυτικού, 
θαλάσσιου και ζωικού 
κεφαλαίου 

Παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού 
γιγαρτοκάρπων και πυρηνοκάρπων με 
σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές 
μεθόδους 

 ΑΦΟΙ ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. 
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 

Αποτίμηση τεχνικών και τεχνολογιών για τη 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
των πτηνοτροφείων 

 Αγροτικός Πτηνοτροφικός 
Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η 
ΠΙΝΔΟΣ» 

 Αγροτικός Πτηνοτροφικός 
Συνεταιρισμός Άρτας 

 ΤΕΙ Ηπείρου / Σχολή 
Τεχνολογίας Γεωπονίας 

Διερεύνηση της αειφορικής παραγωγής 
χοιρινού κρέατος με λειτουργικές ιδιότητες 
χρησιμοποιώντας τοπικούς φυσικούς πόρους 
και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα - 
«Πράσινο Χοιρινό Κρέας» 

 ΤΕΙ Ηπείρου / Σχολή 
Τεχνολογίας Γεωπονίας  

 Κτηνοτροφία και Βιομηχανία 
Κρέατος Ηπείρου ΒΙΚΗ 

Τρόφιμα Κουπόνι καινοτομίας  DOMAINE GLINAVOS S.A. 

Έρευνα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα για την 
παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και 
διαιτητικής αξίας - ΙΧΘΥΑSΙS 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / 
Ιατρική Σχολή 

Χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή μη 
συμπυκνωμένου χυμού ελληνικών ποικιλιών 
πορτοκαλιού με αριστοποιημένη ποιότητα 

 ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε. 
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Υποτομέας Τίτλος έργου Φορέας υλοποίησης 

Βιο-οδηγούμενη απομόνωση 
κυτταροπροστατευτικών συστατικών από 
Ελληνικά Αρωματικά Φυτά και η χρησιμοποίηση 
τους για την ανάπτυξη νέων γαλακτοκομικών 
και οινολογικών προϊόντων 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / 
Ιατρική Σχολή 

Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην 
παραγωγή γιαουρτιού με αυξημένες 
βιολειτουργικές ιδιότητες 

 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. 

Νανο- και Μικρο- βιοτεχνολογία κυτταρίνης: 
Εφαρμογές σε Βιομηχανίες Τροφίμων 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Νέα λειτουργικά τρόφιμα με ευεργετικές 
επιδράσεις στην υγεία που περιέχουν βιοενεργά 
αιθέρια έλαια από Ελληνικά ενδημικά φυτά 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / 
Ιατρική Σχολή 

 ΙΤΕ 

Αποκρίσεις Μυκήτων Κάτω από Διαφορετικά 
Περιβαλλοντικά Καθεστώτα 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πηγή: ΟΠΣ, ΓΓΕΤ, Εξαγωγή στοιχείων: 2014/12/01 

 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Νέα Γνώση 
Τίτλος έργου Φορέας Υλοποίησης 

Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού 
συστήματος ορθολογικής διαχείρισης των ορεινών - υπαλπικών λιβαδιών 
Θεοδωριάνων Άρτας 

 ΤΕΙ Ηπείρου 

Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών 
δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Αντιμετώπιση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου: αναγέννηση με 
τη χρήση βλαστικών κυττάρων και μηχανικής ιστών 

 ΙΤΕ 

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ολοκληρωμένου ελέγχου για τον 
προσδιορισμό ρύπων προτεραιότητας στα υδατικά σώματα του Αμβρακικού 
κόλπου 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ευφυές σύστημα ανάλυσης εικόνων μικροσκοπίου για την ανίχνευση 
παθολογικών κυττάρων σε εικόνες Τεστ ΠΑΠ 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Εύρεση Νέων Διαγνωστικών Βιοδεικτών Ηπατίτιδας με Συνδυασμένη Χρήση 
Εργαλείων Βιοπληροφορικής και Μοριακής Βιολογίας (HCV-net) 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου νευροτοξικότητας μικροκυστινών με βάση 
το μοντέλο-οργανισμό zebrafish 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Διερεύνηση των επιπέδων υπολειμμάτων επιλεγμένων ενώσεων με 
ενδοκρινική διαταρακτική δράση σε επιλεγμένα τρόφιμα μαζικής 
παραγωγής και σύγκριση με τοπικά προϊόντα της περιοχής της Ηπείρου. 
Εκτίμηση της επικινδυνότητας για τον καταναλωτή 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ανάπτυξη πληροφοριακού περιβάλλοντος για την ανάλυση διαβητολογικών 
δεδομένων και την εξόρυξη νέας γνώσης 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Σχεδιασμός, σύνθεση και βιολογική δράση αναστολέων πρωτεϊνικών 
κινασών για τη θεραπεία νεοπλασιών 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Προσδιορισμός αυθεντικότητας επιλεγμένων ηπειρωτικών προϊόντων  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Μη επεμβατική, in vivo μελέτη δερματικών αλλοιώσεων με φασματοσκοπία 
Raman 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη  
φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό 
μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θανάτου στη 
φαρμακοανθεκτική επιληψία 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ανάπτυξη λογισμικού με βάση την ανάλυση εικόνας και τον υπολογισμό των 
διατμητικών τάσεων για τη βέλτιστη εκτίμηση και την επεμβατική 
αντιμετώπιση στενώσεων στεφανιαίων αρτηριών 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Εκτίμηση της παρουσίας και βαθμού σοβαρότητας της Καρδιαγγειακής 
Νόσου με βάση το λιπιδαιμικό και μεταβολικό προφίλ των συστατικών του 
αίματος 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής 
Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
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Τίτλος έργου Φορέας Υλοποίησης 

