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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 

Λέξεις κλειδιά: Τουρισμός Υγείας, Ιατρικός τουρισμός, ασθενείς – τουρίστες, χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης   

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία με θέμα «Ιατρικός τουρισμός και οι προοπτικές ανάπτυξής του στην 

Ελλάδα», εκπονείται στα πλαίσια των τελικών πτυχιακών εργασιών για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση της Υγείας, του Τμήματος 

Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιο Πειραιώς.  

Σκοπός: Κύριος σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της προοπτικής ανάπτυξης του 

Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα. 

Μεθοδολογία: Για την εκπλήρωση του σκοπού της εργασίας πραγματοποιήθηκε 

δευτερογενής έρευνα. Συγκεκριμένα, η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από 

βιβλιογραφικές πηγές καθώς και μέσω της συγκέντρωσης μελετών και ξενόγλωσσων άρθρων 

που άπτονται του θέματος της ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού. Σημειώνεται ότι η 

δευτερογενής έρευνα επιλέχθηκε κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους, του περιορισμένου 

χρόνου, αλλά και της διαθεσιμότητας των στοιχείων.  

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα κύρια αποτελέσματα, η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού 

στην Ελλάδα πρέπει να προσανατολιστεί προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που 

αποτελούν μια νέα αγορά στον ιατρικό τουριστικό κλάδο, η δυναμικότητα της οποίας 

αυξάνεται κυρίως λόγω των ποικίλων κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και 

δημογραφικών αλλαγών σε αυτές. Παρόλο που ο Ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται 

σε αρχικά στάδια ανάπτυξης και παρουσιάζει αρκετά οικονομικά, οργανωτικά και θεσμικά 

προβλήματα, εντούτοις πληροί ένα σημαντικό αριθμό κριτηρίων που της προσφέρουν τη 

δυνατότητα να κατακτήσει σημαντικό μερίδιο της ιατρικής τουριστικής αγοράς στην 

Ανατολική Ευρώπη.  
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MEDICAL TOURISM AND ITS GROWTH PROSPECTS IN GREECE 

 
Keywords: Health Tourism, Medical Tourism, patients - tourists, Eastern European Countries 

 

Abstract 

 

This Master thesis on subject «Medical tourism and its growth prospects in Greece », was 

prepared within the final graduating projects concerning the fulfillment of the degree of M.Sc. 

in Health Management, submitted to the Department of Economics of University of Piraeus.  

Purpose: The main purpose of the study is to investigate the prospect of development of 

Medical Tourism in Greece by attracting patients from foreign countries.  

Methodology: To fulfill the purpose of the thesis, secondary research was carried out. 

Specifically, the data was collected from literature sources as well as from studies and foreign 

language articles relating to the theme of medical tourism. It is noted that the secondary 

survey was chosen mainly because of the low cost, the limited time and availability of data. 

Results: According to the main results, the development of medical tourism in Greece should 

focus on the countries of Eastern Europe that constitute a new market in the medical tourism 

industry, the capacity of which is growing mainly because of various social, political, 

economic and demographic changes happening to them. Although Medical tourism in Greece 

is still in its early stages and presents numerous economic, organisational and institutional 

problems, however, the country satisfies a significant number of criteria that enable to capture 

a significant share of the medical tourism market in Eastern Europe.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

1.1 Εισαγωγή 

Αναμφισβήτητα, η υγεία συνιστά μία από τις βασικές ανάγκες και προτεραιότητες του 

ανθρώπου και σήμερα έχει αποκτήσει την ιδιότητα μίας μεταβλητής που σχετίζεται 

παγκοσμίως με τον τουρισμό, δημιουργώντας έναν νέο κλάδο, αυτόν του Τουρισμού Υγείας 

(Λαλούμης, 2008) 

Ο στόχος της βελτίωσης ή της αποκατάστασης της υγείας μέσω της πραγματοποίησης ενός 

ταξιδιού, όπως για παράδειγμα μιας κρουαζιέρας ή απλώς μια μετακίνηση για αλλαγή 

κλίματος, υπήρξε ανέκαθεν ισχυρό ταξιδιωτικό κίνητρο, ενώ ο ιατρικός τουρισμός 

αποτέλεσαν σημαντική παράμετρο των ταξιδιωτικών κινήτρων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Με 

την πάροδο του χρόνου, όμως, μεταβάλλονται οι αντιλήψεις περί υγείας και ο ιαματικός 

τουρισμός εξελίσσεται στον σύγχρονο τύπο του θεραπευτικού τουρισμού με μεγάλη 

εξειδίκευση και επέκταση δραστηριοτήτων, με τη χρήση νέων τεχνολογιών που προστέθηκαν 

στις παραδοσιακές παροχές υγείας.  

Σήμερα ο τουρισμός υγείας έχει εξελιχθεί σε πολλές χώρες και περιλαμβάνει όλες τις 

υπηρεσίες που έχουν σχέση με τη θεραπεία στα πλαίσια της θεραπευτικής και προληπτικής 

διάστασης της υγείας και την επανάκτηση της καλής φυσικής κατάστασης του ανθρώπινου 

οργανισμού όπως τον ιατρικό έλεγχο (medical check ups), την ειδική διαιτητική αγωγή 

(special diets), τις βοτανοθεραπείες (herbal remedies), τη γυμναστική, τις ειδικές θεραπείες, 

όπως αντικαπνιστική, θεραπεία κατά του άγχους, ψυχοθεραπεία κ.α. 

Οι λόγοι που συντέλεσαν σ’ αυτή την εξέλιξη του τουρισμού υγείας είναι η αύξηση του 

μέσου όρου της ηλικίας του πληθυσμού οι οποίοι διαθέτουν ένα αρκετά υψηλό εισόδημα, 

ελεύθερο χρόνο και έχουν μεγάλη τάση να ταξιδεύουν, η αλλαγή του τρόπου ζωής (αυξάνεται 

η αγορά που αφορά τις πλαστικές εγχειρίσεις, ιαματικές πηγές, χώρους ανάπαυσης για 

ηλικιωμένους, αθλητικά κ.α), η επιτακτική ανάγκη για αναζήτηση εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, οι ιδιαιτερότητες στο ιατροφαρμακευτικό σύστημα κάθε χώρας (πολύς χρόνος 

αναμονής, υψηλό κόστος, έλλειψη ασφάλισης ή υποτυπώδης ασφάλιση, κ.α) (Garcia-Altes, 

2005:262-263). 

Επίσης σήμερα όσο ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι ταξιδεύουν με μεγάλη ευκολία σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας. Η πρόοδος αυτή 
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όμως συνοδεύεται και από αυξημένο κίνδυνο προσβολής των ταξιδιωτών από διάφορες 

ασθένειες. Οι απειλές αυτές είναι παρά πολλές και διαφέρουν ανάλογα με το γεωγραφικό 

χώρο που θα επισκεφθεί ο ταξιδιώτης. Οι συχνότερες ασθένειες που προσβάλλουν τους 

ταξιδιώτες είναι η διάρροια, το κοινό κρυολόγημα, η μαλάρια, ο κίτρινος πυρετός, κ.α. 

Επίσης συχνά είναι και τα τροχαία ατυχήματα στους τόπους που επισκέπτονται οι τουρίστες. 

Η σχέση επομένως του τουρισμού και της υγείας εκδηλώνεται και μέσα από την ασφαλή 

αντιμετώπιση αυτών των εκτάκτων περιστατικών που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια 

των διακοπών του τουρίστα. 

Ο κάθε τόπος υποδοχής τουριστών θα πρέπει επομένως να διαθέτει την απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδομή καθώς επίσης και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που θα 

προσφέρει στον τουρίστα τις υπηρεσίες αυτές. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

περιστατικών οι χώρες υποδοχής τουριστών είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν αυτοδύναμες 

υγειονομικές δομές, δηλαδή νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας και ιατρεία. Φυσικά τις 

περισσότερες φορές η υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδικευμένο προσωπικό δεν 

εξυπηρετούν μόνο τους τουρίστες, αλλά επίσης και τον ντόπιο πληθυσμό. Μάλιστα πολλές 

φορές η παροχή υπηρεσιών υγείας για τους τουρίστες υποστηρίζεται ότι δημιουργεί 

περισσότερες και βελτιωμένες ευκαιρίες περίθαλψης για τους ντόπιους. 

Σε ό,τι αφορά το χώρο της Ευρώπης, στα παραπάνω συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό οι 

αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον πολλών χωρών, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη για 

αναζήτηση νέων προορισμών που προσφέρουν οικονομικότερες θεραπείες σύμφωνες με τα 

διεθνή πρότυπα ποιότητας. Από την άλλη όμως, οι διαφοροποιήσεις τόσο στις ανάγκες των 

τουριστών όσο και στις κοινωνικές αντιλήψεις των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και οι 

δημογραφικές αλλαγές και οι αλλαγές στη νομοθεσία συναποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες αύξησης της προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ευεξίας με 

συνακόλουθη την αύξηση της ροής ασθενών κυρίως από τις χώρες της Ευρώπης. Η παρούσα 

πτυχιακή εργασία εξετάζει το φαινόμενο αυτό και αναφέρεται στις επιπτώσεις και στις 

προοπτικές ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα. 

 

1.2 Σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της προοπτικής ανάπτυξης 

του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα. Για την εκπλήρωση του σκοπού καταβάλλεται 

προσπάθεια κάλυψης των επί μέρους στόχων, ως ακολούθως: 
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1. περιγραφικής εξέτασης των πτυχών του Ιατρικού Τουρισμού. 

2. μελέτης των παραγόντων που καθορίζουν την αύξηση στη ροή ασθενών από χώρες 

της Ευρώπης 

3. συστηματικής μελέτης και παράθεσης των προϋποθέσεων ανάπτυξης Ιατρικού 

Τουρισμού με κύρια έμφαση στους τομείς των πόρων, των υποδομών και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

4. πραγματοποίησης και παράθεσης επιστημονικών αναλύσεων και μεθόδων ώστε να 

διαπιστωθούν πτυχές σχετιζόμενες με τη δυνατότητα και προοπτική ανάπτυξης του 

ιατρικού τουρισμού στη έλκυσης ασθενών από τις χώρες της Ευρώπης με 

προεξάρχουσα την ανάλυση SWOT με στόχο να διαφανούν οι κυριότερες ευκαιρίες 

και δυνάμεις αφενός, αλλά και οι απειλές και αδυναμίες της χώρας αναφορικά με το 

ζήτημα που πραγματεύεται η παρούσα διατριβή. 

 

1.3 Δομή της εργασίας 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κύρια κεφάλια. Στο πρώτο εισαγωγικό 

παρουσιάζεται ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας έτσι ώστε να καταστεί κατανοητό το 

αντικείμενο της μελέτης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση του 

θέματος. Σκοπός του δεύτερου κεφαλαίου είναι η εννοιολογική προσέγγιση του Ιατρικού 

τουρισμού και η περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της ιατρικής τουριστικής αγοράς 

όπως κοινωνικές επιπτώσεις, καταναλωτικά οφέλη από την εν λόγω δραστηριότητα, προφίλ 

των ταξιδιωτών - ασθενών, σημασία υποδομών και προβολής κλπ. Στο τρίτο κεφάλαιο 

ενότητα γίνεται αναφορά σχετικά με την ως τώρα ανάπτυξη του Ιατρικού   Τουρισμού στην 

Ελλάδα μέσω της παρουσίασης ορισμένων παραδειγμάτων. Επιπλέον, περιγράφονται οι 

κύριες ροές ασθενών - τουριστών προς την Ελλάδα, τόσο από χώρες της Ευρώπης (γενικά) , 

αλλά και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως 

ανταγωνιστικές για την Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται το εννοιολογικό μοντέλο 

που ακολουθήθηκε για την εκπλήρωση του σκοπού της εργασίας και αναλύονται με την 

χρήση επιστημονικών αναλύσεων και μεθόδων οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόφαση για ταξίδι για λόγους υγείας. 
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Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας, 

οι προοπτικές αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα μέσω της παράθεσης 

των στοιχείων που προκύπτουν από την ανάλυση SWOT. 

 

1.4 Ανακεφαλαίωση 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση του θέματος που 

διαπραγματεύεται η εν λόγω διπλωματική. Παρουσιάζεται ο σκοπός αλλά και το κίνητρο που 

έδωσε το έναυσμα για την συγγραφή της καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

Ουσιαστικά σκοπός του πρώτου κεφαλαίου είναι η  εισαγωγή του αναγνώστη στο θέμα 

που πραγματεύεται η εν λόγω διπλωματική αλλά και στους λόγους που οδήγησαν στην 

συγγραφή της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
 

2.1 Εισαγωγή 

Ο Τουρισμός υγείας εντάσσεται στην κατηγορία του ειδικού τουρισμού και συνδυάζει 

διακοπές και θεραπεία. Η ειδική αυτή μορφή γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια 

καθώς αυξάνεται διαρκώς η ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για συνδυασμό των διακοπών 

με τη φυσική και ψυχική του ανανέωση. Σκοπός των τουριστών που επιλέγουν αυτή τη 

μορφή τουρισμού είναι η αποκατάσταση της υγείας τους. Παλαιότερα τα άτομα που επέλεγαν 

αυτή τη μορφή τουρισμού ήταν προχωρημένης, κατά κανόνα, ηλικίας τα τελευταία όμως 

χρόνια παρατηρείται σταδιακή μείωση του μέσου όρου ηλικίας των συμμετεχόντων. Άλλο 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι κατοικούν, στην πλειοψηφία τους, σε μεγάλα αστικά κέντρα 

και διαθέτουν μεγάλο εισόδημα. 

Η τάση για τουρισμό υγείας και φυσικής ζωής είναι διαδεδομένη μεταξύ των Ευρωπαίων 

τουριστών, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αλλοδαπών τουριστών που 

επισκέπτονται την Ελλάδα. Ήδη, αρκετοί αλλοδαποί τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα 

προκειμένου να συνδυάσουν την αναψυχή με τον τουρισμό υγείας. Για παράδειγμα ορισμένες 

περιοχές στην Ελλάδα λόγω της γειτνίασής τους με τη θάλασσα, έχουν εξελιχθεί σε μεγάλες 

λουτροπόλεις, οι οποίες δέχονται εκτός από τους λουόμενους των ιαματικών πηγών και ένα 

μεγάλο αριθμό παραθεριστών. 

 

2.2 Από το Μαζικό στον Εναλλακτικό Τουρισμό 

Κατά τα τελευταία 50 χρόνια η τουριστική βιομηχανία έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που 

πλέον αποτελεί σημαντικό κλάδο της Ευρωπαϊκής οικονομίας, αφού στις ευρωπαϊκές χώρες 

παρατηρείται αύξηση του αριθμού τουριστών από όλο τον κόσμο. Με βάση στατιστικά 

δεδομένα διατυπώνονται προβλέψεις για 717 εκ. τουρίστες το 2020 που συνεπάγεται σχεδόν 

διπλασιασμό των επισκεπτών σε διάστημα μόλις 2 δεκαετιών, ήτοι μεταξύ του 2000 και του 

2020 (European Network for Accessible Tourism [ENAT], 2013). 

Οι σημαντικές, ωστόσο, αρνητικές επιπτώσεις από τον μαζικό τουρισμό, οδήγησαν τα 

τελευταία χρόνια στην αναζήτηση και εν τέλει ανάπτυξη διαφόρων μορφών εναλλακτικού 

τουρισμού, όπως είναι ο Τουρισμός για λόγους Υγείας. 
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Ήδη, από την δεκαετία του 1980 είχαν εντοπιστεί οι αλλαγές που συντελούνταν στα 

πλαίσια της παγκόσμιας αγοράς του τουρισμού. Στη δεκαετία του 1990, πολλοί ερευνητές 

επεσήμαναν ότι η άνοδος της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης, η αύξηση του ελεύθερου 

χρόνου, καθώς και οι σημαντικές κοινωνικές και δημογραφικές μεταβολές, κυρίως στον 

δυτικό κόσμο, επηρέασαν καταλυτικά την τουριστική αγορά διαφοροποιώντας την. Ως 

κυρίαρχο αποτέλεσμα των ως άνω αναφερομένων κοινωνικών αλλαγών προκύπτει η ολοένα 

και μεγαλύτερη ποικιλία μορφών τουρισμού, τουριστικών αναγκών και τουριστικών 

προτύπων (Καραθάνος, 2006). 

