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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 

 

 Ο συνεδριακός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο μοχλό ανάπτυξης, 

αλλά και μια πολύ σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή για την οικονομία της χώρας 

μας. Μια πηγή, η οποία θα προστεθεί στην ταχύτατα εξελισσόμενη τουριστική 

«ατμομηχανή», αυξάνοντας πολλαπλά τα έσοδα για την Ελλάδα. 

 Τις προοπτικές αξιοποίησης του συνεδριακού τουρισμού, με την 

προσέλκυση μεγάλων διεθνών επιστημονικών συνεδρίων στην Ελλάδα, 

αναλαμβάνει να αναδείξει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) σε μια 

φιλόδοξη και πρωτοποριακή προσπάθεια. Στην προσπάθεια αυτή πολύτιμοι 

συνεργάτες του Ε.Ο.Φ. είναι τα Υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και 

Τουρισμού, ενώ «Πρεσβευτές» της χώρας μας είναι διακεκριμένοι Έλληνες 

επιστήμονες, πολλοί από τους οποίους ζουν και διαπρέπουν στο εξωτερικό. 

 Αυτό ανακοίνωσαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. κ. 

Δημήτριος Λιντζέρης, ο Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου  Κρήτης, 

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, τ. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Παναγιώτης Βάρδας και ο Συντονιστής Διευθυντής της 

Καρδιολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας, Πρόεδρος 

του Διεθνούς Συνεδρίου Υπέρτασης 2014 κ. Αθανάσιος Μανώλης. Στη συνέντευξη 

τονίστηκε ότι τα δύο τελευταία χρόνια σημειώθηκε μια θεαματική αύξηση στον 

αριθμό των διεθνών συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας σε σχέση με 

το 2011 και το 2012, όπου τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. 

 Συγκεκριμένα, το 2011 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα μόλις 6 συνέδρια  

και το 2012 15. Οι αριθμοί αυτοί υπερδιπλασιάστηκαν για το έτος 2013, καθώς 

πραγματοποιήθηκαν 34 διεθνή συνέδρια, ενώ εφέτος ο αριθμός των διεθνών 

συνεδρίων έχει ξεπεράσει τα 50 μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. 

 Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Ε.Ο.Φ., ο κ. Λιντζέρης τόνισε ότι ο 

Ε.Ο.Φ. είναι ο ρυθμιστικός επιστημονικός φορέας της πολιτείας στον τομέα του 

φαρμάκου. «Είναι οργανισμός υψηλού κύρους με σημαντική παρουσία και 

αποτελεσματικότητα στους τομείς αρμοδιότητας του, καθόλη τη διαδρομή του», 

είπε ο κ. Λιντζέρης και πρόσθεσε: 

 «Έχοντας ως μέλημα την προάσπιση της δημόσιας υγείας και των αναγκών 

του ανθρώπου, βρίσκεται ανάμεσα στην επιστήμη, στην ιατρική και φαρμακευτική 
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κοινότητα και στην βιομηχανία. Η επάξια άσκηση του ρυθμιστικού αυτού ρόλου 

προϋποθέτει την επιστημονική επάρκεια την αποτελεσματικότητα και την 

διαφάνεια των λειτουργιών του». 

 Όπως σημείωσε ο κ. Λιντζέρης, «Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του 

Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, έθεσα ως καίρια προτεραιότητα τον 

αναπροσανατολισμό και την διεύρυνση των δράσεών του. Βαθιά πεποίθησή μου 

είναι ότι, αξιοποιώντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ο Οργανισμός μπορεί να 

αναπτύξει πρωτοβουλίες σε πολλά επίπεδα, ενισχύοντας περαιτέρω τη 

χρησιμότητά του. 

 Στην κατεύθυνση αυτή, προτάσσουμε την ανάγκη ανάδειξης της Ελλάδας σε 

τόπο συνάντησης του διεθνούς ιατρικού κόσμου. Η χώρα μας, αξιοποιώντας τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα, την ιστορία της, τη γεωγραφική της θέση,  το 

φυσικό περιβάλλον της, τις κλιματικές συνθήκες, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 

μεγάλα διεθνή συνέδρια, στα οποία θα συμμετέχουν διακεκριμένοι στον τομέα της 

υγείας επιστήμονες». 

  Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. τόνισε ότι για την επίτευξη αυτού του 

εθνικού στόχου, σημαντικός είναι ο ρόλος των ελλήνων γιατρών και της εν γένει 

επιστημονικής κοινότητας. Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος των ομογενών 

επιστημόνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ζώντας μακριά από την πατρίδα, 

μπορούν να αποτελέσουν πρεσβευτές υγείας. Μπορούν να συνδράμουν 

αποφασιστικά στην προσέλκυση διεθνών ιατρικών συνεδρίων και ξένων 

επιστημόνων υψηλού κύρους. 

 Ο Ε.Ο.Φ., ως επίσημος φορέας της Πολιτείας για την πιστοποίηση των 

ιατρικών συνεδρίων -εγχώριων και διεθνών-, σε αγαστή συνεργασία με τα 

Υπουργεία Υγείας, Τουρισμού, Πολιτισμού, θέλει να έχει τη δική του συμβολή και 

συνδρομή στην καθιέρωση της χώρα μας σε ιατρικό συνεδριακό προορισμό. 

 Ως πρώτο βήμα για την προώθηση του εθνικού αυτού στόχου αποτελεί η 

διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Η Ελλάδα Ιατρικός Συνεδριακός Προορισμός». 

Στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2014, στο Αμφιθέατρο 

του Πολεμικού Μουσείου, θα παρευρεθούν σημαντικές προσωπικότητες της 

επιστημονικής κοινότητας. 

 Από την πλευρά του ο κ. Βάρδας αναφέρθηκε σε κάποια από τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η διοργάνωση συνεδρίων στη χώρα μας, όπως αυτά που 

ετέθησαν από τους Διοργανωτές Συνεδρίων (PCOs) σε πρόσφατη συνάντησή τους. 

Τα κυριότερα είναι: 

1. Έλλειψη Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου στην Αθήνα, 

2. Υψηλό κόστος μετατροπής των υπαρχόντων μεγάλων συνεδριακών και 

εκθεσιακών χώρων (π.χ. Metropolitan), 
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3. Η πολιτική των μεγάλων ξενοδοχείων να αυξάνουν υπερβολικά τις τιμές του σε 

περιπτώσεις city wide συνεδρίων, 

4. Η σκληρή πολιτική ακυρωτικών, σε σχέση με αυτή των ανταγωνιστριών χωρών, 

5. Η δυσβάσταχτη για τον Έλληνα PCO πολιτική προκαταβολών, σε σχέση με αυτή 

των ανταγωνιστριών χωρών, 

6. Αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Athens Convention Bureau 

(Δήμου Αθήνας), 

7. Χρήση αρχαιολογικών χώρων σε συνεδριακές εκδηλώσεις και ευελιξία του 

ωραρίου λειτουργίας τους κατά περίπτωση, 

8. Αναδιαμόρφωση του Κώδικα Δεοντολογίας του Σ.Φ.Ε.Ε., αναφορικά με τις 

διεθνείς εκδηλώσεις, 

9. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Έλληνα PCO. 

 Ο κ. Βάρδας ανέφερε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπλεκόμενων στη 

διοργάνωση συνεδρίων, ο κλάδος απασχολεί 67 επαγγέλματα με περισσότερες από 

60.000 θέσεις εργασίας. 

 Στα πλεονεκτήματα της Ελλάδας ως συνεδριακός προορισμός αναφέρθηκε ο 

κ. Μανώλης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η προσπάθεια αυτή του Ε.Ο.Φ. αποτελεί την 

πρώτη οργανωμένη κίνηση για την προσέλκυση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. 

«Τα πλεονεκτήματα της χώρας μας είναι πολλά και σημαντικά», είπε ο κ. Μανώλης, 

« με κυρίαρχα τα ακόλουθα»: 

1. Η χώρα μας διαθέτει οργανωμένα συνεδριακά κέντρα για την φιλοξενία 

συνεδρίων μεγέθους έως 5.000-6.000 ατόμων, που είναι και η πλειονότητα των 

συνεδρίων. 

2. Ο καιρός είναι θαυμάσιος από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο που 

πραγματοποιούνται και όλα τα συνέδρια. 

3. Η φιλοξενία και το φαγητό κατά κοινή ομολογία όλων των συνέδρων είναι 

μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο. 

4. Στον ελεύθερο χρόνο μπορούν να επισκεφθούν μοναδικά μνημεία που 

αποτελούν κληρονομιά σε παγκόσμιο επίπεδο. 

5. Τέλος, και πιο σημαντικό, η διοργάνωση επισκέψεων σε ασκληπιεία και διαλέξεις 

που τονίζουν τη σημασία του όρκου του Ιπποκράτη θα αναδείξουν τη σημαντική 

συμβολή της Ελλάδος  στην ιστορία της Ιατρικής. 