Ελλάδα 

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών 
μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για τη θεραπεία 
νεοπλασιών 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Μέτρηση κολλαγόνου σε βιοψίες ήπατος ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C 
προ έναρξης θεραπείας. Διερεύνηση συσχέτισης με παρατεταμένη ιολογική 
ανταπόκριση (SVR). Ανάπτυξη νέου λογισμικού προγράμματος μέτρησης 
κολλαγόνου.  

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Πρωτοποριακό σύστημα υποστήριξης απόφασης για διάγνωση και 
θεραπεία σε ασθενείς με ΙΦΠΕ, με εστίαση στον πληθυσμό της ΒΔ Ελλάδας  

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Παρακολούθηση θεραπευτικών επιπέδων αντιψυχωτικών και 
αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο αίμα ψυχιατρικών ασθενών και 
συσχέτιση τους με παράγοντες της νόσου 

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Μελέτη της εισβολής του πολυφάγου εντόμου metcalfa pruinosa (say) 
Hemiptera-Homoptera: Faltinae-Fulgoroidea  στην Ήπειρο και την ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή και η αντιμετώπιση του με τη μέθοδο της κλασικής 
Βιολογικής Καταπολέμησης 

 ΤΕΙ Ηπείρου 

Θρόμβωση και Φλεγμονή: Η διαγνωστική και θεραπευτική σημασία του 
εκκριτικού μηχανισμού των ενδοθηλιακών κυττάρων 

 ΙΤΕ 

Καταγραφή και αξιολόγηση του  γενετικού   υλικού των   απειλούμενων  
τοπικών ειδών και ποικιλιών 

 ΤΕΙ Ηπείρου 
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11.2. Βότανα και γιατροσόφια της Ηπείρου – Η πλουσιότερη Περιφέρεια της 

Ελλάδας14 

Προβλήματα αναπνευστικού 

1. Αμυγδαλίτιδα - Γαργάρες με χλιαρό αλατόνερο, λεμόνι ή ρακί ή σόδα φαγητού. 

(Φούρκα) - Ζεστό κατάπλασμα στον λαιμό από βρασμένες αγκινάρες.(Ελαφότοπος) 

2. Άσθμα - Αφέψημα γλυκόριζας 

3. Βήχας  - Βρασμένη ρίγανη απαλύνει το βήχα. (Ιωάννινα)  - Παίρνουμε παλιά 

κεραμίδια, τα ζεσταίνουμε καλά , τα τυλίγουμε με ζεστά πανιά (μάλλινα) και τα 

τοποθετούμε στο στήθος, όταν έχουμε βήχα, βρογχίτιδα, πνευμονία. Το ίδιο γίνεται 

και με ζεστά πίτουρα. (Ιωάννινα)  - Λεμόνι και μέλι καταπραΰνει το βήχα. (Ιωάννινα)  - 

Αφέψημα με λουλούδια από μολόχα, ία και ξύλο κανέλας. (Καλαρρύτες) - Βράζουμε 

ένα ολόκληρο λεμόνι μέσα σε λίγο νερό σε σιγανή φωτιά για 10 λεπτά. Στη 

συνέχεια το κόβουμε, το στίβουμε και βάζουμε σε ένα ποτήρι το χυμό του. 