Με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται σημαντική μείωση του αριθμού των τουριστών 

για τους οποίους κυρίαρχο κίνητρο ταξιδιού αποτελεί αποκλειστικά και μόνο η αναζήτηση 

της απόλαυσης. Νέα κριτήρια επιλογών προορισμών και προϊόντων αποτελούν: 

- η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες, 

- η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

- η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου, 

- η βελτίωση των αισθητικών κριτηρίων και 

- η βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών συνθηκών ζωής των ανθρώπων. 

Η αναζήτηση αυτών των νέων αξιών σε σχέση με τον τουρισμό αντικατοπτρίζεται στις 

μορφές οργάνωσης του ελεύθερου χρόνου και στα νέα τουριστικά προϊόντα που διατίθενται. 

Μεταξύ των ειδικών μορφών τουρισμού συγκαταλέγεται και ο τουρισμός για λόγους 

υγείας, ο οποίος σήμερα αφορά όχι μόνον αμιγώς τους ασθενείς αλλά πλέον και τα υγιή 

άτομα που έχουν ως κίνητρο τη διατήρηση της καλής τους φυσικής κατάστασης και της 

ψυχικής και σωματικής τους αναζωογόνησης και ευεξίας. Αυτή η μορφή τουρισμού, λόγω 

των μεταβολών που αναφέρθηκαν προηγουμένως και κυρίως αναφορικά με τα κοινωνικά και 

καταναλωτικά πρότυπα στις αναπτυγμένες χώρες και όχι μόνο, εμφανίζει συνεχή τάση 

ανανέωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και καθίσταται ένας από τους δυναμικότερους 

νέους κλάδους της τουριστικής αγοράς (Καραθάνος, 2006). 

Ο Τουρισμός υγείας εντάσσεται στην κατηγορία του ειδικού τουρισμού και συνδυάζει 

διακοπές και θεραπεία. Η ειδική αυτή μορφή γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση τα τελευταία χρόνια 

καθώς αυξάνεται διαρκώς η ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για συνδυασμό των διακοπών 

με τη φυσική και ψυχική του ανανέωση. Σκοπός των τουριστών που επιλέγουν αυτή τη 

μορφή τουρισμού είναι η αποκατάσταση της υγείας τους. Παλαιότερα τα άτομα που επέλεγαν 

αυτή τη μορφή τουρισμού ήταν προχωρημένης, κατά κανόνα, ηλικίας τα τελευταία όμως 
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χρόνια παρατηρείται σταδιακή μείωση του μέσου όρου ηλικίας των συμμετεχόντων. Άλλο 

χαρακτηριστικό τους είναι ότι κατοικούν, στην πλειοψηφία τους, σε μεγάλα αστικά κέντρα 

και διαθέτουν μεγάλο εισόδημα. 

Η τάση για τουρισμό υγείας και φυσικής ζωής είναι διαδεδομένη μεταξύ των Ευρωπαίων 

τουριστών, οι οποίοι αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των αλλοδαπών τουριστών που 

επισκέπτονται την Ελλάδα. Ήδη, αρκετοί αλλοδαποί τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα 

προκειμένου να συνδυάσουν την αναψυχή με τον τουρισμό υγείας. Για παράδειγμα ορισμένες 

περιοχές στην Ελλάδα λόγω της γειτνίασής τους με τη θάλασσα, έχουν εξελιχθεί σε μεγάλες 

λουτροπόλεις, οι οποίες δέχονται εκτός από τους λουόμενους των ιαματικών πηγών και ένα 

μεγάλο αριθμό παραθεριστών. 
Οι εξελίξεις που παρατηρούνται την τελευταία δεκαετία τόσο στον Ευρωπαϊκό όσο και 

στον διεθνή χώρο, δείχνουν ότι η αγορά του τουρισμού υγείας επεκτείνεται σε δύο τμήματα 

τα οποία παρουσιάζουν έντονη αλληλοεπικάλυψη και η δημοτικότητά τους συνδέεται στενά 

με τις γενικότερες κοινωνικές τάσεις αλλά και τις τάσεις που θα επικρατήσουν μελλοντικά 

στην ιατρική επιστήμη (Lewin, 1991:223). Τα τμήματα αυτά σύμφωνα με τον Lewin (1991) 

είναι: 

1. τα κέντρα τουρισμού υγείας στα οποία έμφαση δίνεται στην συνολική βελτίωση 

της υγείας και της φυσικής κατάστασης του οργανισμού, και 

2. τα κέντρα ιαματικού τουρισμού, στα οποία στόχος είναι κυρίως η παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών σε άτομα για την αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων. 

Σήμερα, παρατηρούμε ότι στις περισσότερες σύγχρονες δυτικές κοινωνίες δίδεται 

περισσότερο βάρος τόσο σε κρατικό αλλά και σε ιδιωτικό επίπεδο στην πρόληψη παρά στην 

ίαση των ασθενειών διότι έτσι πιστεύεται ότι θα συμβάλλει τόσο στην αύξηση του 

προσδοκώμενου χρόνου ζωής όσο και στη βελτίωση της ποιότητάς της. Η ποιότητα ζωής 

είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινωνική, συναισθηματική, πνευματική και φυσική ευεξία 

των ατόμων (Κουτούζης, 2009). Η άποψη αυτή βασίζεται στον ορισμό που καθιέρωσε ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (1948), σύμφωνα με τον οποίο «η υγεία συνίσταται στην 

πλήρη φυσική, πνευματική, κοινωνική ευημερία και όχι απλώς στην απουσία οποιασδήποτε 

ασθένειας» (Douglas & Derrett, 2011). Σύμφωνα με την άποψη αυτή η υγεία αποκτά 

περισσότερο δυναμικό περιεχόμενο γιατί με τον τρόπο αυτό περιλαμβάνει τη φυσική και 

ψυχική υγεία, τις κοινωνικές λειτουργίες και τους κοινωνικούς ρόλους και τη γενικότερη 

ευεξία (Douglas & Derrett, 2011). 
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Καθώς, λοιπόν, ο τουρισμός υγείας συνεχώς εξελίσσεται σε ευρωπαϊκό αλλά και σε 

διεθνές επίπεδο περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με την υγεία όπως τον 

ιατρικό έλεγχο, την ειδική διαιτητική, τη θεραπεία με βιταμίνες, τις βοτανοθεραπείες, τη 

γυμναστική, τις ειδικές θεραπείες, όπως την αντικαπνιστική, τη θεραπεία κατά του άγχους, 

ψυχοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, αισθητική κλπ (Σπάθη, 2010:22). 

 

2.3 Εννοιολογική Προσέγγιση 

2.3.1 Τουρισμός 

Ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο γνωστό από την αρχαιότητα. Αυτό φαίνεται 

και από ότι ο πατέρας των θεών ο Δίας- Ζευς ήταν και ο προστάτης της φιλοξενίας και η 

φιλοξενία είχε ισχύ νόμου όπως επίσης ήταν γνωστός ο όρος φίλος από φιλοξενία. Υπήρχε 

επίσης το τυπικό της φιλοξενίας (βλέπε «Οδύσσεια» συνάντηση Αθηνάς με τη μορφή του 

Μάντη με τον Τηλέμαχο). Τους ξένους προστάτευαν εκτός από τον Ξένιο Δία και η Αθηνά η 

Ξενία, όπως και οι Διόσκουροι Κάστωρ και Πολυδεύκης. Υπήρχε θεία απαίτηση για την 

περιποίηση των ξένων και θεωρείτο αμάρτημα η κακή αντιμετώπισή τους. Η φιλοξενία 

ακολουθούσε μία ιεροτελεστία και παρέρχονταν σε κάθε ξένο, ο οποίος ανεξάρτητα από την 

τάξη που ανήκε, μπορούσε να μείνει σε ειδικό δωμάτιο, στον «ξενώνα». Η φιλοξενία είχε 

σημαντική κοινωνική δύναμη, διότι μπορούσε να συνδέσει άτομα οποιασδήποτε τάξης, 

ακόμη και απλούς πολίτες με βασιλιάδες. 

Η αποδοχή ενός ξένου για φιλοξενία λεγόταν «εστίαν» ή «ξενίζειν» ή «ξενοδοχείν». Ο 

ξένος με την άφιξή του έκανε ευχές στην οικογένεια που τον φιλοξενούσε και στην 

αναχώρηση δεχόταν δώρα. Όταν εμφανιζόταν ένας ξένος, ο κύριος του σπιτιού ή στην 

περίπτωση σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες «ξενοδόχος» ή «στεγανόμος», ή 

«εστιοπάμμων» ή «ναύκληρος», τον προσκαλούσε στο σπίτι του και παρέθετε γεύμα προς 

τιμή του. Η πρόσκληση σε γεύμα λεγόταν «επί ξενία καλείν». Ο ξένος μετά από το 

καθιερωμένο λουτρό, φορούσε τα πολυτελή ενδύματα που του προσέφερε ο οικοδεσπότης 

και στη συνέχεια καθόταν τιμητικά σε θρόνο. Το γεύμα συνήθως διαρκούσε πολύ, ενώ στη 

συζήτηση συμμετείχε και η οικοδέσποινα. Ο ξένος μετά από τα γεύματα έλεγε κάποια 

ιστορία ή κάποιο ανέκδοτο. Στην περίπτωση που κάποια ημέρα της φιλοξενίας δεν έτρωγε 

μαζί με τον ξενοδόχο του, τότε αυτός του έστελνε τρόφιμα στον ξένο του.  

Στην πορεία του χρόνου, οι συγκοινωνίες βελτιώθηκαν με αποτέλεσμα την ανάπτυξη του 

εμπορίου. Οι πολιτείες και οι κοινωνίες ήκμαζαν, όπως επίσης οι επιστήμες και οι τέχνες. Τα 
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ταξίδια, συνήθως γίνονταν συχνότερα και έπαιρναν μαζικό χαρακτήρα σε περιόδους αγώνων 

και εορτών. 

Οι ελληνικές πόλεις, σε περιπτώσεις εορτών, αθλητικών εκδηλώσεων και πανηγυρισμών, 

εκτός από το πλήθος των επισκεπτών, δέχονταν και αντιπροσωπείες από άλλες πόλεις. Τότε 

με τη μεσολάβηση της πολιτείας, η φιλοξενία ανατιθόνταν, σε ορισμένους πολίτες οι οποίοι 

αντιπροσώπευαν την πόλη, οπότε δημιουργήθηκε ο θεσμός της δημόσιας φιλοξενίας. Η 

δημόσια φιλοξενία συνήθως δημιουργούσε ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις πόλεις, με 

αποτέλεσμα να συνάπτονται συνθήκες αμοιβαίας φιλοξενίας. 

Ακόμα στην αρχαία Ελλάδα, είναι γνωστές οι διοργανώσεις που γίνονταν σε διάφορες 

πόλεις και έρχονταν επισκέπτες από όλες τις περιοχές. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες (770 π. Χ) 

αποτελούσαν μια θρησκευτικο-αθλητική εκδήλωση και γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια στην 

Ολυμπία. Επομένως οι μετακινήσεις που γίνονταν από τους επισκέπτες είχαν ένα 

συγκεκριμένο χρονικό όριο και έναν συγκεκριμένο σκοπό, την αναψυχή. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι αυτήν την χρονική περίοδο όλες οι εχθροπραξίες διακόπτονταν, για να 

μπορέσουν οι πολίτες να μετακινηθούν εύκολα και με ασφάλεια. Σημαντικό στοιχείο των 

μετακινήσεων, τόσο στην Α. Ελλάδα, όσο και στην Ρώμη η ύπαρξη αρκετού ελεύθερου 

χρόνου, που προσδιόριζε την καταγωγή του πολίτη, και έδινε την δυνατότητα σε πλούσιους 

πολίτες της εποχής να μετακινούνται με σκοπό να γνωρίσουν διαφορετικούς τόπους. 

Γνωστός σε όλους είναι ο ιστορικός κα γεωγράφος του 5ου αιώνα Ηρόδοτος (480- 421 

πχ), που υπήρξε από τους πρώτους περιηγητές. Κατάγονταν από την Αλικαρνασσό και 

έφτασε μέχρι την Περσία, την Αίγυπτο, την Σικελία. Στα ταξίδια του αυτά περιγράφονται τα 

έθιμα, τα ήθη, η θρησκεία οι τέχνες της κάθε περιοχής. Ο κυριότερος όμως περιηγητής 

θεωρείται ο Παυσανίας, ο οποίος έκανε περιηγήσεις στην Ελλάδα. Με το έργο του 

«Ελληνικές Αποδημίες» (150 πχ), δημιουργεί έναν από τους πρώτους τουριστικούς οδηγούς. 

Στους οδηγούς αυτούς, γίνεται περιγραφή λεπτομερής για τόπους που «αξίζουν» να τους 

επισκεφτεί κάποιος, καθώς και για μνημεία παλαιότερα και σύγχρονα της εποχής. Ήταν 

παρατηρητικός και σύμφωνα με τον Τζέιμς Φρέιζερ (1854-1941), χωρίς αυτόν τα ερείπια της 

Ελλάδας θα ήταν ως επί το πλείστον ένας λαβύρινθος χωρίς ενδείξεις, ένα αίνιγμα χωρίς 

απάντηση. (http://www.metafysiko.gr). 

Τα ταξίδια όμως στον ευρύτερο αρχαίο κόσμο γίνονταν από επιστήμονες, και εμπόρους 

που έπρεπε να μετακινηθούν για να μπορέσουν οι μεν έμποροι να πουλήσουν τις πραμάτειες 

τους οι δε επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο, την ιστορία, τα ήθη τις 
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συνήθειες αυτών. Επομένως οι μετακινήσεις δεν ήταν μόνο προνόμιο των Ελλήνων, αλλά και 

όλων εκείνων των λαών και ανθρώπων που ήθελαν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν. Οι 

Φοίνικες θαλασσοπόροι, αλλά κα καλοί έμποροι, καταφέρνουν να επεκτείνουν το εμπόριο 

τους, σε όλη την μεσόγειο. Πολλά από τα ταξίδια έγιναν με αφορμή το εμπόριο και έτσι 

αρκετοί λαοί έφτασαν μέχρι την Ινδία και την Κίνα. Στην Αίγυπτο όμως τα πρώτα ταξίδια 

ξεκίνησαν να γίνονται για θρησκευτικούς λόγους και ανακαλύφθηκαν από αρχαιολόγους 

σημάδια των πρώτων τουριστών σε μνημεία και ναούς. (Hudman και Hawkins, 1999). Η 

ανάγκη για να πραγματοποιούνται όλα αυτά τα ταξίδια, δημιούργησε την ανάγκη για 

ασφάλεια στα ταξίδια. Σημαντικό ρόλο στην μετακίνηση με ασφάλεια, διαδραμάτισε ο Μέγας 

Αλέξανδρος και οι κατακτήσεις αυτού. Δημιούργησε έναν ενιαίο γεωγραφικά χώρο με 

κοινούς θεσμούς και συστηματική οργάνωση. Μέσα σε αυτό το απέραντο κράτος μπορούσαν 

οι ταξιδιώτες να μετακινούνται εύκολα με την βοήθεια και της κοινής γλώσσας που 

επιτεύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα. 

Λόγω του όγκου των μετακινήσεων, υπήρξε η ανάγκη για δημιουργία χώρων στους 

οποίους να διαμένουν οι ταξιδιώτες. Έτσι κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα πανδοχεία. Το 

πρώτο στον Ελλαδικό χώρο χρονολογείται από τον 5ο αιώνα πχ. Και βρίσκεται στην Βοιωτία 

στις Πλαταιές κοντά στον ναό της Ήρας. 

Οι Ρωμαίοι από την άλλη πλευρά όμως, δίνουν μια ώθηση στον τουρισμό, με την 

κατασκευή οδικού δικτύου, όπως η Αππία οδός, που είχε μήκος 350 χιλ. σε όλο το οδικό 

δίκτυο κατασκευάζονται πανδοχεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες των ταξιδιωτών. 

