
 

 

 
 
 
 

Α Μέρος: 15.00  - 16.00 – Ολομέλεια 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

1) RIS Ηπείρου & Υγεία  

2) Υγεία και Εθνική RIS  

3) Υγεία Η2020  

4) Δυνατότητες επιχορήγησης επιχειρήσεων  

5) Μελέτη Υγείας - Ευεξίας 

Β Μέρος: ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
16:00 – 19:00 

Παράλληλο Εργαστήριο 1: 
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Παράλληλο Εργαστήριο 2:  
ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ 

Παράλληλο Εργαστήριο 3:  
ΕΥΕΞΙΑ 

Μία σειρά ερευνητικών και 
τεχνολογικών αποτελεσμάτων 
αποτελεί ένα αναδυόμενο πεδίο 
ενδιαφέροντος για επενδύσεις. Ο 
χώρος των φαρμάκων και 
κλινικών δοκιμών, 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. Το εργαστήριο 
καλείται να συζητήσει: 
 
 Ποιές είναι οι επιχειρηματικές 

ευκαιρίες σε αυτούς τους 
τομείς; 

 Πως μεταφράζεται το 
επιχειρηματικό ενδιαφέρον; 

 Πως βοηθούν τα μέτρα που 
προτείνονται στην 
προσέλκυση επενδύσεων; 

 Τι επιπρόσθετες δράσεις ή 
αλλαγές μπορούν να γίνουν; 

 Πώς μπορούν περαιτέρω να 
υποβοηθηθούν η διεθνικότητα 
και οι εξαγωγές; 
 

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.  Το εργαστήριο 
αυτό καλείται να συζητήσει: 

 
 Ποιές οι κύριες κρίσιμες 

ανταγωνιστικές μάζες Ε&Α στην 
Ήπειρο; 

 Ποιά η διασύνδεσή τους με τις 
εθνικές και ευρωπαϊκές ερευνητικές 
υποδομές; 

 Ποιές οι κύριες ανάγκες σε υποδομές 
για την περαιτέρω ανταγωνιστική 
ανάπτυξη της Ε&Α στην Υγεία στη 
Ήπειρο; 

 Ποια είναι η δυναμική διασύνδεσης 
της Ε&Α της περιφέρειας με τον 
ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, την 
Ευρώπη και διεθνώς; Ποιά τα πιο 
κατάλληλα μέτρα υποστήριξης; 

 Ποιές οι προοπτικές συνεργασίας του 
δυναμικού Ε&Α της περιφέρειας με 
τις Εθνικές προτεραιότητες για την 
Υγεία; 

 Ποιές οι προοπτικές συνεργασίας του 
δυναμικού Ε&Α της περιφέρειας με 
τον Η2020; 

 Ποιές οι κύριες δράσεις υποστήριξης 
περαιτέρω διεθνών συνεργασιών; 

 

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 
ένα 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. Το εργαστήριο καλείται να 
συζητήσει: 
 
 Ποιά η αξία των περιφερειακών 

φυσικών και μή πόρων στον χώρο 
της ευεξίας; 

 Ποιά η συσχέτιση της βιομηχανίας 
της ευεξίας με τον εναλλακτικό 
τουρισμό στην περιφέρεια και την 
επισκεψιμότητα συγκεκριμένων 
περιοχών; 

 Ποιές μορφές επένδυσης είναι οι πιο 
ενδεικνυόμενες; 

 Ποιοί είναι οι κύριοι οργανισμοί ή 
φυσικά πρόσωπα που μπορούν να 
διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο; 

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

 Ποιά η ικανότητα προσέλκυσης 
επενδύσεων από άλλες περιοχές της 
Ελλάδας ή ξένων επενδύσεων; 

 Ποιά η πολιτική ενημέρωσης και 
μόχλευσης που πρέπει να 
ακολουθηθεί; 

 

Συμμετέχοντες 

 Επιχειρήσεις, Ερευνητές, Δημόσιοι 
φορείς 

 

Ερευνητές, ερευνητικοί φορείς, ΓΓΕΤ 
Δημόσιοι φορείς 

 

Ερευνητές, Δημόσιοι φορείς, Δήμοι 
ιδιοκτήτες ιαματικών πηγών, 
εκπρόσωποι ξενοδόχων, επιχειρήσεις 
ευεξίας, ιατρικός σύλλογος 

 