Προσθέτουμε ένα φλυτζάνι μέλι και το πίνουμε 2-3 φορές την ημέρα (Άρτα)  - 

Ανακατεύουμε μια κουταλιά σούπας τριμμένη ρίγανη σε ένα φλιτζάνι μέλι και το 

τρώμε. (Ιωάννινα) - Σαλέπι (Δίλοφος) - Πίνουμε ζεστό τσάι του βουνού, τίλιο, 

φασκόμηλο, θυμάρι, μέντα ή δυόσμο. (Φούρκα ) - Ο χυμός του μαρουλιού, όταν 

πίνεται σε μικρές δόσεις, ρίχνει τα φλέματα (Ελαφότοπος) - Πίνουμε αφέψημα από 

φύλλα και κοτσάνια τσουκνίδας. (Ελαφότοπος) 

4. Βραχνάδα - Γαργάρες με φασκόμηλο. Ρίχνουμε 10 γρ. φύλλα φασκόμηλου σε ¼ 

λίτρου βραστό νερό. Αφήνουμε 10 λεπτά. Σουρώνουμε, ρίχνουμε μερικές σταγόνες 

ξίδι και κάνουμε γαργάρες 2 φορές τη μέρα. (Ιωάννινα) 

5. Βρογχίτιδα  - Χυμός μαρουλιού που πίνεται σιγά σιγά είναι αποχρεμπτικός. 

(Ελαφότοπος) 

6. Γρίπη - Βρασμένο φασκόμηλο (Καλαρύτες, Ιωάννινα)  - Για να μη μας πιάσει γρίπη, 

βράζουμε και πίνουμε συχνά καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς. Έχουν άφθονη 

βιταμίνη C. (Δίλοφος) - Η λεμονάδα κάνει καλό στη γρίπη. (Ελαφότοπος) 

7. Κακοσμία αναπνοής - Μασάμε ρίζες γλυκόριζας. Έχει επίσης αντισηπτική και 

χωνευτική δράση. (Κόνιτσα) 

8. Κρυολόγημα - Ρίχνουμε κοφτές (αιματηρές) βεντούζες. (Φούρκα) - Εντριβή ή 

κομπρέσα με ρακί ή οινόπνευμα ή χαμομηλόλαδο. Αυτό το φτιάχνουν στο τηγάνι με 

καυτό λάδι και άνθη χαμομηλιού. (Ελαφότοπος)  - Πίνουμε το ζουμί από βρασμένα 

ξερά σύκα. (Ελαφότοπος ) - Ένα ποτήρι ζεστή λεμονάδα με λίγο κονιάκ και πολλή 

ζάχαρη (Ελαφότοπος) - Ζεστό μαύρο κρασί με μπόλικη ζάχαρη.(Παρακάλαμος) - 

Πίνουμε πόντσι, δηλαδή βρασμένο ρακί με 2 κουταλιές ζάχαρη. (Παρακάλαμος) 

9. Λόξιγκας - Μασάμε μια φέτα λεμόνι ή πίνουμε μια κουταλιά χυμό λεμονιού. (Άρτα) 

                                                           
14 Πηγή: http://www.diaforetiko.gr/giatrosofia-apo-thn-hpiro/ 
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10. Παιδικό κρυολόγημα - Ρίχνουμε σε 1 λ. βραστό νερό 25 γρ. ξερά φύλλα ευκάλυπτου 

και αφήνουμε για 15 λεπτά. Στραγγίζουμε, προσθέτουμε μια κουταλιά μέλι και 

δίνουμε στο παιδί από ένα φλιτζάνι πρωί – βράδυ. (Πρέβεζα) 

11. Πονόλαιμος - Πίνουμε το ζουμί από βρασμένα κράνα. (Μέτσοβο) - Αναμιγνύουμε 

100 γρ. μέλι με 20 γρ. ρίζες γλυκόριζας σε σκόνη, πλάθουμε καλά και φτιάχνουμε 

καραμέλες που πιπιλάμε σ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. (Άρτα)  - Αφήνουμε για μια 

ώρα σε μισό ποτήρι νερό μια κουταλιά φύλλα μολόχας πολτοποιημένα. Στη 

συνέχεια τα βράζουμε, στραγγίζουμε και κάνουμε γαργάρες με το αφέψημα 2-3 

φορές την ημέρα. - Αφήνουμε για 2 ώρες περίπου 40 γρ. θυμάρι σ’ ένα λίτρο καυτό 

νερό. Στραγγίζουμε και βάζουμε το περιεχόμενο σ’ ένα γυάλινο μπουκάλι. Πίνουμε 

το αφέψημα στη διάρκεια της μέρας. (Κόνιτσα)  - Βράζουμε σε μια κατσαρόλα 

κόκκινο κρασί μαζί με 3 κουταλιές ζάχαρη, κανέλα, 3 ματάκια γαρίφαλο και 10 γρ. 