Ο Καίσαρας Αύγουστος θέσπισε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τις «καλοκαιρινές 

διακοπές» για τις ανώτερες τάξεις. Ενώ στα χρόνια του Μεγάλου Αλέξανδρου με την ίδρυση 

μεγάλων αστικών κέντρων όπως η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια παρατηρείται μια 

μετακίνηση του πληθυσμού στις περιοχές αυτές ως παραθεριστικές κατοικίες. Ταυτόχρονα με 

την ύπαρξη διαφόρων δρώμενων της εποχής, αυξάνονται και οι τουριστικές μετακινήσεις. 

Έτσι υπήρξαν αλλαγές και βελτιώσεις και στα καταλύματα, αλλά και στα μέσα μεταφοράς. 

Στον μεσαίωνα τα πράγματα αλλάζουν, λόγω των μεγάλων αλλαγών που συμβαίνουν την 

περίοδο αυτή. Η εισβολή των Αράβων και η επαφή με τον μουσουλμανικό κόσμο, δημιουργεί 

πολιτιστικά κέντρα, Γρενάδα, Σεβίλλη, Κόρδοβα. Οι σταυροφορίες από την άλλη μετακινούν 

μεγάλο αριθμό ανθρώπων και τους φέρνουν σε επαφή με τον πολιτισμό της Μέσης 

Ανατολής. Στην μεσόγειο οι έμποροι παρά τα όποια προβλήματα, (όπως ύπαρξη Σαρακηνών 

πειρατών, κα) μετακινούνται από τόπο σε τόπο κουβαλώντας πολλές φορές τολμηρούς 
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επιβάτες που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και να μάθουν για άλλους λαούς συνήθειες, ήθη 

και έθιμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και ο Μάρκο Πόλο που έκανε τον δρόμο του 

μεταξιού και παρέμεινε δεκαέξι χρόνια, επιστρέφοντας με εμπειρίες άγνωστες μέχρι τότε 

στον Δυτικό κόσμο. 

Οι μετακινήσεις για θρησκευτικού λόγους δεν ήταν σπάνιες, αλλά περιορισμένες λόγω των 

δυσκολιών που αντιμετώπιζαν στη επικοινωνία. Η εκκλησία την εποχή αυτή βοήθησε 

σημαντικά, γιατί κατάφερε να επαναφέρει τον θεσμό της φιλοξενίας και να τον επιβάλει. Η 

εκκλησία δήλωνε ότι: «όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να τυγχάνουν μια φιλοξενία με όλη την 

απαιτούμενη ανθρωπιά». Στο πλαίσιο αυτό η εκκλησία δημιουργεί καταλύματα και σε 

απομακρυσμένες ορεινές περιοχές. Στην Γερμανία τον 16ο αιώνα επιβάλλεται πρόστιμο σε 

όποιον αρνείται να φιλοξενήσει ταξιδιώτη. Ένα σημαντικό γεγονός στα τέλη του Μεσαίωνα, 

είναι ότι δημιουργούνται χωριά υποδοχής. Αυτό συμβαίνει κυρίως στη Γαλλία και στη 

Γερμανία, χώρες που αποκτούν ένα προβάδισμα, έναντι άλλων χωρών. (Βαρβαρέσος, 2010) 

Η αναγέννηση αποτελεί μια εποχή έντονου προβληματισμού και πολλών αναζητήσεων σε 

όλα τα επίπεδα. Στην Αγγλία ο Richard Hakluyt θα δημιουργήσει την ανάγκη για 

υπερατλαντικά ταξίδια στις αποικίες της Αγγλίας, ενώ στην Γαλλία δεν είναι λίγα τα βιβλία 

που μιλούν για ταξίδια, εξάπτοντας την φαντασία, αλλά και την θέληση για γνωριμία με 

τόπους παράξενους και διαφορετικούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι οι πλούσιοι νέοι 

Άγγλοι, έπρεπε να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι δύο ετών για να πλουτίσουν τις γνώσεις 

τους. Ο Gibbon αναφέρει ότι το 1785 στην Αγγλία ταξίδεψαν και πήγαν στις αποικίες 

περίπου σαράντα χιλιάδες Άγγλοι. (Βαρβαρέσος, 2010) 

Η λέξη “tourist” χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το 1800, στην Αγγλία και δηλώνει 

αυτούς που συμμετέχουν στο “grand tour” (Μεγάλη περιήγηση που περιλάμβανε το Παρίσι, 

το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας, και την νότια και νοτιοανατολική Γαλλία και τη 

Βουργουνδία.). Οι δυσκολίες ενός ταξιδιού ήταν πολλές την εποχή αυτή. Με την βιομηχανική 

όμως επανάσταση τα πράγματα άλλαξαν κατά πολύ. Αναπτύχθηκαν τα μέσα μεταφοράς 

αρχής γενομένης με την ύπαρξη του σιδηρόδρομου. Στην Αγγλία το 1830 και μέχρι το τέλος 

του αιώνα αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή μεταφορικά μέσα σε όλο τον κόσμο. Εκτός από 

την ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι κοινωνικές και 

θεσμικές ανακατατάξεις την εποχή του 19ου αιώνα. Την ίδια εποχή ο Τόμας Κουκ δημιουργεί 

το πρώτο τουριστικό γραφείο το οποίο και οργανώνει ολόκληρο ταξίδι. (Βαρβαρέσος, 2010) 
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Έτσι ο τουρισμός στην πορεία του χρόνου, αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό δίαυλο 

επικοινωνίας μεταξύ των λαών. Η απλή περιήγηση, όπως ξεκίνησε, μετατρέπεται σταδιακά 

σε μια αναπτυξιακή δραστηριότητα που παράγει εισόδημα και διαμορφώνει νέες 

επαγγελματικές εξειδικεύσεις και μορφές απασχόλησης στον παγκόσμιο χώρο (Τσάρτας, 

2010) 

Η ίδια η λέξη τουρισμός έχει τη ρίζα της στην λέξη tour που σημαίνει γύρος/περιήγηση 

και χρησιμοποιείται τόσο στην Αγγλία, όσο και στην Γαλλία και touring δηλαδή πορεύομαι/ 

περπατώ το δρόμο. Η Γαλλική λέξη tour, προέρχεται από την λατινική λέξη tornus (Έχει την 

ρίζα του στην Ελληνική λέξη τορ δηλαδή το ανάγλυφο ο τόρνος, γιατί κάνει κίνηση κυκλική). 

Αρχικά ο όρος touring μεταφράστηκε, στα ελληνικά ως «περιηγητισμός». Στην πορεία όμως 

του χρόνου επικράτησε ο όρος «τουρισμός» που χρησιμοποιείται και παγκοσμίως. Ο όρος 

είναι πολυδιάστατος, πολυσύνθετος και δυναμικός ως έννοια και τον καθιστά δύσκολο και 

αλληλοεξαρτώμενο από την οπτική γωνία του εκάστοτε μελετητή και της χρονικής στιγμής 

που προσπαθεί να τον ορίσει. Έχουν ειπωθεί ποικίλοι ορισμοί λιγότερο ή περισσότερο 

πετυχημένοι, κάποιοι από τους οποίους παρατίθενται : 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNTWO – ΠΟΤ), ορίζει ως τουρισμό το σύνολο 

των δραστηριοτήτων των ανθρώπων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε προορισμούς και 

περιοχές άλλες εκτός από αυτές που αποτελούν το συνηθισμένο περιβάλλον τους, (π.χ τον 

τόπο της μόνιμης κατοικίας τους) και για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τον έναν χρόνο 

(χωρίς διακοπές), με σκοπό την αναψυχή, την ικανοποίηση των επαγγελματικών τους 

αναγκών τους. 

Κατά τον Ηγουμενάκη (2010), τουρισμός, με την σύγχρονή του μορφή, ορίζεται η 

πρόσκαιρη μετακίνηση από τον τόπο διαμονής σε έναν άλλο με αποκλειστικό σκοπό την 

ικανοποίηση των τουριστικών τους αναγκών ή επιθυμιών, και την οργανωμένη προσπάθεια 

που κάνει η χώρα ή πόλη υποδοχής για την προσέλκυση, και εξυπηρέτηση των ατόμων 

αυτών. 

Κατά τον Vella (1997) πάλι ο τουρισμός ορίζεται ως αυτοδύναμο φαινόμενο, συνώνυμο 

του ελεύθερου χρόνου και της κατανάλωσης. Γενικότερα όμως με τον όρο τουρισμό 

εννοούνται οι μετακινήσεις ανθρώπων από τον τόπο μόνιμης κατοικίας σε έναν άλλο, καθώς 

και το σύνολο των δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την μετακίνηση αυτή.  

 Στην Ελλάδα ο τουρισμός αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς για την εγχώρια 

οικονομία, αφού συμβάλλει ενεργά στο ΑΕΠ άμεσα ή έμμεσα προσφέροντας απασχόληση σε 
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περίπου χιλιάδες δεκάδες εργαζόμενους και αποφέροντας μεγάλα έσοδα κάθε χρόνο από το 

σύνολο της τουριστικής κίνησης που σημειώνεται.  

 

2.3.2 Υγεία 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το 1946 παραθέτει τον παρακάτω ορισμό για την έννοια 

της υγείας: «Υγεία είναι η πλήρη φυσική, πνευματική, κοινωνική ευημερία και όχι απλώς η 

απουσία οποιασδήποτε ασθένειας» (Douglas και Derrett, 2011). Στις μέρες βέβαια έχει γίνει 

μια επανεκτίμησή του και αναφέρει ότι με τον όρο «υγεία», νοείται η ολοκληρωμένη ευεξία 

του σώματος και του μυαλού και όχι μόνο η απουσία της ασθένειας. 

Ιστορικά ένας πρώτους «γιατρούς της αρχαιότητας», ο Ιπποκράτης δέχθηκε ότι η υγεία και 

η αρρώστια είναι καταστάσεις που επηρεάζονται από παράγοντες όπως το περιβάλλον, η 

φύση και η κληρονομικότητα και διέκρινε τα νοσήματα σε επιδημικά, ενδημικά και 

σποραδικά. Επίσης, ο φιλόσοφος Πλάτωνας θεωρούσε η ύπαρξη εσωτερικής και εξωτερικής 

ισορροπίας αποτελούσε το ιδεώδες για την επίτευξη της υγείας 

Το σίγουρο είναι ότι η υγεία αποτελεί πολύτιμο αγαθό που σχετίζεται με την αρμονική 

εξέλιξη του ανθρώπου ως κοινωνική και πνευματική οντότητα. Ο υγιής άνθρωπος 

αναπτύσσεται και ζει ευτυχισμένος συνεισφέροντας στην εξέλιξη της ιστορίας και της 

κοινωνίας. Αυτό φαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα της Rodriguez –Garcia. Σύμφωνα 

με τη Rodriguez –Garcia (2011), η υγεία περιβάλλεται από τέσσερις τεμνόμενους κύκλους, 

της οικονομικής ανάπτυξης, των πολιτικών εξελίξεων, της κοινωνικής εξέλιξης και της 

ανθρώπινης ανάπτυξης. Οι κύκλοι αυτοί λειτουργούν μέσα στο περιβάλλον σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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Παρακάτω παρουσιάζεται το ακόλουθο διάγραμμα της Rodriguez- Garcia: 
 

Σχήμα 2.1 

 Οι τεμνόμενοι κύκλοι της Υγείας 

 

  
 

 

Συνοψίζοντας όλα τα προηγούμενα μπορούμε να πούμε, ότι υγεία σημαίνει καλή φυσική, 

πνευματική, συναισθηματική κατάσταση και συνδέεται άμεσα με ψυχοκοινωνικούς και 

οικονομικούς παράγοντες. Ανατρέχοντας στο παρελθόν υπήρξαν μεγάλες μορφές ιατρών που 

βοήθησαν στην ανάπτυξη της ιατρικής ως επιστήμης. Ο πρώτος γιατρός ήταν ο Ασκληπιός 

που έζησε στην Τρίκκη, με επικρατέστερη χρονολογία γέννησης 1247 πΧ. Ασχολήθηκε με 

την συλλογή ιαματικών βοτάνων που θεωρούσε σημαντικά στην ίαση των ασθενειών. Είχε 

θεραπευτικές ιδιότητες. Ίδρυσε τα Ασκληπιεία που γνώρισαν μεγάλη άνθηση και σε αυτά 

άσκησε την ιατρική πολύ αργότερα και ο Ιπποκράτης ο Κώος. Ο Ιπποκράτης (440 πχ) 

θεωρείται ο πατέρας της ιατρικής και από τις πιο σημαντικές μορφές στην ιατρική. Διδάχθηκε 

την ιατρική από τον πατέρα του και θεωρούσαν ότι αποτελούν φυσικούς απογόνους του 

Ασκληπιού, γι’ αυτό και ονομάζονταν Ασκληπιάδες. Τις υπηρεσίες τους, τις προσέφεραν σε 

χώρους που ονομάζονταν Ασκληπιεία. Τα Ασκληπιεία, δεν λειτουργούσαν ως νοσοκομεία, 

αλλά ως ιερά εξαγνιστήρια. Ήταν δηλαδή, ταυτόχρονα θεραπευτήρια και λατρευτικοί ναοί 

που τα επισκέπτονταν κυρίως ασθενείς με ψυχοσωματικές διαταραχές και δέχονταν τις 
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ιαματικές επιδράσεις του νερού. Από αρχαίες γραπτές πηγές, πληροφορούμαστε ότι υπήρχαν 

τότε, περίπου 220 Ασκληπιεία σε όλη την Αρχαία Ελλάδα. Σπουδαίο γνωστό Ασκληπιείο 

ήταν αυτό της Επιδαύρου το οποίο θεωρούνταν ιερό της υδρολατρείας και της 

υδροθεραπείας. Ο Ιπποκράτης έγραψε πολλά κείμενα στα οποία βρίσκουμε για πρώτη φορά 

αναφορές στην δομή και λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, στην πρόσκληση των 

ασθενειών, την περιγραφή της υγείας τους, σε θεραπευτικές μεθόδους, στη χειρουργική, στη 

γυναικολογία κλπ. Επίσης, ο Ηρόφιλος ο Χαλκηδόνιος (περί τα 300π.Χ.) και ο Ερασίστρατος 

(330- 250 π.Χ) ήταν οι πρώτοι που περιέγραψαν για πρώτη φορά τα εσωτερικά όργανα του 

ανθρώπου με ακρίβεια και έδωσαν ονόματα στα μέρη αυτά. 

Αργότερα κατά τα ρωμαϊκά χρόνια ο Γαληνός (Πέργαμος Μ. Ασίας 129-199μ.Χ.)., 

αρχίατρος του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου. Θεωρήθηκε «πατέρας της φυσιολογίας και 

της υγιεινής παθολογίας». Ασχολήθηκε με όλους σχεδόν τους γνωστούς τομείς της εποχής 

του και έγραψε περίπου 700 ιατρικές μελέτες απ’ τις οποίες σώζονται περίπου 100. 

Στον μεσαίωνα και στο Βυζάντιο επικρατεί σκοταδισμός και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. 

Κάθε επιστήμονας που προσπαθούσε να αποδείξει πράγματα και καταστάσεις με θεωρήματα 

και πειράματα θεωρούνταν μάγος ή μάγισσα και εξοντώνονταν. 

Η επιστήμη της υγείας πέρασε μέσα από διάφορους δαιδαλώδεις δρόμους με περίεργες 

πρακτικές και μεθόδους (αφαιμάξεις, βδέλλες, σκευάσματα περίεργα κ.λ.π), μέχρι να φτάσει 

στην σημερινή της μορφή. Η υγεία όπως και στα αρχαία χρόνια, έτσι και σήμερα αποτελεί 

ένα «αγαθό» πολύτιμο. Διαχρονικά η εξασφάλιση ενός επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας 

αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό και στόχο. Για το λόγω αυτό επενδύονται κάθε χρόνο 

εκατομμύρια ευρώ, από το κάθε κράτος που λογικά σε κάθε εύρυθμη κοινωνία είναι 

υπεύθυνο, για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Το ίδιο κάνουν και οι ιδιωτικές εταιρείες που 

επιδιώκουν κυρίως το κέρδος. Από την άλλη οι πολίτες δαπανούν σημαντικά ποσά για να 

δεχθούν τις υπηρεσίες υγείας, ώστε να βρουν λύση στο πρόβλημα τους. 

