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νότητας, από την Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, ήταν η ανάδειξη και η προώθηση στο 
εξωτερικό, της υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής. Η πρώτη ενότητα είχε θέμα τον 
τουρισμό Υγείας, ως εσωτερική δύναμη 
της Ελλάδας, ενώ στη δεύτερη ενότητα εκ-
πρόσωποι της ελληνικής ομογένειας και 
των ιατρικών συλλόγων ανά τον κόσμο, 
μίλησαν για τη συμβολή της ομογένειας, 
στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού 
της χώρας μας.
Όπως επισημάνθηκε, η παγκόσμια αγορά 
Τουρισμού Γονιμότητας, αναμένεται να 
αυξηθεί με ρυθμό 30% τα επόμενα επτά 
χρόνια, από τα 400 εκατομμύρια δολάρια 
που αποτιμήθηκε το 2021.
Η ημερίδα διοργανώθηκε με τη συνεργα-
σία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, των 
Ιατρικών Συλλόγων Λάρισας και Φθιώτι-
δος, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων 
και του Διεθνούς Ιπποκράτειου Ιδρύματος 
της Κω, υπό την αιγίδα των Υπουργείων 
Τουρισμού και Υγείας, της Περιφέρειας 
Αττικής και του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού Υγείας.

«Ο Τουρισμός Γονιμότητας αποτελεί 
κεφαλαιώδες κομμάτι του Ελληνικού 
Τουρισμού Υγείας»
Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και Περιφερειάρχης 
Αττικής Γιώργος Πατούλης ο οποίος άνοι-
ξε την εκδήλωση, χαρακτήρισε την υπο-
βοηθούμενη αναπαραγωγή, τον Τομέα 
που πρωτοστατεί μεταξύ των υπηρεσιών 
που αποτελούν τα «βαριά όπλα», του ελ-
ληνικού Ιατρικού Τουρισμού. Ειδικότερα, 
ο κ. Πατούλης μεταξύ άλλων επεσήμανε:

«Ο Τουρισμός Γονιμότητας αποτελεί κε-
φαλαιώδες κομμάτι του Ελληνικού Του-
ρισμού Υγείας. Μας χαρίζει ως χώρα 
πρωτιές, και μας κάνει υπερήφανους. 
Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά επιστη-
μονική μου εκτίμηση για κάθε ελληνική 
διάκριση, επιτυχία και πρωτοπορία στην 
επιστήμη της Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής. Είναι ο Τομέας που πρωτοστατεί 
μεταξύ των υπηρεσιών που αποτελούν 
τα «βαριά όπλα» του ελληνικού Ιατρικού 
Τουρισμού, όπως είναι και η αιμοκάθαρ-
ση, οι οφθαλμολογικές επεμβάσεις, η 
πλαστική χειρουργική και κοσμετολογία, 
ο διατροφικός ιατρικός τουρισμός, ο οδο-
ντιατρικός τουρισμός και πολλοί άλλοι 
τομείς που διαρκώς αναδύονται. Την Ελ-
λάδα επισκέπτονται ζευγάρια από δεκάδες 
χώρες του κόσμου για να πραγματοποιή-
σουν το όνειρο της τεκνοποίησης. Και 
σ’ αυτό καλωσορίζουμε και το πρόσφατο 
νομικό πλαίσιο για την υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή με τις πρωτοπόρες παρεμ-
βάσεις της Εθνικής Αρχής. Η ουσιαστική 
επιτυχία, βεβαίως, του να αποτελεί σήμε-
ρα η Ελλάδα κέντρο αναφοράς και Προο-
ρισμό Ιατρικού Τουρισμού για την Υπο-
βοηθούμενη Αναπαραγωγή, είναι των 
Ελλήνων διακεκριμένων επιστημόνων, 
οποίοι προσέλκυσαν το διασυνοριακό 
ενδιαφέρον υπογόνιμων ζευγαριών, με 
όπλο, την αριστεία της επιστήμης τους».
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ορ-
γανωτικής επιτροπής καρδιολόγος και 
Πρεσβευτής Τουρισμού κ. Αντώνιος Πο-
λυδώρου, αναφέρθηκε στις σημαντικές 
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του ιατρι-
κού τουρισμού στις οποίες πρωτοστατεί ο 
Πρόεδρος του ΙΣΑ.

«Σ
υστρατεύουμε τις δυνάμεις 
της επιστήμης και της αυτο-
διοίκησης για να καταστή-
σουμε τη χώρα μας, στον 

παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας» 
δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης, στο πλαίσιο 
της Διεθνούς Ημερίδας Τουρισμού Υγεί-
ας που διοργανώθηκε από το Παγκόσμιο 
Ιπποκράτειο Ινστιτούτου Ιατρών και το 
Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας 
στη Λάρισα, το Σάββατο (06/05).
Το θέμα της ημερίδας, στην οποία συμμε-
τείχαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου 
και επιφανή μέλη της επιστημονικής κοι-

Όπως επιση-
μάνθηκε, η 
παγκόσμια 
αγορά Του-
ρισμού Γο-
νιμότητας, 
αναμένεται 
να αυξηθεί με 
ρυθμό 30% τα 
επόμενα επτά 
χρόνια, από τα 
400 εκατομ-
μύρια δολάρια 
που αποτιμή-
θηκε το 2021.

ΙΣΑ: Εκατοντάδες εκατ. δολάρια για τον 
τουρισμό γονιμότητας διεκδικεί η Ελλάδα

HANDYMAN
Γρηγόριος Νικολόπουλος

Κινητό: 0414 801 895

Εμαϊλ: gregshandyfix@gmail.com

Ιστοσελίδα: http://www.gregrepairs.com

Διεύθυνση: 58 Griffiths Ave, Punchbowl

Για σιδεροκατασκευές, αλουμινοκατασκευές, 
παντός τύπου καγκέλων, συρόμενες πόρτες, 
καγκελόπορτες, επισκευές σε φράκτες, 
πόρτες και παράθυρα, επισκευές παλιών 
σπιτιών, βαψίματα, αλλαγή πατώματος 
και άλλα μερεμέτια στο σπίτι, 
επικοινωνήσετε με τον Γρηγόρη για τιμές. 
Ταχεία εξυπηρέτηση και εμπιστοσύνη 
στην εμπειρία μας 10 χρόνων.