φύλλα ευκάλυπτου. Προσθέτουμε το χυμό από μισό πορτοκάλι και το ξύσμα 

λεμονιού και τ’ αφήνουμε για λίγα λεπτά. Στραγγίζουμε και πίνουμε ένα φλιτζάνι 

κάθε απόγευμα. (Πρέβεζα)  - Βάζουμε στο λαιμό κομπρέσα με οινόπνευμα και 

κοκκινοπίπερο. (Ζ.) - Γαργάρες με αφέψημα από ξερά κρεμμύδια ή σύκα ή χυμό 

πράσου. 

12. Πόνος στο αυτί  - Βράζουμε αρκετή ώρα τη λεπτή, ξυλώδη μεμβράνη που έχουν τα 

καρύδια. Ρίχνουμε λίγες σταγόνες στο αυτί που πονά. (Β. Ήπειρο) - Βάζουμε στο 

αυτί λάδι από το καντήλι όχι γιατί είναι αγιασμένο, αλλά γιατί έχει την κατάλληλη 

θερμοκρασία. (Ιωάννινα)  - Πολτοποιούμε λίγο σκόρδο και το καίμε με λίγο λάδι. 

Γίνεται σαν αλοιφή που, όταν κρυώσει, βάζουμε στο αυτί. (Ιωάννινα, Γοργόμυλος 

Πρέβεζας) - Λίγες σταγόνες χυμό από στουμπισμένο κρεμμύδι ή πράσο. 

(Ελαφότοπος) - Κατάπλασμα από πολτό μαϊντανού, δουλεμένου με λάδι. - Σταγόνες 

χυμό από μελισσοβότανο. 

13. Πυρετός - Έγχυμα από τσάι του βουνού ή μελισσοβότανο ή άνθη πανσέ. 

(Ελαφότοπος) - Πίνουμε χυμό μαϊντανού 2-3 κουταλιές την ημέρα. (Ελαφότοπος)  - 

Ανακουφίζει κομπρέσα στο μέτωπο με ξύδι. (Παρακάλαμος) 

14. Ρινορραγία - Θα σταματήσει γρηγορότερα, αν τοποθετήσουμε στο ρουθούνι ένα 

βαμβάκι βουτηγμένο σε χυμό λεμονιού (Άρτα) 

15. Συνάχι - Βράζουμε φύλλα ευκάλυπτου. Σκεπάζουμε το κεφάλι με μια πετσέτα και 

εισπνέουμε τους υδρατμούς πάνω από το κατσαρολάκι. Ξεβουλώνει η μύτη. 

(Ιωάννινα, Καλαρρύτες, Μ.Γότιστα, Παρακάλαμος)  - Ρουφάμε ρακί με τη μύτη. 

(Φούρκα) - Πλύσεις στα ρουθούνια με χλιαρό αλατόνερο. (Ελαφότοπος) 

 

Μυοσκελετικά 

1. Διάστρεμμα - Τρίβουμε λίγο πράσινο σαπούνι, ρίχνουμε λίγο ούζο, λίγη ρίγανη και 

ένα ασπράδι αυγού. Τα ανακατεύουμε όλα και γίνονται κρέμα. Τη βάζουμε σε 
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χαρτοσακούλα και την κολλάμε στο στραμπουλιγμένο μέρος, ώστε να συγκρατιέται 

εκεί. (Πρέβεζα). - Κομπρέσα με βάλσαμο (Ζαγόρι) - Κατάπλασμα με φρέσκα φύλλα 

μαϊντανού (Ζαγόρι) - Κατάπλασμα με πλεξούδα σκόρδου βρασμένη σε ξύδι. 

(Ελαφότοπος) 

2. Κράμπα - Τοποθετούμε πάνω στον τραβηγμένο μυ ένα βαμβάκι βουτηγμένο σε 

αφέψημα φασκόμηλου. (Ζαγόρι) 

3. Μυϊκοί πόνοι - Για πιάσιμο από κρύωμα: ζεσταίνουμε λάδι και ρίχνουμε μέσα κερί 

μέλισσας. Με αυτήν την αλοιφή τρίβουμε. (Γοργόμυλος Πρέβεζας) 

4. Πόνοι στην πλάτη  - Στο ντους αφήνουμε να τρέξει στην πλάτη μας μέτρια ζεστό νερό 

και κάνουμε μασάζ με σφουγγαράκι και αμυγδαλέλαιο. (Ιωάννινα)  - Διατηρούμε για 

3-4 μέρες 20 γρ. άνθη καλεντούλας σε ένα λίτρο ξίδι από κρασί. Στραγγίζουμε και 

διατηρούμε σε γυάλινο μπουκάλι. Το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε απαλό 

μασάζ. (Ιωάννινα) 