 

2.3.3 Σύνδεση εννοιών υγείας – τουρισμού 

Η υγεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για ποιοτική ζωή. Δεν νοείται ποιότητα ζωής χωρίς 

υγεία. Έχοντας αυτό το πολύτιμο αγαθό, ο άνθρωπος επιθυμεί όχι μόνο να ιεραρχήσει και να 

καλύψει τις πρωταρχικές του ανάγκες κατά Maslow, (Κουτούζης 2009) σε τροφή, στέγη, 

ασφάλεια, δουλειά, αποδοχή και αγάπη από τον κοινωνικό του περίγυρο, αλλά να 

διαμορφώσει την ζωή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να «βρίσκει» ψυχική ηρεμία 
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και χαλάρωση. Ένας τρόπος για να ανακτήσει την ηρεμία του είναι και ο τουρισμός, η 

μετακίνηση του δηλαδή μακριά από το τόπο μόνιμης διαμονής του. Η αποφυγή ουσιαστικά 

της αντιμετώπισης των προβλημάτων της δουλειάς του (άγχος, κούραση, κα), της ίδιας του 

της καθημερινότητας και το διαφορετικό περιβάλλον (τόπος διαμονής, κουλτούρα, 

άνθρωποι), δημιουργεί μια ψυχική και σωματική ανάταση και ευεξία. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο 

που ο Ιπποκράτης αναφέρονταν συχνά στην υγεία των «πόλεων», εννοώντας το πόσο 

επιβάρυνε την υγεία η ζωή στην πόλη, και γι’ αυτό έκτιζε τα Ασκληπιεία στην εξοχή. 

Επομένως ο τουρισμός από μόνος του δημιουργεί θετικά συναισθήματα, που επιδρούν στα 

ψυχοσωματικά προβλήματα που πολλές φορές αναπτύσσει ο άνθρωπος λόγω του έντονου 

ρυθμού ζωής. Κρίνεται δηλαδή, αναγκαίος για την ίδια την υγεία του ανθρώπου (Κουτούζης 

2009). 

Αυτή είναι μια πλευρά κατά την οποία συνδέεται ο τουρισμός και με την υγεία. Από την 

άλλη η υγεία συνδέεται με τον τουρισμό κατά τις μετακινήσεις των τουριστών, δηλαδή, την 

χρήση που κάνει ο τουρίστας, των πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων μονάδων φροντίδας της 

χώρας υποδοχής. Δεν είναι λίγοι οι τουρίστες που καταλήγουν σε κάποια νοσηλευτικά ίδρυμα 

της χώρας υποδοχής μετά από ένα έκτακτο περιστατικό σοβαρό ή μη. (π.χ. τροχαίο ατύχημα, 

διαρροϊκές κενώσεις, ή κάποιο μικρόβιο κλπ). Ακόμα πολλοί τουρίστες, που είδη έχουν 

κάποια προβλήματα υγείας, επιθυμούν να ταξιδεύουν σε χώρες που διαθέτουν κατάλληλες 

μονάδες, ώστε σε μια πιθανή «δύσκολη» στιγμή τους να τους παρασχεθούν οι κατάλληλες 

ιατρικές υπηρεσίες, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για την ζωή τους. Οι μεταδοτικές ασθένειες 

που εμφανίζονται κατά διαστήματα σε διάφορες περιοχές της γης, όπως «η νόσος των 

πτηνών», το 2006, και παίρνουν την μορφή επιδημίας, επηρεάζουν κατά πολύ τις 

μετακινήσεις των τουριστών και επομένως τον ίδιο τον τουρισμό από και προς τις χώρες 

αυτές (Κουτούζης, 2009). 

 

2.3.4. Τουρισμός Υγείας 

Με τον όρο «Τουρισμός Υγείας», νοείται η δυνατότητα επίσκεψης ανθρώπων σε 

τουριστικούς προορισμούς, με στόχο την αναψυχή, συνδυασμένη με υπηρεσίες υγείας. Ο Ν. 

Κουμάνης (2007) αναφέρει ότι ο «τουρισμός υγείας», εμφανίστηκε στην αγορά από τη 

στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να αναζητούν προορισμούς εκτός δυτικού κόσμου, 

προκειμένου να εξασφαλίσουν φτηνότερες θεραπείες, σύμφωνα ωστόσο με τα διεθνή 

πρότυπα ποιότητας. Αυτή αποτελεί μια μορφή του τουρισμού υγείας. Σύμφωνα πάλι με τη 
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Σπάθη (2010) ως «Τουρισμός υγείας», ορίζεται η μετακίνηση των τουριστών που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο όχι αμιγώς του τουρισμού, αλλά και της αποκατάστασης 

προβλημάτων υγείας περιλαμβάνοντας όλες τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με την υγεία. 

Αυτές είναι ο ιατρικός έλεγχος, η θεραπεία με βιταμίνες, οι βοτανοθεραπείες, η γυμναστική, 

ειδικές θεραπείες, όπως η αντικαπνιστική, ψυχοθεραπεία, θεραπεία κατά του άγχους κα. 

Ο τουρισμός υγείας λοιπόν αποτελεί μια νέα μορφή εναλλακτικού τουρισμού, που έχει 

στόχο την προσέλκυση τουριστών που ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση της υγείας τους 

ή για τη διατήρηση της καλής φυσικής τους κατάστασης. Στις μέρες μας δεν είναι λίγοι αυτοί 

οι ασθενείς που είτε αναγκάζονται, είτε επιλέγουν να μεταβούν σε κάποια κλινική ή κέντρο 

αποκατάστασης σε άλλη χώρα λόγω των εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσφέρουν, είτε 

για θεραπεία είτε για πρόληψη. Γενικότερα στους χώρους αυτούς μπορούν να ακολουθήσουν 

την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή σε ένα συνήθως όμορφο περιβάλλον, που δεν θυμίζει 

το χώρο ενός απρόσωπου νοσοκομείου. Εξάλλου η ίαση πολλές φορές των ασθενών αποτελεί 

συνδυασμό όχι μόνο της καλής ανταπόκρισης του σώματος, αλλά και της ψυχής. Μέσα από 

την τελευταία φιλοσοφία, «αναδύθηκε» και ο όρος Τουρισμός Υγείας όπου συνυπάρχει η 

ιατρική φροντίδα με τον τουρισμό ή τουλάχιστον αναπτύσσεται παράλληλα όπου αυτό είναι 

δυνατό. 

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα επιθυμούν τις περισσότερες 

φορές, να τους δίνεται δυνατότητα να λειτουργήσουν και ως τουρίστες δηλαδή, να μπορούν 

να επισκεφτούν τα αξιοθέατα της περιοχής ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 

προσφέρουν τα ίδια τα κέντρα με στόχο την αναψυχή. Με τον τρόπο, ο ασθενής 

απαλλάσσεται έστω και προσωρινά από το άγχος της πορείας της υγείας του και 

επιτυγχάνεται ψυχική ηρεμία και χαλάρωση που ουσιαστικά υποβοηθάει, εν μέρει στην 

γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του. 

Πριν λίγα χρόνια ο τουρισμός υγείας, ήταν συνυφασμένος αποκλειστικά με τον 

θεραπευτικό / ιαματικό τουρισμό και απευθύνονταν μόνο σε ασθενείς, ως επί τω πλείστων. 

Τις τελευταίες όμως δύο δεκαετίες δεν ισχύει αυτό. (Βενετσανοπούλου, 2006) Σε όλες τις 

ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική, ο τουρισμός υγείας απευθύνεται πλέον 

όχι μόνο στους ασθενείς, αλλά και στους υγιείς, προσφέροντας τους προγράμματα και 

θεραπείες ώστε να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν μια καλή φυσική κατάσταση και 

αναζωογόνηση. (Βενετσανοπούλου, 2006). Ακόμα δίνει την δυνατότητα να προβούν σε 

ιατρικές επεμβάσεις αισθητικής, μακριά από τον τόπο διαμονής τους με σκοπό το οικονομικό 
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όφελος, (φθηνά νοσήλια κα), την ανάρρωση την παροχή φροντίδας σε όμορφο και καθαρό 

περιβάλλον και τη δυνατότητα μιας τουριστικής περιήγησης. 

Έτσι λοιπόν πλέον μπορεί να θεωρηθεί ως τουρισμός υγείας, «η σκόπιμη προσπάθεια μιας 

τουριστικής υπηρεσίας (ξενοδοχείο) ή τοποθεσίας πχ (Bath Βρετανία) να προσελκύσει 

τουρίστες προβάλλοντας τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις υγείας που διαθέτει σε 

συνδυασμό με τις συνήθεις τουριστικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις»(Διδασκάλου, 2009) 

Κατά την Σπάθη (2010), ο τουρισμός υγείας, αναφέρεται στα τουριστικά κέντρα 

αποκατάστασης και κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το προσφερόμενο προϊόν 

στο συγκεκριμένο χώρο. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

 Τα κέντρα ιαματικού τουρισμού (spas) 

 Τα κέντρα τουρισμού υγείας (health resorts) 

Ο τουρισμός υγείας τώρα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

 Το τμήμα της θεραπείας οι οποία βασίζεται στην χρήση των ουσιών, έτσι όπως 

εξέρχονται από την φύση. Έχει ως βάση τις ιατρικές μεθόδους και έχει 

θεραπευτική και προληπτική δράση. 

 Το δεύτερο τμήμα είναι της επανάκτησης της φυσικής αποκατάστασης, τόσο 

σε σωματικό, όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Έχει την βάση της περισσότερο στην 

έννοια των διακοπών και υγεία, παρά στην έννοια της θεραπείας του σώματος. 

 Το τρίτο τμήμα είναι τα διάφορα προϊόντα υγείας (health products). Έχουν την 

βάση τους σε φυσικά προϊόντα ή παράγωγα αυτών και βασίζονται σε 

παραδοσιακές συνταγές με φυσικές ή φυτικές πρώτες ύλες (βότανα της στεριάς 

ή της θάλασσας, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα κλπ). Στις μέρες μας τα 

προϊόντα αυτά έχουν μεγάλη ζήτηση. 

Κατά τον Ανδριώτη (2011), ο τουρισμός υγείας περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: 

 Τον ιαματικό- θεραπευτικό τουρισμό με την ύπαρξη των κέντρων υγείας 

(health resorts) και έχει την βάση του στην συνολική βελτίωση της υγεία, τόσο 

της σωματικής όσο και της ψυχικής. 

 Τα spas κέντρα στα οποία παρέχονται εξειδικευμένες θεραπείες με ιατρικές 

μεθόδους σε υπαρκτά προβλήματα. 

Κατά τους Mueller και Lanz- Kaufmann (2011), ο τουρισμός υγείας περιλαμβάνει τις εξής 

κατηγορίες: 
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 Τουρισμό πρόληψης για άτομα που επιθυμούν να δεχθούν εξειδικευμένες 

ιατρικές υπηρεσίες για την πρόληψη συγκεκριμένης ασθένειας 

 Τουρισμό ευεξίας για άτομα που θέλουν να βελτιώσουν την σωματική και 

ψυχική τους κατάσταση 

Ο τουρισμός των ασθενών ονομάζεται θεραπευτικός τουρισμός και είτε εξυπηρετεί 

ασθενείς κατά τις διακοπές τους, είτε παρέχει ανακούφιση ή θεραπεία σε ασθενείς σε 

ευχάριστο περιβάλλον. Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι μορφές τουρισμού 

υγείας.  

 

2.3.5. Μορφές Τουρισμού Υγείας 

Ως Τουρισμός Υγείας λοιπόν, ορίζεται η συμμετοχή τουριστών σε προγράμματα ιδιωτικής 

ιατρικής φροντίδας ή σε προγράμματα που σχετίζονται με την υγεία και την υγιεινή, σε 

συμφέρουσες τιμές και σε συνεργασία με την τουριστική βιομηχανία. Ο Τουρισμός Υγείας 

αφορά στην πρόληψη, διατήρηση, θεραπεία, ανάρρωση και αποκατάσταση της υγείας με 

σύγχρονες ιατρικές μεθόδους ή με φυσικές μεθόδους και παράλληλα, δύναται να συνδυάζεται 

με την ξεκούραση, τη χαλάρωση και τη διασκέδαση. Η βασική ιδέα είναι η σωματική, 

πνευματική, ψυχική και συναισθηματική αναζωογόνηση του ατόμου μακριά από την 

καθημερινή ρουτίνα σε ένα όμορφο χαλαρωτικό περιβάλλον1. 

Η εν λόγω μορφή εναλλακτικού τουρισμού αποτελείται από τρεις υποκατηγορίες: 

1) ιατρικός τουρισμός 

2) ιαματικός τουρισμός και 

3) τουρισμός ευεξίας 

Ο ιατρικός τουρισμός, είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, και μια αναπτυσσόμενη 

οικονομική δραστηριότητα με μεγάλες προσδοκίες, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερα μεγάλες 

επενδύσεις. (Παπαδόπουλος, 2006) 

Ο ιατρικός τουρισμός, σύμφωνα με τους (Goodrich & Goodrich, 1997:217), ορίζεται «ως 

προσπάθεια από την πλευρά μιας τουριστικής μονάδας ή ενός τουριστικού προορισμού για την 

προώθηση της υγειονομικής μέριμνας, πέραν των υπόλοιπων τουριστικών υπηρεσιών». Επ' 

αυτού σημειώνεται ότι, συνήθως, η ιατρική ανάγκη που ικανοποιείται μέσω διασυνοριακών 

ταξιδιών δεν ορίζεται ως επείγουσα (Johnston, et al., 2010). Ως ιατρικός τουρισμό, μπορούμε 

λοιπόν να ορίσουμε τον συνδυασμό παραθερισμού ή άσκησης δραστηριοτήτων σχετικών με 

1 http://www.healthpages.gr/portal/page/portal/1535/Fullstory?ArticleID=867 
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τον τουρισμό, με την πρόληψη, θεραπεία ή και άλλες αγωγές, χρόνιων ή μη, προβλημάτων 

υγείας. Ο τουρισμός ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, αναπτύσσεται είτε το 

χειμώνα, είτε το καλοκαίρι. Αντίθετα ο ιατρικός τουρισμός δεν έχει εποχή, και δεν 

επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Ο μέσος όρος ζωής 

είναι υψηλός με καλή ποιότητα σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Υπολογίζετε ότι ο 

προσδόκιμος μέσος όρος ζωής στην Ευρώπη, θα φτάσει τον 21ο αιώνα, τα 80 με 90 έτη. Οι 

άνθρωποι αυτοί, όσο περνούν τα χρόνια, θα χρειάζονται ιατρική φροντίδα υψηλού επιπέδου. 

Σήμερα στην Ευρώπη, μεγάλο μέρος του πληθυσμού, επιλέγει να δεχθεί ιατρικές φροντίδες 

σε έναν άνετο χώρο και να έχει την δυνατότητα να χαρεί κάποιες τουριστικές απολαύσεις 

ταυτόχρονα (Παπαδόπουλος, 2006) 

Κατά τον Σπάθη (2010) ως «ιατρικός τουρισμός νοείται ο τομέας της παροχής υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγείας από αναγνωρισμένους δημόσιους ή ιδιωτικούς 

φορείς του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ‘Έλληνες ή αλλοδαπούς 

πολίτες, όπου μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών στηρίζεται σε υποδομές ή μέσα που 

παρέχονται από φορείς της τουριστικής βιομηχανίας» (σελ. 11). 

Έτσι λοιπόν σε διάφορα μέρη αναπτύσσονται κέντρα με στόχο συγκεκριμένες ιατρικές 

ειδικότητες όπως είναι π.χ. η πλαστική χειρουργική, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, οι 

μεταμοσχεύσεις ζωτικών οργάνων, οι ογκολογικές υπηρεσίες η οφθαλμολογία, η 

οδοντιατρική, η εξυπηρέτηση ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια ή με αναπνευστικές παθήσεις 

(π.χ. άσθμα), με χρόνιες παθήσεις, άτομα τρίτης ηλικίας μη επαρκώς εξυπηρετούμενα, άτομα 

με αναπηρίες ή με ειδικές ανάγκες. 

Τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι «χρήστες», του τουρισμού υγείας, είτε για 

σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε για αισθητικές επεμβάσεις είναι τα εξής: 

 Χαμηλό κόστος (σε επεμβάσεις μεταμόσχευσης π.χ. νεφρών, επέμβαση ματιών κ.ά.) 

 Γρήγορη θεραπεία (δεν υπάρχουν λίστες αναμονής) 

 Ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών 

 Εξειδικευμένοι γιατροί 

 Ποιότητα παροχής γενικών υπηρεσιών (διαμονής, διατροφής) 

 Ανάρρωση σε όμορφο περιβάλλον, χωρίς στρες και άγχος 

 Ύπαρξη συνοδών που απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα υπηρεσιών όπως και οι 

ασθενείς 
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 Γραφεία που αναλαμβάνουν την οργάνωση του ταξιδιού με όλες τις λεπτομέρειες 

(http://medicaltourismguide.org). 

Φυσικά υπάρχουν και μειονεκτήματα που είναι τα εξής: 

 Σε μερικές χώρες οι δαπάνες των επεμβάσεων δεν καλύπτονται από τις ιδιωτικές 

ασφαλίσεις 

 Δεν υπάρχει νομική κάλυψη 

 Υπάρχουν νοσοκομεία που διώχνουν νωρίτερα τους ασθενείς, λόγω μεγάλου όγκου 

ασθενών 

 Το διαφορετικό περιβάλλον, πολλές φορές μπορεί να είναι επιβαρυντικό για την υγεία 

του ασθενή, λόγω ύπαρξης κάποιων μικροβίων ή βακτηρίων στα οποία ο οργανισμός 

του ασθενή δεν είναι συνηθισμένος. (http://medicaltourismguide.org) 

Ο Ιαματικός Τουρισμός από την άλλη αναφέρεται σε ταξίδια που πραγματοποιούν 

τουρίστες με διάφορα προβλήματα υγείας με σκοπό την επίσκεψη προορισμών στους οποίους 

υπάρχουν ιαματικές πηγές με θεραπευτικές ιδιότητες, ή και τουρίστες που είναι καθ' όλα 

υγιείς και ενδιαφέρονται απλά για την ψυχική και σωματική τους αναζωογόνηση (Κουμέλης, 

2006, Λαλούμης, 2008). 

Ο ιαματικός τουρισμός, ήταν μια μορφή τουρισμού, που χαρακτήρισε την τουριστική 

ανάπτυξη της Ελλάδας, προπολεμικά και μεταπολεμικά, μέχρι την δεκαετία του ’50. Τα τότε 

γνωστά ιαματικά λουτρά, όπως της Αιδηψού, της Υπάτης, της Ρόδου, κ.ά. συγκέντρωναν 

μεγάλο αριθμό λουόμενων και μάλιστα υψηλών εισοδημάτων. Στην πορεία του χρόνου οι 

ιαματικές πηγές «μαράζωσαν», με αποτέλεσμα να παραμεληθούν από την ίδια την πολιτεία. 

Στην πορεία αυτή, βοήθησε και το γεγονός της κατάργησης της έδρας της ιατρικής 

υδρολογίας, το 1952 (Παππά,  2008) από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και την απόρριψη των 

γιατρών ως θεραπευτική αγωγή, την χρήση ιαματικών νερών. Ένας ακόμα σημαντικός λόγος 

που συνέβαλλε στον «μαρασμό», είναι και η αλλαγή μοντέλου τουρισμού, που υιοθέτησε η 

Ελλάδα στην πορεία του χρόνου, εστιάζοντας στο τρίπτυχο «ήλιος – θάλασσα – σεξ» και 

φυσικά στον μαζικό τουρισμό. Στις μέρες έχοντας πια ξεπεράσει το μοντέλου του μαζικού 

τουρισμού, στο εξωτερικό εδώ και χρόνια στην Ελλάδα γίνονται ακόμα προσπάθειες, γίνεται 

μια στροφή στον εναλλακτικό τουρισμό, που συμπεριλαμβάνει και τον ιαματικό τουρισμό. 

Ως Ιαματικό τουρισμό μπορούμε να ορίσουμε ουσιαστικά, τη χρήση των ιαματικών νερών, 

που προέρχονται από πηγές με ζεστό νερό και με φυσικά χημικά στοιχεία, με στόχο κατά 

βάση την θεραπεία ή και την ίαση, κάποιων χρόνιων παθήσεων. Θεωρητικά λειτουργεί 
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συμπληρωματικά με την παραδοσιακή ιατρική και προσφέρει, ανάλογα με τις ιδιότητες των 

ιαματικών νερών, ίαση μέσω λουτροθεραπείας, πηλοθεραπείας, εισπνοθεραπείας και 

ποσιθεραπείας. Κάθε χώρα εκμεταλλευόμενη το φυσικό της πλούτο μπορεί να αναδείξει τις 

ιαματικές της πηγές και σε χώρους τουρισμού παράλληλα με την ίαση. 

Η ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού σε διεθνές επίπεδο δίνει μια ώθηση και στην χώρα 

μας για περαιτέρω ανάπτυξη και προσπάθεια δημιουργίας, στους χώρους των ιαματικών 

πηγών, κέντρα υγείας τουρισμού. (Κουμέλης, 2006) Οι χώροι αυτοί με την κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδομή και το κατάλληλο προσωπικό, μπορούν να γίνουν ανταγωνίσιμα με 

αντίστοιχα του εξωτερικού και να πάρουν ενεργά μέρος στην «πίτα» της παγκόσμιας αγοράς 

τουρισμού υγείας και ταυτόχρονα να συμμετάσχουν στο ΑΕΠ της Ελλάδας. 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού για την Ελλάδα 

είναι τα εξής: 

 Πολλές φυσικές ιαματικές πηγές διάσπαρτες στον Ελλαδικό χώρο 

 Πλούσιο φυσικό- ιστορικό περιβάλλον και καλό κλίμα με δυνατότητα ανάπτυξης της 

κλιματοθεραπείας 

 Λόγω της εγκατάλειψης τους μέχρι τώρα, δίνεται η δυνατότητα για σχεδιασμό των 

χώρων των πηγών εξ’ αρχής, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα ανάπτυξης 

 Φθηνή σχετικά θεραπεία 

 Κάλυψη ως ένα βαθμό των δαπανών από τα ασφαλιστικά ταμεία των επισκεπτών / 

χρηστών. 

 Τα μειονεκτήματα των ιαματικών πηγών είναι τα εξής: 

 Ανεπαρκή ιατρική παροχή στους χώρους των ιαματικών πηγών σε 12μήνη βάση 

 Ανεπαρκή νοσηλευτικό προσωπικού σε 12μήνη βάση 

 Χώροι μερικώς αναβαθμισμένοι ή και καθόλου σε κάποιες ιαματικές πηγές 

 Ανεπαρκής προστασία από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 

 Παρεχόμενες υπηρεσίες που δεν υπόκεινται σε πρότυπα τύπου ISO, σύμφωνα με τα 

διεθνή στάνταρτ. (www.enthesis.net ) 

Τέλος, ο Τουρισμός Ευεξίας αφορά κυρίως στην υδροθεραπεία. 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. Τα τελευταία χρόνια, ο 

σύγχρονος άνθρωπος έχει πλέον συνειδητοποιήσει ότι η επιβάρυνση του φυσικού 
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περιβάλλοντος, το άγχος που προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το κάπνισμα κ.λπ., 

αποτελούν ενοχοποιητικούς παράγοντες για τις περισσότερες ασθένειες και το πρόωρο γήρας, 

επιλέγοντας, σταδιακά, νέες φυσικές μεθόδους θεραπείας, περιορίζοντας παράλληλα και τη 

χρήση φαρμάκων. Έχει πλέον αποδειχθεί επιστημονικά, ότι τα προϊόντα Τουρισμού Ευεξίας 

συντελούν στη διατήρηση της καλής υγείας με σημαντική συμβολή ιδιαιτέρως στην 

προληπτική ιατρική. Παρά την ευρέως επικρατούσα αντίληψη, σήμερα ο Τουρισμός Ευεξίας 

απευθύνεται όχι μόνο σε πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας αλλά και στο μέσο 

καταναλωτή, καθώς οι υπηρεσίες διαμονής και ευεξίας παρέχονται σε πολύ λογικό κόστος2. 

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στις προοπτικές ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού 

στην Ελλάδα (π.χ. σε ιατρικές υπηρεσίες γονιμοποίησης, οφθαλμολογικών περιπτώσεων, 

προβλημάτων σχετιζομένων με το ήπαρ κ.λ.π.). Σε ό, τι αφορά τις άλλες υποκατηγορίες (δηλ., 

ιαματικός τουρισμός και τουρισμός ευεξίας), η εξέταση εστιάζεται μόνο στις δυνατότητες της 

χώρας να προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης ασθενών. 

 

2.3.6 Προβλήματα Υγείας Τουριστών 

Οι άνθρωποι ταξιδεύουν για ποικίλους λόγους όπως συνέδρια, οικολογικές εξερευνήσεις, 

οικογενειακές συγκεντρώσεις, για να επισκεφθούν τους φίλους τους, για πολιτιστικούς 

λόγους, για επιχειρηματικούς λόγους αλλά ο αρχαιότερος και συχνότερος λόγος να 

συμμετέχει στον τουρισμό είναι η υγεία.  

Σύμφωνα με την συνεδρίαση του Παγκόσμιου τουρισμού που έγινε το 1983 ο τουρισμός 

χρησιμεύει για να μπορεί ο άνθρωπος να εκπληρώνει την βασική του ανάγκη για διανοητική 

και φυσική υγεία. 

Σήμερα επίσης όσο ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι ταξιδεύουν με μεγάλη ευκολία σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, η πρόοδος όμως αυτή συνοδεύεται και από αυξημένο 

κίνδυνο προσβολής των ταξιδιωτών από διάφορες ασθένειες. Όπως αναφέρει ο Beck (2002) 

οι περισσότεροι κίνδυνοι που διατρέχουν οι ταξιδιώτες δεν είναι αόρατοι στις αισθήσεις μας 

(μεταποιημένες γενετικές συνθέσεις, πυρηνική ακτινοβολία κ.λ.π.). παραμένουν κρυμμένοι 

κατά ένα μεγάλο μέρος όπως και τόσοι άλλοι κίνδυνοι. 

Υπάρχει μία βασική αμφιβολία στην αντίληψη των τουριστών για ένα ταξίδι σε μία 

σχετικά άγνωστη χώρα. Παρόλο που είναι ανυπόμονοι για τις χαρές και τις εμπειρίες που 

τους περιμένουν, πολλές φορές ανησυχούν για τις δυσκολίες του ταξιδιού να προσαρμοστούν 

2 http://www.healthpages.gr/portal/page/portal/1535/Fullstory?ArticleID=865 
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στο κλίμα, στις συνθήκες ζωής, τους κινδύνους για την υγεία, και ειδικά για την 

διαθεσιμότητα και την ασφάλεια φαγητών και ποτών (Cossar, 2006). Τα ταξίδια σε χώρες 

υπό ανάπτυξη συνοδεύονται από μεγαλύτερο κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία, το 50% των ταξιδιωτών που επισκέπτονται ξένες χώρες ασθενούν λόγω 

του ταξιδιού. Οι απειλές από μολυσματικές ασθένειες είναι παρά πολλές και διαφέρουν 

ανάλογα με το γεωγραφικό χώρο που θα επισκεφθεί ο ταξιδιώτης. Αφενός στη βιβλιογραφία 

έχουν αναφερθεί ένα πλήθος προβλημάτων υγείας που συχνά αντιμετωπίζουν οι τουρίστες 

κατά τις διακοπές τους. Σύμφωνα με τον Ryan (2001) τα περισσότερα από αυτά τα 

προβλήματα συσχετίζονται με το φαγητό, τον ήλιο και το ποτό. Ο Davies (1998) υποστηρίζει 

ότι ανεξάρτητα από τον τόπο προορισμού η διάρροια αποτελεί το πιο συχνό πρόβλημα υγείας 

των τουριστών. Ο Cossar (2006) σημειώνει ότι από μια έρευνα που πραγματοποίησαν κατά 

την περίοδο 1987-1995 ότι το 36% των Σκωτσέζων τουριστών που επισκέφθηκαν την 

Ελλάδα ανάφεραν κάποιο μικροπρόβλημα υγείας που σχετίζεται με το ταξίδι. Στην 

Χαλκιδική η Wickens (2007) αναφέρει ως ένα συνήθη λόγο επίσκεψης ιδιωτικών ιατρών, 

προβλήματα που σχετίζονται με την κολπική μόλυνση των γυναικών εξαιτίας της συχνής και 

απρόσεκτης σεξουαλικής επαφής κατά την διάρκεια των διακοπών τους καθώς και από τη 

μόλυνση της θάλασσας. Επίσης το ηλιακό έγκαυμα αποτελεί έναν από τους συνήθεις λόγους 

επίσκεψης ιδιωτικών ιατρών (Ross & Sanchez 2000, Wickens 2007). Ένα σύνηθες έκτακτο 

πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν πολλοί τουρίστες οφείλεται σε τροχαία ατυχήματα. 

Από μια έρευνα της Wickens (2007) σε ένα χωριό της Χαλκιδικής αποκαλύφθηκε ότι τα 

περισσότερα από αυτά τα προβλήματα οφείλονται στο γεγονός ότι οι ξένοι τουρίστες δεν 

είναι συνηθισμένοι στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Όμως τα περισσότερα από τα τροχαία 

ατυχήματα χρήζουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και μόνο ένα μικρό μέρος 

ατυχημάτων απαιτούν εξεζητημένη θεραπεία και νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Επειδή τα ερευνητικά στοιχεία δεν μπορούν εύκολα να συγκριθούν και δεν είναι επομένως 

χρήσιμα στο να δώσουν προειδοποιήσεις υγείας βασισμένες στις αρνητικές εκβάσεις, είναι 

προτιμότερο από το να κοιτάζουμε τους αριθμούς, να εξετάσουμε τις πιθανές 

περιβαλλοντικές παραμέτρους λεπτομερέστερα όπως αναλύονται παρακάτω. 

 

Φυσικοί Κίνδυνοι 

Σύμφωνα με τον Bauer (2011) οι περισσότεροι φυσικοί κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει 

ένας ταξιδιώτης συσχετίζονται με την αλλαγή στη βαρομετρική πίεση, το υψόμετρο, το ταξίδι 

24 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



με το αεροπλάνο λόγω των απότομων αλλαγών ύψους που μπορεί να προκαλέσουν διάφορες 

ζημιές στην υγεία. Η εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση σύμφωνα με τον Pfausler κ.συν. (2006) 

αποτελεί έναν άλλο κίνδυνο για την υγεία των ταξιδιωτών αέρα, όπως επίσης και ο 

εμβολισμός των πνευμόνων κατά τη διάρκεια των μεγάλης απόστασης πτήσεων όπως έχει 

περιγραφεί από τον Burki (1999). 