5. Πόνοι στη μέση - Ζεσταίνουμε παλιά κεραμίδια, τα τυλίγουμε σε πετσέτα και τα 

ακουμπάμε στη μέση για όσο αντέχουμε. (Ιωάννινα) 

6. Πρησμένα πόδια - Αν τα πόδια είναι πρησμένα από κούραση, κάνουμε ένα 

ποδόλουτρο με ζεστό νερό και έλαιο δεντρολίβανου. (Ιωάννινα) 

 

Νευρικά και σχετιζόμενα με το άγχος προβλήματα 

1. Άγχος - Σε περιόδους έντονου στρες μπορούμε να πίνουμε 2 φλιτζάνια βαλεριάνας ή 

μελισσόχορτου. (Άρτα) 

2. Αϋπνία - Αφέψημα τίλιου ή χαμομηλιού με μια κουταλιά μέλι. (Δίλοφος )  - 

Αναμιγνύουμε ένα λίτρο λευκό κρασί με 30 γρ. μελισσόχορτο. Τα αφήνουμε για δυο 

βδομάδες σε μπουκάλι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στραγγίζουμε και πίνουμε 

δυο ποτηράκια. (Ζίτσα) - Βάζουμε 8 κουταλιές του τσαγιού ρίζες βαλεριάνας σε μια 

κατσαρόλα, σκεπάζουμε με ένα λίτρο νερό και τη σκεπάζουμε με το καπάκι για 10-

12 ώρες ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Στραγγίζουμε και αφήνουμε το 

περιεχόμενο να πάρει μια βράση. Στραγγίζουμε εκ νέου και πίνουμε δυο φλιτζάνια 

από το αφέψημα αυτό καθημερινά, πριν τον ύπνο. (Κόνιτσα)  - Μπορούμε να φάμε 

ένα μήλο μετά το βραδινό. (Φούρκα) - Αφέψημα με πέταλα αγριοτριαντάφυλλου ή 

παπαρούνας. (Φούρκα) 

3. Ημικρανία - Αφέψημα ή κομπρέσα με μέντα, χαμομήλι ή λεβάντα. 

4. Κόπωση - Κατάλληλα βότανα για την αντιμετώπιση της κόπωσης είναι το 

μελισσόχορτο και το δεντρολίβανο. (Ζαγόρι) - Ρίχνουμε 3 κουταλιές ψιλοκομμένα 

φύλλα μελισσόχορτου σε ¼ λίτρου και τ’ αφήνουμε να βράσουν για 10 λεπτά. 

Στραγγίζουμε και προσθέτουμε μια κουταλιά μέλι. Πίνουμε ένα φλιτζάνι από το 

αφέψημα αυτό καθημερινά για 6 τουλάχιστον εβδομάδες.(Ζαγόρι) - 1 ή μισό 

κρεμμύδι ωμό ή βρασμένο την ημέρα τονώνει οργανισμό. (Ζαγόρι) - Πίνουμε το 

ζουμί από βρασμένο μαϊντανό. Τονώνει τον οργανισμό. (Ζαγόρι) 
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5. Πονόδοντος - Πλύσεις και κομπρέσες με λεβάντα και χαμομήλι. - Πλύσεις με 

αφέψημα φασκομηλιάς 3-4 φορές την ημέρα. - Αφήνουμε ρακί πολλή ώρα στο 

μέρος του πόνου. (Φούρκα)  - Αν το δόντι είναι κούφιο, βάζουμε καπνό από τσιγάρο 

ή αλάτι ή ασπιρίνη. (Φούρκα) - Σ’ ένα φλιτζάνι νερό ρίχνουμε 5-10 σταγόνες 

ριγανόλαδο και κάνουμε πλύσεις. Είναι καλό παυσίπονο. (Ελαφότοπος) 

6. Πονοκέφαλος - Τοπικές εντριβές με βάλσαμο. (Ζαγόρι)  - Πίνουμε καφέ χωρίς ζάχαρη 

και μέσα ρίχνουμε χυμό 1 λεμονιού. (Ζαγόρι) - Βράζουμε κουκούτσια κυδωνιού και 

πίνουμε. (Ζαγόρι )  - Τοπικές εντριβές με χυμό μαϊντανού. (Ζαγόρι )  - Βάζουμε στο 

μέτωπο επιθέματα από φρέσκα φύλλα λάχανου. (Ζαγόρι ) 

 

Δερματικά προβλήματα 

1. Αιμορραγία - Από κόψιμο ή χτύπημα: τη σταματάμε με τριμμένο καπνό ή τυρί. - 

Κατάπλασμα με βάλσαμο. (Παρακάλαμος) 