Παρόμοιους κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουν και οι τουρίστες οι οποίοι προτιμούν 

την υποβρύχια κατάδυση σαν σπορ για τις διακοπές τους. Μια σοβαρή κατάσταση που 

μπορεί να έχει επιπτώσεις στους δύτες είναι το “barotraumas” που αναφέρεται στον 

«τραυματισμό ιστού ως αποτέλεσμα της αποτυχίας ενός χώρου γεμισμένου με αέριο να 

εξισώσει την εσωτερική πίεση του έτσι ώστε να αντιστοιχεί στις αλλαγές της 

περιβαλλοντικής πίεσης» (Mathieson & Wall, 2003:30). Ένας άλλος φυσικός κίνδυνος μπορεί 

να θεωρηθεί και η διαφορετική θερμοκρασία, δηλαδή οι τουρίστες που παίρνουν μέρος σε 

υπαίθριες δραστηριότητες μπορούν να εκτεθούν σκόπιμα ή ακούσια σε περισσότερη 

θερμότητα ή κρύο από αυτές που είναι συνηθισμένοι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Η 

ορειβασία, το σκι, η κολύμβηση, το κολύμπι με αναπνευστήρα, ή η υποβρύχια κατάδυση 

είναι μόνο μερικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε υποθερμία, 

υπερθερμία και σε μεμονωμένες ακραίες περιπτώσεις ακόμα και στο θάνατο. Από την άλλη 

πλευρά, κάνοντας ηλιοθεραπεία, ή άσκηση κατά τη διάρκεια του καυτού καιρού, μπορεί να 

γίνει αιτία για την εμφάνιση καρκίνου του δέρματος ή ακόμα τα πιο επικίνδυνα τα 

ονομαζόμενα μελανώματα. Σύμφωνα με μελέτες το Queensland έχει το υψηλότερο ποσοστό 

μελανώματος στον κόσμο (Haynes, 2005). Μεταξύ των ετών 1989 έως και το 1997, τα 

ποσοστά μελανωμάτων αυξήθηκαν περισσότερο από το μισό στις γυναίκες φθάνοντας στο 

39.7/100,000 και διπλασιασμένο στους άνδρες στο (48.9/100,000) (MacLennan κ.συν., 2002). 

Ο Clark και ο Page (2006) ερεύνησαν τα προβλήματα υγείας των Βρετανών τουριστών στη 

Μάλτα όπου απέδειξαν πως το 24.1% έπασχε από ηλιακό έγκαυμα ή ηλίαση (Cossar, 2006). 

Υπάρχουν επίσης τουρίστες που συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπου 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι το νερό, είτε φρέσκο είτε της θάλασσας, όπως το ράφτινγκ, το 

σερφ, η κατάδυση, η ναυσιπλοΐα. Οποιαδήποτε από αυτές τις δραστηριότητες υπονομεύει τον 

κίνδυνο του τραυματισμού είτε λόγω ελαττωματικού εξοπλισμού ή λόγω της υπερεκτίμησης 

των αθλητικών δυνατοτήτων του τουρίστα. Ο Hartung (2000) για πάνω από δέκα μήνες 

ερεύνησε 276 τραυματισμούς των ωκεάνιων αθλητικών δραστηριοτήτων στο Oahu και στη 

Χαβάη. Οι τραυματισμοί αφορούσαν κυρίως την κολύμβηση και το σερφ, 
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συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων μοιραίων περιστατικών λόγω πνιγμών και πέντε 

τραυματισμούς νωτιαίου μυελού. Ο Hartung (2000) εξέτασε επίσης 337 τραυματισμούς από 

346 σέρφερς σε μια διετία. Οι πιο κοινοί τραυματισμοί ήταν: πληγές (41%), τραυματισμοί 

μαλακών οργάνων (35%) και έγιναν συστάσεις σχετικά με τις τροποποιήσεις ασφάλειας στο 

σχέδιο και τη δομή της σανίδας. 

Ένα ιδιαίτερο επίσης πρόβλημα είναι οι θαλάσσιες μολύνσεις που μπορεί να πάθει κάποιος 

έχοντας ακόμα και ένα μικρό τραύμα από τους οργανισμούς, συνήθως από τα βακτηρίδια που 

υπάρχουν στο νερό της θάλασσας. Μικρότερους επίσης τραυματισμούς μπορεί να πάθει 

κάποιος λόγω των σπονδυλικών στηλών των ψαριών, από τα κοράλλια, κόψιμο από τα 

κοχύλια ή τα βράχια ή του γάντζους που χρησιμοποιούν για ψάρεμα και είναι αρκετοί για τις 

μολύνσεις. 

 

Γεωλογικοί Κίνδυνοι 

Ένα βλέμμα στους χάρτες που απεικονίζουν τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών, τη θέση των 

ηφαιστείων και τους σεισμούς αποκαλύπτει ότι οι πιο πολλές από αυτές τις περιοχές είναι 

στην πραγματικότητα τόποι προορισμού τουριστών. Σπάνια επίσης οι τουρίστες μπορούν να 

βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιο γεωλογικό κίνδυνο όπως ένα σεισμό, μία ηφαιστειακή 

έκρηξη, ή πτώσεις χιονοστιβάδων ή καθιζήσεις εδάφους. Όπως παράδειγμα στο σεισμό της 

31ης Μαΐου 1970 στο κεντρικό Περού όπου σκοτώθηκαν περίπου 70.000 άνθρωποι λόγω της 

χιονοστιβάδας, της καθίζησης του εδάφους και του καταρράκτη που προκάλεσε ο σεισμός 

(Hall & Weiler, 2002). 

Άλλα φυσικά γεγονότα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν οι τουρίστες είναι: κυκλώνες, 

ανεμοστρόβιλοι ή χιονοθύελλες, τσουνάμι (Burdy και Wagner, 2006) και κατολισθήσεις 

λάσπης και χιονοστιβάδων. Σε μια μόνο θύελλα στο Νεπάλ Ιμαλάια από τις 10 έως τις 11 

Νοεμβρίου 1995, 22 αλλοδαποί και περισσότεροι από 45 ντόπιοι πέθαναν σε διαφορετικές 

περιοχές λόγω των βαριών χιονοπτώσεων, χιονοστιβάδων και κατολισθήσεων λάσπης (Burdy 

και Wagner, 2006). 

 

Βιολογικοί Κίνδυνοι  

Οι περισσότεροι βιολογικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα ζώα λόγω του ότι οι τουρίστες 

έρχονται συχνά σε επαφή με αυτά με διάφορους τρόπους. και μπορούν ακούσια να βρεθούν 

αντιμέτωποι με ζώα που είναι πιθανοί κίνδυνοι υγείας. Είναι δύσκολο να ληφθούν 
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λεπτομερείς στατιστικές για τα γεγονότα όπου τα άγρια ζώα όπως οι τίγρεις, τα λιοντάρια, οι 

αρκούδες, οι ελέφαντες, οι κροκόδειλοι ή τα μη δηλητηριώδη φίδια μεγάλου μεγέθους 

τραυμάτισαν ή σκότωσαν τουρίστες (Durrheim και Leggat, 2009). Η σοβαρότερη ασθένεια 

που μεταδίδεται συνήθως από τα ζώα είναι η λύσσα η οποία είναι μια σχεδόν παγκόσμια 

ασθένεια και, επομένως, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στους ταξιδιώτες (Wide κ.συν., 2004). 

Ατυχήματα επίσης προκαλούμενα από δηλητηριώδη ζώα είναι σχετικά διαδεδομένα 

ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές του κόσμου που έχουν σχέση με τη γεωργία, τη μεταλλεία, 

την εξερεύνηση πετρελαίου, την αλιεία, το κυνήγι και τον τουρισμό. O Wide και οι 

συνεργάτες του (2004) υπολόγισαν ότι στην Αυστραλία μόνο περίπου 3000 δαγκώματα 

φιδιών εμφανίζονται το χρόνο. Στην Ινδία, 30.000 θάνατοι μπορούν ετησίως να αποδοθούν 

στο δάγκωμα φιδιού, που είναι μια σημαντική αιτία θανάτου στη Νοτιοανατολική Ασία, 

Αφρική και τροπική Αμερική (Graigner, 2003). 

Επίσης οι συχνά ξεχασμένοι βιολογικοί κίνδυνοι από ένα ευρύ φάσμα των φυτών με μέρη 

όπως τα φρούτα, τα μούρα, τα λουλούδια, τα φύλλα ή οι ρίζες ή ολόκληρο το φυτό ή το 

δηλητηριώδης μανιτάρι είναι περιπτώσεις με τα οποία οι τουρίστες θα μπορούσαν να 

δηλητηριαστούν τρώγοντας ή αγγίζοντας απερίσκεπτα κάποια φυτά που τους είναι άγνωστα. 

 

Χημικοί-Βιολογικοί Κίνδυνοι 

Ο αέρας και η μόλυνση του νερού είναι ένα πρόβλημα υγείας παγκοσμίως. Εντούτοις 

κάποιοι τουριστικοί προορισμοί είναι μολυσμένοι πολλές φορές σε ένα πολύ υψηλότερο 

βαθμό απ’ ότι οι ταξιδιώτες είναι συνηθισμένοι όπως για παράδειγμα είναι η ατμοσφαιρική 

ρύπανση, κατά την οποία οι άνθρωποι υποβάλλονται στους ρύπους για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Βραχυπρόθεσμη έκθεση στους βαριά μολυσμένους προορισμούς όπως η πόλη του 

Μεξικού, το Δελχί, η Λίμα ή το Λος Άντζελες είναι δυσάρεστη στον υγιή ταξιδιώτη και 

μπορεί να γίνει ένα σοβαρό πρόβλημα για τους πάσχοντες από άσθμα. 

Επίσης η ποιότητα του νερού σε ένα τουριστικό προορισμό μπορεί να είναι διαφορετική 

για έναν ταξιδιώτη από αυτήν που είναι συνηθισμένος. Μετά από τις πρακτικές απολύμανσης 

που έκαναν την εμφάνισή τους τον τελευταίο αιώνα οι μολυσματικές ασθένειες που 

μεταφέρθηκαν μέσω του νερού εξαλειφθήκαν στις ανεπτυγμένες χώρες αφήνοντας το 

πρόβλημα άλλων μολυσματικών παραγόντων. (Haynes, 2005). Ένα άλλο πρόβλημα φαίνεται 

να δημιουργείται από την άνθηση στα φύκια η οποία παράγει τις τοξίνες που μπορεί να έχουν 

μια ερεθιστική επίδραση στο δέρμα και τους αναπνευστικούς ιστούς (Cossar, 2006). Το νερό 
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παίζει ένα σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα στους επισκέπτες της παραλίας. Η μη επεξεργασμένη 

διάθεση λυμάτων – όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες- μολύνει τις παραλίες και 

προκαλούν συχνά γαστρεντερικές μολύνσεις σε δερματοπάθειες, μόλυνση στα αυτιά και στα 

μάτια των λουομένων της παραλίας (Grant and Jickells, 2005). Τα απορρίμματα 

παρασυρμένα μπορούν να προκαλέσουν πληγές και κοψίματα που μολύνονται εύκολα από 

τους οργανισμούς στο θαλάσσιο νερό. Οι κύριοι τραυματισμοί 201 ασθενών που 

αντιμετωπίστηκαν για τους τραυματισμούς σε μια αυστραλιανή παραλία ήταν πληγές στα 

πόδια από τα απορρίμματα και τους αιχμηρούς βράχους (Grant and Jickells, 2005). Υπάρχουν 

διάφορες κατηγορίες ασθενειών που συνδέονται με το νερό οι οποίες μπορεί να είναι 

πρόβλημα για τους τουρίστες όπως: η χολέρα, μολύνσεις του δέρματος οι οποίες 

προκαλούνται όταν δεν υπάρχει αρκετό νερό διαθέσιμο για την προσωπική υγιεινή, ασθένειες 

που μεταδίδονται από τα κουνούπια τα οποία αναπτύσσονται από το νερό, αμοιβάδες κλπ. 

 

Διατροφικοί Κίνδυνοι 

Ο φόβος της αρρώστιας μπορεί να προέρχεται στους τουρίστες πρωταρχικά από την υποψία 

μήπως φάνε τα ντόπια φαγητά και αρρωστήσουν. Τους απασχολεί αρχικά η σκέψη μιας 

ανεπιθύμητης επίδρασης των φαγητών στον οργανισμό τους (όπως μια στομαχική 

διαταραχή), παρά οι μακροχρόνιοι κίνδυνοι (όπως η παρουσία χημικών ουσιών στις τροφές). 

Αυτή η έμφαση γύρω από το επικείμενο αποτέλεσμα (upset stomach) έχει να κάνει στη σχέση 

των τουριστών με το χρόνο (Cossar, 2006). Ο χρόνος των τουριστών είναι “χρόνος 

ποιότητας”, οι περισσότεροι βρίσκονται σε σχετικά μικρές και ακριβές διακοπές και 

επιθυμούν να τις απολαύσουν όσο γίνεται περισσότερο, έχουν δηλαδή την τάση να 

αντιλαμβάνονται το χρόνο του ταξιδιού σαν κάτι το ασυνήθιστο, το υπερβολικό (Davies, 

1998:21), ποιοτικά διαφορετικό από τον καθημερινό συνηθισμένο χρόνο που συνοδεύεται 

από μια αυξημένη αίσθηση καλοπέρασης την οποία θα μπορούσε να καταστρέψει εύκολα μια 

στομαχική διαταραχή. Μια τέτοια αδιαθεσία όχι μόνο δεν είναι ευχάριστη, αλλά μπορεί να 

γίνει αιτία να χαθούν ένα σωρό προβλεπόμενες εμπειρίες του ταξιδιού. 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα προβλήματα υγείας που προκαλείται από τα φαγητά 

αντανακλάται στις πολλές ιστορίες που λένε οι τουρίστες γύρω από τις ατυχείς εμπειρίες τους 

με τα εστιατόρια, παράλληλα με τον ευρέως διαδεδομένο μύθο για τους κινδύνους των 

φαγητών που εγκυμονούν συγκεκριμένοι τουριστικοί προορισμοί (Davies, 1998). Οι 

αντιλήψεις των τουριστών όσον αφορά την ασφάλεια των φαγητών και των ποτών ενισχύεται 
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από τις προειδοποιήσεις ρουτίνας και τις συμβουλές που αφορούν ζητήματα διατροφής σε 

ταξιδιωτικούς οδηγούς. Μια προσεκτική ανάγνωση αυτών των πηγών δείχνει, πως η πιο 

διαδεδομένη διατροφική αρρώστια είναι η διάρροια, “η διάρροια των ταξιδιωτών υπάρχει 

εδώ και πολύ καιρό, ακόμα και ο Marco Polo την είχε” (Cossar, 2006:135). Βασικά υπάρχουν 

τέσσερα είδη μόλυνσης φαγητού: α) η μικροβιολογική, που είναι η πιο συνηθισμένη β) η 

βιοχημική που προκαλείται από φυσικά ένζυμα γ) η φυσιολογική φθορά, η οποία οφείλεται 

στις υπερβολικές μεταβολές θερμοκρασίας, την ξηρασία ή την υγρασία και δ) η χημική 

μόλυνση, η οποία μπορεί να προέλθει από τη μόλυνση του φαγητού ή ποτών, λόγω 

αλληλεπίδρασης με τον αέρα, το φως και άλλους παράγοντες (Cossar, 2006:225). 

 

2.4 Περιγραφή αγοράς 

Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια ανάλυσης της ιατρικής τουριστικής αγοράς, μέσω της 

παράθεσης πληροφοριών σε σχέση με: 

- τις προσφερόμενες υπηρεσίες, 

- τις κατηγορίες τουριστικών προορισμών και 

- τα κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν 

Επιπλέον, γίνεται επεξήγηση των κύριων χαρακτηριστικών που είναι αναγκαίο να 

πληρούν οι υποδομές των ιατρικών προορισμών. 

 

2.4.1 Ιατρικό προϊόν 

Το ιατρικό τουριστικό προϊόν στην πραγματικότητα αποτελεί ένα σύνολο προσφερόμενων 

υπηρεσιών, με κύρια στοιχεία τόσο την ιατρική διαδικασία καθαυτή (λ.χ., μια επέμβαση) όσο 

και τις δευτερεύουσες διαδικασίες που στοχεύουν στην ικανοποίηση των ασθενών- 

τουριστών, με την παράλληλη δημιουργία της αίσθησης των διακοπών και της αναψυχής. 

Στην κατηγορία των εν λόγω δευτερευουσών διαδικασιών μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται 

(Caballero & Mugomba, 2007): 

- η ιατρική περίθαλψη, 

- οι ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των ασθενών υπηρεσίες που προσφέρει το 

ιατρικό προσωπικό, 

- τα νοσοκομεία και τα τουριστικά καταλύματα στα οποία συχνά παραμένει ο ασθενής 

μετά την επέμβαση και 

29 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



- η ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη που προσφέρεται αφού έχει ολοκληρωθεί η 

ιατρική υπηρεσία. 