2. Απόστημα - Βάζουμε πάνω βρασμένη μολόχα. (Ιωάννινα, Ζαγόρι) 

3. Άφθες - Πλύσεις με ζουμί από 2 καρότα, που βράζουμε για 5-10 λεπτά. (Ιωάννινα) 

4. Βλεφαρίτιδα, πόνοι στα μάτια  - Ρίχνουμε κάθε βράδυ στα μάτια από 3-4 σταγόνες 

λεμόνι. Όταν σταματήσει το τσούξιμο, ξεπλένουμε με άφθονο νερό. (Ιωάννινα)  - 

Κομπρέσα με χυμό μαϊντανού παίρνει τη φλόγωση. (Ελαφότοπος) - Πλύσεις στα 

μάτια με χαμομήλι. (Παρακάλαμος) - Κατάπλασμα με φρέσκα φύλλα λάχανου. 

(Ελαφότοπος) 

5. Δάγκωμα από σκυλί  - Δένουμε στην πληγή ζεστό μισό φασόλι σχισμένο στη μέση, ή 

βρασμένο καπνό σε ρακί ή νόμισμα ασημένιο. (Φούρκα) 

6. Έγκαυμα - Κερί μέλισσας, στάχτη από καμένο λευκό σεντόνι, χαρτί από τσιγάρο, 

κονιάκ. Λιώνουμε σε κατσαρολάκι το κερί και ρίχνουμε μέσα τη στάχτη. 

Ανακατεύουμε και ρίχνουμε λίγο κονιάκ. Ανακατεύουμε πάλι μέχρι να γίνει πολτός. 

Όπως είναι το τοποθετούμε πάνω στο κάψιμο και τραβάει τα υγρά, με αποτέλεσμα 

να γίνουμε καλά. (Μ. Γότιστα)  - Τοποθετούμε πάνω στο σημείο που καήκαμε μια 

φέτα πατάτα. (Γιάννενα) - Σ’ ένα παλιό τηγάνι που έχουμε βάλει να κάψει ρίχνουμε 

μέσα τους κρόκους από 5 αυγά, χωρίς να τους χτυπήσουμε. Τους γυρίζουμε 

ανάποδα, μέχρι να σχηματιστεί μια μάζα καμένου υλικού, σαν κάρβουνο. Αυτήν τη 

μάζα την πετάμε και κρατάμε το μαύρο λάδι που μένει στο τηγάνι, περίπου ένα 

φλιτζάνι του καφέ. Όταν κρυώσει, το χρησιμοποιούμε στα καψίματα. 

(Παρακάλαμος) - Χτυπάμε ασπράδι ενός αυγού και επαλείφουμε. Ανακουφίζει. 

(Δίλοφος) - Πολτός από κολοκύθια σαν κατάπλασμα δροσίζει. (Ελαφότοπος) - 

Φρέσκα φύλλα μαρουλιού σαν επίθεμα επουλώνουν την πληγή. (Ζαγόρι) - 

Πολτοποιούμε φύλλα μολόχας, τα δουλεύουμε με λάδι και αλείφουμε. - Κομπρέσες 

με κρύο νερό. - Σε 3-4 κουταλιές οινόπνευμα, διαλύουμε λίγο σαπούνι. Βουτάμε 
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καθαρό πανί στο μίγμα και επαλείφουμε 3-4 φορές το κάψιμο. Καταπραΰνει. 

(Ελαφότοπος) 

7. Έκζεμα - Βράζουμε λαπά από λουκούμι ή σταφίδα. (Φούρκα) - Βράζουμε τα πράσινα 

φλούδια από τα φρέσκα καρύδια. Με το ζουμί κάνουμε πλύσεις και σταματάει η 

φαγούρα. (Ζαγόρι) - Αλείφουμε με χυμό από στουμπισμένο σκόρδο. Υποχωρεί. 

(Ζαγόρι). - Πολτοποιούμε θειάφι μαζί με μέλι και απ’ αυτό τρώμε μια κουταλιά του 

γλυκού πρωί- βράδυ. Αποτελεσματικό ακόμα και για επίμονο έκζεμα. (Ζαγόρι) 

8. Εξανθήματα - Κομπρέσα με χυμό μαϊντανού. (Ελαφότοπος) - Κομπρέσα με χυμό 

νωπής πατάτας το ξεφλογίζει. (Ελαφότοπος) - Πλύσεις με ζουμί από βρασμένη 

τσουκνίδα το θεραπεύει. (Ελαφότοπος) 

9. Ερεθισμένο δέρμα από τον ήλιο  - Μάσκα με μήλα. Βράζουμε ένα μήλο κομμένο σε 

κομμάτια με ένα ποτήρι γάλα για 5 λεπτά. Βγάζουμε το μίγμα από τη φωτιά, 

προσθέτουμε αλεύρι και μια κουταλιά ελαιόλαδο. Απλώνουμε τη μάσκα στο 

ερεθισμένο δέρμα για 15 λεπτά. (Μέτσοβο) 

10. Κοψίματα - Βάζουμε στην πληγή καπνό. - Σε μικρές εκδορές και κοψίματα μπορούμε 

να βάλουμε κοπανισμένα φύλλα σέλινου και μαϊντανού, σαν κατάπλασμα. 

(Παρακάλαμος) 

11. Κρυοπαγήματα - Σε αυτιά, μύτη, χέρια ή πόδια: εντριβές με κρύο νερό ή χιόνι και 

μετά με χλιαρό νερό. Πίνουμε και ζεστό τσάι με ζάχαρη.(Φούρκα) 

12. Ματιών ερεθισμοί - Για ερεθισμένα μάτια: Κομπρέσες με τσάι και μαρούλι. 

(Ιωάννινα)  - Βράζουμε μαρούλι και μόλις γίνει χλιαρό το νερό, κάνουμε μ’ αυτό 

πλύσεις. - Για ερεθισμένα από τον ήλιο μάτια κάνουμε κομπρέσες με δυνατό 

τσάι.(Ιωάννινα) 

13. Μιξίτη (μεγάλο σπυρί) - Στουμπάμε τσουκνίδα και τη βάζουμε πάνω στο μιξίτη. 

(Καλαρρύτες) - Βράζουμε λίγο κρεμμύδι με λάδι και ζάχαρη και κάνουμε το ίδιο. 

(Καλ.) 

14. Μώλωπες - Για να υποχωρήσει γρηγορότερα, βάζουμε επιθέματα με κοπανισμένα 

φύλλα σέλινου.(Ιωάννινα) - Ψιλοκομμένο κρεμμύδι, ανακατεμένο με μπόλικο αλάτι 

σαν κατάπλασμα. 

15. Ξεραμένα χέρια - Μασάζ με μίγμα: μισή κουταλιά χυμό λεμονιού και μια 

γλυκερίνης. (Άρτα) - Βουτάμε τα χέρια μας για 10 λεπτά σε μπολ με χλιαρό νερό. 

(Ιωάννινα) - Κόβουμε ένα λεμόνι σε στρογγυλές φέτες. Τις βράζουμε μέχρι να 

μαλακώσουν. Τις πολτοποιούμε και χρησιμοποιούμε τον πολτό σαν κρέμα χεριών 

μετά το πλύσιμο των πιάτων. (Ιωάννινα)  - Βράζουμε 50 γρ. ρίζες νερομολόχας σε 

ένα λίτρο νερό για 20 λεπτά. Στραγγίζουμε και με τη λοσιόν αυτή κάνουμε εντριβές 

στα χέρια. (Ιωάννινα) - Ρίχνουμε 30 γρ. άνθη τίλιου αποξηραμένα σε 1 λίτρο βραστό 

νερό για 10 λεπτά. Στραγγίζουμε και τυλίγουμε τα χέρια με δυο βαμβακερές γάζες, 

βουτηγμένες στο αφέψημα, για 20 λεπτά περίπου. (Παραμυθιά) 
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16. Πληγή - Αλείφουμε την πληγή, όπως και τα στραμπουλήγματα, με βαλσαμόλαδο. 

(Βάζουμε σε μια μπουκάλα γυάλινη φύλλα βάλσαμου με οινόπνευμα και λάδι. Την 

αφήνουμε στον ήλιο για 40 μέρες) (Ελαφότοπος) - Κατάπλασμα με φρέσκα φύλλα 

λάχανου επουλώνουν. (Ελαφότοπος)  - Κατάπλασμα με φύλλα μαϊντανού ή 

τσουκνίδας (Παρακάλαμος) 

17. Πρήξιμο με πύον - Βράζουμε μολόχα, τη στραγγίζουμε, τη βάζουμε σ’ ένα πανί και 

την τοποθετούμε στο πονεμένο σημείο. Έτσι ξεπρήζεται και φεύγει το πύον. 

(Ιωάννινα, Καλαρρύτες) - Βγάζουμε την ψίχα κολοκύθας, τη στουμπάμε, 

προσθέτουμε ζάχαρη και τη βάζουμε στο σημείο της πληγής. (Ιωάννινα) 

18. Πρήξιμο τσουκνίδας - Τρίβουμε το πονεμένο μέρος με φύλλα μολόχας. (Ιωάννινα, 

Καλαρρύτες) 

19. Πρησμένα μάτια - Κομπρέσες με αφέψημα δεντρολίβανου. (Ζαγόρι) 

20. Τσιμπήματα εντόμων - Σταυρώνουμε το σημείο που τσίμπησε η σφήκα- μέλισσα με 

ένα μαχαίρι χωρίς να σκίσουμε το δέρμα. Μετά βάζουμε ξύδι και δεν πρήζεται. 