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι - για να θεωρείται το προσφερόμενο ιατρικό προϊόν 

επιτυχημένο - θα πρέπει να δίνεται έμφαση σε όλες τις υπηρεσίες που το πλαισιώνουν ή 

αλλιώς που προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε αυτό. 

 

2.4.2 Κοινωνικές επιπτώσεις από τον Ιατρικό τουρισμό 

«Ο ιατρικός τουρισμός προσφέρει πολλά οφέλη για τις οικονομίες των χωρών που επιλέγουν να 

επενδύσουν σε αυτόν, αφού συμβάλλει στην αύξηση του εθνικού εισοδήματός τους» (Connell, 

2006: 8). 

Σε κοινωνικό επίπεδο, ωστόσο, παρατηρούνται και αρνητικές επιπτώσεις, καθώς συχνά οι 

φορείς, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, που προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες δίνουν 

προτεραιότητα στους ξένους ασθενείς παρά στον εγχώριο πληθυσμό που αντιμετωπίζει 

παρόμοια προβλήματα υγείας. Ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό εντοπίζεται στα 

υψηλότερα έσοδα που προέρχονται από τους αλλοδαπούς τουρίστες (που ενδεχομένως 

οφείλονται στη διαφορά στις νομισματικές ισοτιμίες). Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι σε 

αρκετές χώρες προωθούνται νομοθετικές αλλαγές με στόχο την ενίσχυση των ιδιωτικών 

φορέων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ιατρικού τουρισμού με στόχο ένα ποσοστό από τα 

έσοδα να επανέλθει στο κράτος και να αυξήσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, συχνά κάτι 

τέτοιο δεν εφαρμόζεται στην πράξη (Gupta, 2004). 

Πέρα όμως από τις προαναφερθείσες αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, ο ιατρικός 

τουρισμός έχει και πολλά θετικά αποτελέσματα ως προς την κοινωνία όπως η δημιουργία 

κινήτρων επιστροφής έμπειρου ιατρικού προσωπικού, το οποίο ασκεί το επάγγελμα στο 

εξωτερικό 2.4.2. Κοινωνικές επιπτώσεις από τον Ιατρικό(Ramesh, 2006). 

 

2.4.3 Καταναλωτικά οφέλη 

Ο ιατρικός τουρισμός συνεπάγεται ποικίλα οφέλη για τους τουρίστες. Ένα από τα 

σημαντικότερα είναι η άμεση εξυπηρέτηση και αποφυγή καθυστερήσεων λόγω αναμονής για 

κάποια επέμβαση στην χώρα διαμονής (Dellorto, 2009). 

Ένα ακόμα σημαντικό όφελος και επομένως κίνητρο για την πραγματοποίηση ταξιδίου για 

λόγους υγείας είναι η κατανάλωση φθηνότερων υπηρεσιών (Dellorto, 2009). Σύμφωνα με τον 

παγκόσμιο οργανισμό Υγείας οι χώρες που προσφέρουν ιατρικά πακέτα (κυρίως 
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αναπτυσσόμενες χώρες), τα διαθέτουν σε τιμές κατά 30% ως 70% χαμηλότερες σε σχέση με 

αυτές των ανεπτυγμένων χωρών. Ως παράδειγμα αξίζει να αναφερθούν: η μεταμόσχευση 

μυελού των οστών η οποία στις ΗΠΑ κοστίζει περί τις $250.000 ενώ στην Ινδία αντίστοιχα 

περίπου $69.000, μια ορθοπεδική επέμβαση η οποία στις ΗΠΑ ανέρχεται σε $20.000 

αντίστοιχα κοστίζει μόλις $6.000 στην Ινδία, κ.λπ. (Travelite India, 2006). 

Ως όφελος ακόμα πιστώνεται η δυνατότητα για παραμονή σε πολυτελή καταλύματα, αλλά 

και πραγματοποίηση ποικιλίας άλλων μορφών τουριστικών δραστηριοτήτων που 

χαρακτηρίζονται ως δραστηριότητες αναψυχής (Bookman & Bookman, 2007). 

Τέλος, το γεγονός ότι ο ιατρικός τουρισμός δεν χαρακτηρίζεται από εποχικότητα 

λειτουργεί επ' ωφελεία του καταναλωτή, στην περίπτωσή μας του ασθενούς , καθώς οι τιμές 

των προσφερόμενων υπηρεσιών δεν παρουσιάζουν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του 

χρόνου (Sharma, 2013). 

 

2.4.4 Προφίλ ταξιδιωτών - ασθενών 

O ιατρικός τουρισμός επιλέγεται από άτομα τα οποία σκοπεύουν να ταξιδέψουν ώστε να 

πραγματοποιήσουν κάποια επέμβαση ή για να χρησιμοποιήσουν ιατρικές υπηρεσίες οι οποίες 

είτε δεν προσφέρονται στην χώρα διαμονής (συνήθως λόγω νομικών περιορισμών) είτε 

προκειμένου να επωφεληθούν από φθηνότερες ιατρικές υπηρεσίες (Turner, 2010). 

Συγκεκριμένα, οι μετακινήσεις αυτές επιλέγονται από τουρίστες- καλής ως επί το πλείστον 

οικονομικής κατάστασης από ανεπτυγμένες ή αναπτυσσόμενες χώρες- οι οποίοι αναζητούν 

εξειδικευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε αναπτυγμένες ή και σε γειτονικές 

αναπτυσσόμενες χώρες με ανώτερες προδιαγραφές του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης. Πραγματοποιούνται όμως και διασυνοριακές μετακινήσεις από αναπτυγμένες 

προς αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την εύρεση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, σε χαμηλό 

κόστος (Chanda, 2012). 

 

2.4.5 Υποδομές 

Βασική προϋπόθεση για τη σωστή και βιώσιμη ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού αποτελεί η 

διαμόρφωση των κατάλληλων υποδομών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως υποδομές δεν 

νοούνται μόνον οι εγκαταστάσεις καθαυτές, αλλά και πολλοί ακόμα εξωτερικοί παράγοντες 

όπως (Kilrich, 2004): 

- - η κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας του ιατρικού προορισμού, 
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- η χρησιμοποιούμενη ιατρική τεχνολογία, 

- η τεχνογνωσία του ιατρικού προσωπικού, κ.λπ. 

Όλα αυτά συνεπικουρούν στη διευκόλυνση πρόσβασης στην ιατρική υπηρεσία. Επιπλέον, 

θεωρείται αυτονόητη η διαμόρφωση μιας ισορροπημένης σχέσης κόστους- ποιότητας σε ότι 

αφορά τις υποδομές που διαθέτει ο υπό επιλογήν προορισμός προκειμένου να παγιωθεί η 

αντίληψη της ελκυστικότητας του για επιλογή επίσκεψης με στόχο την αντιμετώπιση 

προβλημάτων υγείας . 

Τέλος, η ανάπτυξη των υποδομών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις κυβερνητικές 

πολιτικές. Σε αρκετές χώρες, παρατηρείται τάση προς την ιδιωτικοποίηση της υγειονομικής 

περίθαλψης (αντικατοπτρίζοντας ένα γενικότερο φιλελεύθερο ρεύμα αντίληψης της υγείας ως 

ιδιωτικό αγαθό) , που από τη μία πλευρά είναι πολύ πιθανόν να συνεπάγεται αύξηση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας, ταυτόχρονα όμως επιφέρει αυξήσεις στο 

κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών (Edgar, 2010). 

 

2.4.6 Διανομή 

Η διαδικασία διανομής του τουριστικού ιατρικού προϊόντος αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο 

της έννοιας αυτού. Περιλαμβάνει την ύπαρξη, ανάπτυξη και δραστηριοποίηση μιας 

κατηγορίας επαγγελματιών καθώς και κλάδων/ τομέων του δημοσίου, των επονομαζόμενων 

ενδιάμεσων. Οι ενδιάμεσοι μπορεί να είναι διοργανωτές ταξιδιών (tour operators), τουριστικά 

γραφεία είτε αυτοτελείς δημόσιοι οργανισμοί και φορείς. Κύριες λειτουργίες και πεδία 

δραστηριότητας των ενδιάμεσων είναι μεταξύ άλλων: 

1) να καθιστούν τις ιατρικές υπηρεσίες διαθέσιμες ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ 

του καταναλωτή (ασθενή) και του παραγωγού (ιατρικού προορισμού) είναι μεγάλη 

2) να δημιουργούν ελκυστικά πακέτα ιατρικών υπηρεσιών, μέσω της συλλογής και 

σύγκρισης ποικίλων πληροφοριών 

3) να διευκολύνουν την ανάπτυξη ποιοτικής σχέσης μεταξύ καταναλωτή (ασθενή) και 

του παραγωγού (φορείς του ιατρικού προορισμού) (Bitner & Zeithaml, 2013). 

Από τις παραπάνω αναφερθείσες κατηγορίες ενδιάμεσων, οι διοργανωτές ταξιδιών (tour 

operators) θεωρούνται ως οι κύριοι διαμορφωτές της διαδικασίας διανομής, καθώς έχουν την 

ικανότητα να συγκεντρώνουν πολλές πληροφορίες και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο πακέτο το 

οποίο είναι ελκυστικό προς τους καταναλωτές αυξάνοντας τη ζήτηση για το ιατρικό 

32 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



τουριστικό προϊόν. Κάτι τέτοιο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι διοργανωτές ταξιδιών 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού (Ioannides, 2008). 

Το ότι οι διοργανωτές ταξιδιών και όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες ενδιάμεσων αυξάνουν 

την πιθανότητα επιλογής ενός προορισμού για ιατρικούς λόγους οφείλεται εν πολλοίς στο 

γεγονός ότι συντελούν στην ενδυνάμωση της αξιοπιστίας του τελικού προϊόντος και 

επομένως του βαθμού εμπιστοσύνης των τουριστών - ασθενών (Connell, 2006), βοηθώντας 

στην ενίσχυση της ανάπτυξης αίσθησης εμπιστοσύνης στο δυνητικό επισκέπτη και 

αναθεώρησης της αντίληψης που συνήθως επικρατεί ότι το χαμηλό κόστος στις παρεχόμενες 

ιατρικές υπηρεσίες συνεπάγεται χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών. Επιπλέον, η αίσθηση 

ανασφάλειας και πιθανώς φόβου και απροθυμίας που αισθάνεται ο δυνητικός επισκέπτης 

μειώνεται κατά πολύ ή και εξαλείφεται μέσα από την προσφορά ολοκληρωμένων ιατρικών 

πακέτων από πλευράς ενδιάμεσων (Connell, 2006). 

 

2.4.7 Προβολή 

Ένας ακόμα παράγοντας που θεωρείται σημαντικός για την ανάπτυξη του ιατρικού 

τουρισμού είναι και η σωστή προβολή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Πάνω στο θέμα αυτό 

υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες. 

Ειδικότερα, η μελέτη του Andaleeb (2004) επικεντρώνεται στις στάσεις των τουριστών - 

ασθενών απέναντι στις διαφημιστικές ενέργειες των νοσοκομείων. Σύμφωνα με τον 

ερευνητή, η διαφήμιση αποτελεί ένα σημαντικό ανταγωνιστικό εργαλείο για την ανάπτυξη 

του ιατρικού τουρισμού, καθώς οι πληροφορίες που παρουσιάζονται μέσω των προωθητικών 

μηνυμάτων αυξάνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αφού λ.χ., αναδεικνύουν τον 

υψηλό βαθμό εξειδίκευσης του ιατρικού προσωπικού. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί 

η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία καθώς και η ανάπτυξη πλούσιων και πλήρων ιστοσελίδων 

στις οποίες αναλυτικά παρατίθενται τα ακαδημαϊκά προσόντα και η εργασιακή εμπειρία του 

ιατρικού προσωπικού και περιγράφονται με απλό και εύληπτο τρόπο οι ιατρικές υπηρεσίες 

που προσφέρονται. 

Οι Hem & Iversen (2004) ομοίως υποστηρίζουν τα ως άνω αναφερόμενα, επισημαίνοντας 

ωστόσο και μια άλλη πτυχή που σχετίζεται με τη διαφήμιση στον τομέα της υγείας και, πιο 

συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι αυτή εξαρτάται από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει κάθε 

χώρα. Όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί, σε χώρες που χαρακτηρίζονται από χαλαρό 

ρυθμιστικό περιβάλλον οι διαφημιστικές ενέργειες αναφορικά με τις υπηρεσίες υγείας είναι 
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αυξημένες. Για παράδειγμα, στη βρετανική έκδοση του περιοδικού Cosmopolitan υπάρχει 

ειδικό τμήμα με αγγελίες και διαφημίσεις για ιατρικές υπηρεσίες τόσο στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, όσο και εκτός της συγκεκριμένης χώρας. Στην αντίστοιχη σουηδική έκδοση το 

τμήμα αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται λόγω αυστηρών περιορισμών της σουηδικής νομοθεσίας. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι τεχνικές προώθησης λειτουργούν ως 

παράγοντες διαμόρφωσης μιας ξεχωριστής εικόνας (branding) για τον τουριστικό προορισμό, 

η οποία σύμφωνα με τους Hem & Iversen, (2004) επηρεάζει σημαντικά τις αντιλήψεις των 

τουριστών για τον προορισμό και επομένως την απόφασή τους για ταξίδι. 

Η έννοια του branding ορίζεται ως «ένα όνομα, όρος, σημάδι, σύμβολο, σχέδιο, λογότυπο, 

σύνθημα ή ένας συνδυασμός αυτών, και χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες και να τα διακρίνει από εκείνα των ανταγωνιστών» (Hem & Iversen, 2004:84). Με 

βάση τον ορισμό αυτό, το branding ενός προορισμού, αναφέρεται στην επιλογή ενός 

μείγματος στοιχείων που να προσδιορίζουν και να διακρίνουν τον προορισμό από άλλους 

(Hem & Iversen, 2004). Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο (Keller, 2003: 204J, «η διαδικασία 

δημιουργίας μιας ξεχωριστής εικόνας για ένα προϊόν μέσω της ανάπτυξης ειδικού συνθήματος 

μπορεί να ακολουθηθεί και στην περίπτωση ανάπτυξης εικόνας για ένα προορισμό πού 

ειδικεύεται στον ιατρικό τουρισμό». Σύμφωνα με τους Hem & lversen, (2004) η διαδικασία 

ανάπτυξης ξεχωριστής εικόνας ενός προορισμού που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες έχει 

διπλό στόχο και συγκεκριμένα: 

1) πληροφόρηση του κοινού για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

και 

2) διαφοροποίηση του προορισμού από άλλους ανταγωνιστικούς. 

 

2.5 Ανακεφαλαίωση 

Όπως είδαμε παραπάνω ο τουρισμός υγείας, έχει αποκτήσει σήμερα ένα διεθνώς νέο νόημα 

καθώς έχει ως στόχο όχι μόνο την ίαση ιατρικών παθήσεων αλλά και την γενικότερη 

ανάνηψη του οργανισμού, τη σωματική ανανέωση, την πρόληψη, την βελτίωση της 

αισθητικής και την καλλιέργεια θετικής στάσης έναντι της ζωής. Εκτός από τα ιαματικά 

λουτρά περιλαμβάνει νέα προϊόντα και υπηρεσίες όπως κέντρα αισθητικής και 

αδυνατίσματος, άθλησης, υγιεινής διατροφής, θαλασσοθεραπείας, φυσιοθεραπείας, τεχνικές 

χαλάρωσης κ.α. και απευθύνεται σε ολοένα και μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού με 

διαφορετικά δημογραφικά και εισοδηματικά χαρακτηριστικά. Τα πακέτα διακοπών στα 
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κέντρα ιαματικού τουρισμού και τουρισμού υγείας συνδυάζονται συχνότατα με προσφορά 

άλλων τουριστικών υπηρεσιών αναψυχής, αναζωογόνησης, σπορ (σκι, ιστιοπλοΐα, τένις, 

ιππασία κ.α.) και ποιοτικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο, σινεμά, μουσικές 

εκδηλώσεις) δεδομένου ότι δεν απευθύνονται μόνο σε ασθενείς αλλά και στους συνοδούς 

τους. 