(Ιωάννινα)  - Τρίβουμε το σημείο που μας τσίμπησε το έντομο με κρεμμύδι ή 

σκόρδο. (Ιωάννινα)  - Τρίβουμε το σημείο τσιμπήματος με φύλλα πράσου, 

μαϊντανού, μέντας, λάχανου ή λεβάντας. (Άρτα) - Βάζουμε στο σημείο τσιμπήματος 

γάλα από φύλλο συκιάς. (Παρακάλαμος) - Βάζουμε αμμωνία ή αλατόνερο. 

(Ελαφότοπος) - Το ουρούμε. (Παρακάλαμος) 

21. Φαγούρα - Εντριβή με ρακί ή ξύδι. (Φούρκα) 

22. Χιονίστρες - Βράζουμε 1-2 κιλά βελανίδια ανάλογα με την ποσότητα που θέλουμε. 

Με αυτό το υγρό πλένουμε τα χέρια ή τα πόδια μας για 4-5 μέρες. (Ιωάννινα)  - 

Κατάπλασμα με πολτό από νωπό κρεμμύδι. (Ελαφότοπος) 

 

Διαταραχές πεπτικού 

1. Δηλητηρίαση - Πίνουμε λεμόνι με σόδα και γάλα. (Φούρκα) 

2. Διάρροια - Ζυμώνουμε έναν κρόκο βρασμένου αυγού με καφέ ελληνικό και 

φτιάχνουμε μικρά χαπάκια, σαν φασόλια. Παίρνουμε τρία κάθε μέρα. (Πρέβεζα) - 

Αφέψημα ρίγανης. Οι παλιοί συνήθιζαν να τη μαζεύουν κάθε 24 Ιουλίου, του Αγ. 

Ιωάννη. (Ιωάννινα)  - Τρώμε νερόβραστο ρύζι. (Φούρκα)  - Βράζουμε κράνα ή καρπούς 

αγριοτριανταφυλλιάς ή φλούδα ροδιάς. (Φούρκα)  - Πίνουμε τσάι ευρωπαϊκό. - 

Βράζουμε σε νερό φύλλα βαλσαμόχορτου ή μούρα ή φύλλα βατσινιάς ή φύλλα και 

βλαστάρια κληματαριάς ή ρίζα σέλινου. (Ελαφότοπος) 

3. Δυσκοιλιότητα - Βράζουμε ρίζα σκάρφης. (Φούρκα)  - Τρώμε γλυκό από πέταλα 

τριανταφυλλιάς, 3 κουταλάκια τη μέρα. (Φούρκα) - Πίνουμε λάδι(Φούρκα ) - Τρώμε 

κορφές βασιλικού με λάδι σε μορφή νωπής σαλάτας. (Δίλοφος)  - Βράζουμε 
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καλαμποκόμαλλα ή φύλλα από βατσινιά. Είναι ήπιο καθαρτικό. - Τρώμε δαμάσκηνα 

κομπόστα, βρασμένα κρεμμύδια, γινωμένα μούρα, πεπόνι, χυμό ντομάτας, φρέσκα 

ή ξερά σύκα. (Παρακάλαμος) 

4. Δυσπεψία - Αφέψημα χαμομηλιού, φασκόμηλου ή μελισσοβότανου (Ζαγόρι) 

5. Εμετοί - Πίνουμε καφέ και λεμόνι. (Φούρκα) 

6. Κοιλόπονοι  - Αφέψημα χαμομηλιού (Καλαρρύτες, Ιωάννινα, Παρακάλαμος) - 

Αφέψημα δίκταμου (Ιωάννινα)  - Αφέψημα μαντζουράνας (Καλαρρύτες, Συρράκο) - 

Αφέψημα μέντας (Μέτσοβο) - Εντριβές στην κοιλιά με ρακί ή οινόπνευμα. 

(Ελαφότοπος) 

7. Ναυτία - Αν πρόκειται να ταξιδέψουμε, φτιάχνουμε αφέψημα μέντας ή βασιλικού 

(15-30 γρ. ξερά φύλλα σε ½ βραστό νερό) και πίνουμε ένα ποτηράκι του λικέρ λίγη 

ώρα πριν. (Ιωάννινα) 

8. Στομαχικές διαταραχές - Αφέψημα δυόσμου (Καλαρρύτες) 

 

 