Σύμφωνα με τις ενδείξεις που προκύπτουν από τον διεθνή χώρο, σημαντικό τμήμα της 

ζήτησης του τουρισμού υγείας κατευθύνεται σε χώρες που διαθέτουν ήπιο κλίμα και σε 

χώρες που κατόρθωσαν να εκσυγχρονίσουν την παράδοση που διέθεταν στον ιαματικό 

τουρισμό δημιουργώντας την πρόσθετη υποδομή και τις υπηρεσίες που απαιτεί ο τουρισμός 

υγιεινής και φυσικής διαβίωσης. Είδαμε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η 

Γερμανία, η Ελβετία, η Ιταλία, η Ισπανία κ.α. να εξελίσσονται σε σημαντικά κέντρα 

ιαματικού τουρισμού και τουρισμού υγείας. Παρόμοια κέντρα, λειτουργούν επίσης στις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως στην Ουγγαρία, την Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία, 

Ρωσία, Βουλγαρία, κ.α. Στις χώρες αυτές η ανάπτυξη των κέντρων οφείλεται στο γεγονός ότι 

εκτός από τους επισκέπτες, τα επισκέπτονται και ένα σημαντικό τμήμα του τοπικού 

πληθυσμού. Επίσης στο χώρο της Μεσογείου εκτός από τις χώρες που προαναφέραμε 

τουρισμό υγείας έχουν αναπτύξει το Ισραήλ, η Τουρκία, η Τυνησία, το Μαρόκο και η 

Κύπρος.  

Η σημαντική αύξηση, που παρατηρείται τελευταία, στη ζήτηση των προϊόντων τα οποία 

προσφέρονται στα κέντρα τουρισμού υγείας αποδίδεται, όπως προαναφέρθηκε, στη στροφή 

των ατόμων σε μια γενικότερη φιλοσοφία υγιεινής διαβίωσης και τις παραδοσιακές μορφές 

φυσικής θεραπείας, που επιτυγχάνονται με τη σωματική άσκηση και τις ειδικές θεραπείες που 

ακολουθούνται στο καθαρό και υγιεινό περιβάλλον ενός κέντρου τουρισμού υγείας. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα ο κλάδος του τουρισμού υγείας να προσελκύσει επενδύσεις και 

σημαντικά κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των 

κέντρων αυτών, ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του τουρισμού υψηλών 

προδιαγραφών όπως χαρακτηρίζεται ο κλάδος αυτός. 

Ειδικά η ζήτηση για κέντρα θεραπευτικού τουρισμού και ιατρικού τουρισμού είναι 

θετικές, ενώ θα πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί ότι πρόκειται για μια τουριστική 

δραστηριότητα που ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο ιατρικός τουρισμός εμφανίζει 

μια συνεχή τάση ανανέωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και καθίσταται ένας από τους 
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δυναμικότερους νέους κλάδους της τουριστικής αγοράς καλύπτοντας τόσο την εγχώρια όσο 

και την αλλοδαπή ζήτηση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

3.1 Εισαγωγή 

Στην Ελλάδα η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού είναι περιορισμένη και κυρίως αφορά σε 

δημόσιες δομές, ενώ αναφορικά με την ιδιωτική δραστηριότητα, αυτή περιορίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τη γραφειοκρατία που- ως τροχοπέδη- 

δεν παρακινούν τους ιδιώτες για επενδύσεις, αντιθέτως τους αποθαρρύνουν. Παρακάτω 

αναλύεται η κατάσταση του τουρισμού υγείας και ιδιαίτερα του ιατρικού τουρισμού στην 

Ελλάδα και στην συνέχεια παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα τα οποία - παρόλο που 

αποτελούν μεμονωμένες προσπάθειες - αναδεικνύουν τις δυνατότητες που διαθέτει η Ελλάδα 

για την ανάπτυξη του Ιατρικού τουρισμού. 

 

3.2 Ο τουρισμός υγείας στην Ελλάδα 

Ο τουρισμός υγείας συγκεντρώνει ένα ψηφιδωτό απόψεων για το παρόν και το μέλλον αυτής 

της μορφής τουρισμού στην Ελλάδα η οποία εξελίσσεται σε μία νέα τάση ζήτησης τα 

τελευταία χρόνια. Δεν πρόκειται για μία νέα μορφή τουρισμού, καθώς από την αρχαιότητα οι 

άνθρωποι ταξίδευαν προκειμένου είτε να αποκαταστήσουν την υγεία τους, είτε να 

ακολουθήσουν μία προληπτική αγωγή που θα τους εξασφάλιζε υγεία, ευεξία, ποιότητα ζωής 

και, γιατί όχι, μακροζωία. Η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία 

κέντρων υγείας, ιαματοθεραπείας καθώς και ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού. Πρέπει να 

τονίσουμε όσον αφορά τον ιαματικό τουρισμό ότι πολλές ιαματικές πηγές βρίσκονται σε 

παραθαλάσσιες τοποθεσίες, περίπου το 40%, άλλες σε πεδινές με εύκολη πρόσβαση και σε 

οροσειρές με πράσινο και σχεδόν όλες με σημαντικό και πλούσιο φυσικό κάλλος. Για την 

ανάπτυξη ωστόσο του τουρισμού υγείας υπάρχουν πολλά μέρη που συνδυάζουν σύγχρονες 

εγκαταστάσεις, λουτρά, ιαματικές πηγές, λασποθεραπεία, κ.α. και είναι προσπελάσιμες για 

τους ανθρώπους με αναπηρίες. Επίσης υπάρχουν πολλές πηγές με σημαντική τουριστική 

σημασία και μάλιστα σε πολλές από αυτές λειτουργούν σύγχρονα υδροθεραπευτήρια με όλα 

τα αναγκαία μηχανήματα με προσπελάσιμες εγκαταστάσεις, φυσικοθεραπείες, πηλοθεραπείες 

και κατάλληλο προσωπικό (Κουμάνης, 2007). 

Στην Ελλάδα ο τουρισμός υγείας συνήθως ταυτίζεται με τον ιαματικό τουρισμό και όπως 

είναι γνωστό στη χώρα μας υπάρχει ισχυρή παράδοση στον ιαματικό– θεραπευτικό τουρισμό 
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από την αρχαιότητα και μάλιστα ήταν συνδεδεμένος με την ιστορία του τόπου όπου 

βρίσκονται οι πηγές (όπως της Αιδηψού, των Θερμοπυλών, Ικαρίας κλπ). Η παράδοση αυτή 

δεν έχει επηρεασθεί σημαντικά από τις νέες φαρμακευτικές μεθόδους της ιατρικής επιστήμης, 

ενισχύεται και διατηρείται από το γεγονός ότι τα προγράμματα ιαματικού τουρισμού 

χρηματοδοτούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία ενώ, παράλληλα, διάφορα προγράμματα 

θεραπευτικού τουρισμού περιλαμβάνονται στις επιδοτούμενες μορφές κοινωνικού τουρισμού. 

Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως το Ι.Κ.Α. και σε μικρότερο βαθμό τα ταμεία των 

τραπεζικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων της ΔΕΗ, καλύπτουν σε μεγάλο ποσοστό τις 

δαπάνες των ασφαλισμένων για υδροθεραπείες. Χαρακτηριστικά, το 1995 κατεβλήθησαν από 

το Ι.Κ.Α. δαπάνες για την λουτροθεραπεία 58.660 ασφαλισμένων ενώ το 1996 ο αριθμός των 

επιχορηγούμενων ανήλθε σε 59.204 άτομα. Οι επιχορηγούμενοι από το ταμείο των 

υπαλλήλων της ΔΕΗ κατά τα ίδια έτη ανήλθαν σε 4.961 και 5.355 αντίστοιχα. Επίσης το 

Ι.Κ.Α για το 2006 διέθεσε 25.000 δελτία θεραπευτικού τουρισμού στους συνταξιούχους του 

Ιδρύματος, αλλά και στους συνταξιούχους άλλων ταμείων, που δικαιούνται 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης Ι.Κ.Α. (Κουμέλης, 2006). 

Από την άλλη ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί και αυτός ένα είδος τουρισμού υγείας και 

είναι ένα σύνθετο προϊόν, ανάγκης και πολυτελείας ταυτόχρονα. Ο ιατρικός τουρίστας 

αναζητά εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως κοσμητική ιατρική, οδοντιατρική, οφθαλμολογία, 

υπηρεσίες γονιμότητας, μονάδες τεχνητού νεφρού, λοιπές προγραμματισμένες ιατρικές 

υπηρεσίες και λίγο ήλιο. Η Ελλάδα μπαίνει τολμηρά στο παιχνίδι του παγκόσμιου ιατρικού 

τουρισμού με ολοένα περισσότερες άρτιες εγκαταστάσεις και εξειδικευμένο προσωπικό, το 

οποίο μπορεί να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο ενός ταξιδιού. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι 1.500 αλλοδαποί νεφροπαθείς που επισκέπτονται κάθε 

χρόνο το «Μεσογειακό Κέντρο Διακοπών Αιμοκάθαρσης» στην Κρήτη. Επίσης άλλα 

παραδείγματα αποτελούν: το κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας και ομορφιάς Symmetria, το 

οποίο παρέχει μια δέσμη υπηρεσιών που επικεντρώνεται στην πλαστική χειρουργική, την 

αισθητική ιατρική, την υγεία και την ομορφιά όπως και μη επεμβατικές θεραπείες ανανέωσης 

προσώπου και σώματος.. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ασθενείς ή καλύτερα επισκέπτες, οι 

οποίοι δεν αντιμετωπίζουν κατ’ ουσίαν προβλήματα υγείας. Απευθύνεται δηλαδή σε 

ανθρώπους υγιείς, οι οποίοι είναι ικανοί να ταξιδέψουν και μάλιστα έχουν τη διάθεση να 

συνδυάσουν τις ιατρικές υπηρεσίες που τους προσφέρει το κέντρο με τη δυνατότητα 

ανάρρωσης και διακοπών μακριά από το περιβάλλον τους. Έρχονται στην Ελλάδα για να 
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ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, να περάσουν όμορφα και να επιστρέψουν στη ζωή τους 

όμορφοι, ανανεωμένοι, ξεκούραστοι. Επίσης το κέντρο αυτό στα πλαίσια της προώθησης του 

τουρισμού υγείας στην Ελλάδα συνεργάζεται με τον ταξιδιωτικό οργανισμό TUI Hellas 

προσφέροντας πακέτα διαμονής και μετακίνησης, καθώς και ειδικά πακέτα αναψυχής που 

πλαισιώνουν τις υπηρεσίες υγείας. 

Το ιατρικό κέντρο Εμμετρωπία Α.Ε. που βρίσκεται στην Κρήτη, το οποίο σε συνεργασία 

με μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων της Ελλάδας την Aldemar αποτελούν 

παράδειγμα στρατηγικής συμμαχίας για την εδραίωση του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας. 

Αρχικά, στο χώρο της οφθαλμολογίας, και με απώτερο σκοπό σύμφωνα με τον Βαρβαρέσο 

(2010) σε άλλες ειδικότητες που είναι αρκετά δημοφιλείς στο εξωτερικό. Ο ιατρικός 

τουρισμός θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια ολόκληρη γκάμα παθήσεων, από τις πιο απλές 

μέχρι τις πιο πολύπλοκες. Οι ιατρικές υπηρεσίες όμως που ολοκληρώνονται σε μια ημέρα σε 

τομείς όπως η οφθαλμολογία, η οδοντιατρική και η πλαστική χειρουργική, οι οποίες είναι 

σχετικά ανώδυνες και σύντομες, μπορούν να συνδυαστούν με ολιγοήμερη ανάρρωση σε 

διάφορα υπάρχοντα θέρετρα. Παρόλα αυτά, σε χώρες της Ασίας, της Άπω Ανατολής 

(Μαλαισία, Ινδία) έχει αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός για βαρύτερα περιστατικά όπως 

καρδιοχειρουργικής, μεταμοσχεύσεων, κλπ. (Ασλανίδης, 2010). 

Οι προοπτικές και οι ανάγκες που διαπιστώνονται, για να πραγματοποιηθεί η προώθηση 

του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας και στο εξωτερικό είναι ευθύνη όλων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο. Για παράδειγμα, η διαφήμιση δεν μπορεί να είναι 

αποκλειστικά ευθύνη των επιχειρηματιών (π.χ., Ιατροτουριστική Α.Ε.), αλλά και του Εθνικού 

Οργανισμού Τουρισμού, ο οποίος θα μπορούσε να εντάξει δυναμικά και σε συνδυασμό με 

άλλες δράσεις την προβολή του ιατροτουριστικού προϊόντος της χώρας μας. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του περιοδικού Τουριστική Αγορά (2007) τα στοιχεία από την 

SWOT Analysis για την αγορά της Ελλάδας δείχνουν, ότι στα δυνατά σημεία της 

περιλαμβάνονται τα χαμηλότερα κόστη σε σχέση με άλλους προορισμούς, το ότι η Ελλάδα 

είναι ήδη ένας αναγνωρίσιμος τουριστικός προορισμός και ανήκει στην Ε.Ε., οπότε η 

αντίληψη (perception) σε σχέση με την Ασία είναι θετικότερη. Τα αδύνατα σημεία της 

αφορούν στις τουριστικές υποδομές/υπηρεσίες, οι οποίες ακόμη εξελίσσονται, στην ελλιπή 

προβολή και προώθηση της χώρας και το ανταγωνιστικό μειονέκτημά της στην αγορά. 

Οι ευκαιρίες όμως για την ανάπτυξή της είναι σημαντικές. Ο «άγνωστος» ιατρικός 

τουρισμός, ο οποίος έχει περιθώρια εξέλιξης, η ύπαρξη καλών γιατρών και υποδομών, οι 
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NHS λίστες αναμονής (σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε., αν κάποιος Ευρωπαίος πολίτης 

βρίσκεται σε αναμονή, προκειμένου να λάβει θεραπεία από τον τοπικό ασφαλιστικό του 

φορέα (ΝΗS) για παρατεταμένη χρονική περίοδο, τότε δικαιούται να λάβει περίθαλψη στη 

Μάλτα –που είναι μέλος της Ε.Ε. – και να του επιστραφούν τα έξοδα). Τέλος, οι απειλές που 

θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα στην ελληνική αγορά ιατρικού τουρισμού, είναι 

κάποια λάθη στην οργάνωση και στην παροχή των υπηρεσιών από αμέλεια και, βέβαια, η 

αγορά της Ασίας, η οποία κυριαρχεί με πολύ χαμηλές τιμές (έως 1/10 της τιμής στην 

Ευρώπη) και καλή ποιότητα υπηρεσιών. 

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε πως ο ιατρικός τουρισμός είναι ένα σύνθετο 

και ειδικό προϊόν/υπηρεσία δύο βιομηχανιών. Η συναλλαγή πρέπει να είναι έντιμη και 

ωφέλιμη για όλους, με την προϋπόθεση ότι θα διέπεται από κανόνες ηθικής. Οι εμπλεκόμενοι 

φορείς/ οργανισμοί που θα πραγματευτούν τον ιατρικό τουρισμό οφείλουν να λειτουργήσουν 

κυρίως με γνώμονα τον ασθενή, την ποιότητα και ασφάλεια της ζωής του. 

Στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να πούμε πως ο κάθε τουριστικός προορισμός θα μπορούσε 

να είναι και προορισμός για τον τουρισμό υγείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί 

αυτό θα πρέπει να υπάρχει spare capacity, δηλαδή, διαθέσιμοι πόροι (ανθρώπινοι - δηλ. 

ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό γενικότερα και, βέβαια, υποδομές). Πρέπει να 

τονίσουμε στο σημείο αυτό πως η εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν ασχολείται ακόμη με το 

πολυδιάστατο και διεπιστημονικό προϊόν του ιατρικού τουρισμού. Το κλειδί για τη σωστή 

δόμηση του προϊόντος αυτού θα πρέπει να είναι η φιλοσοφία του inclusiveness, αλλά και του 

horizontal thinking. 

Για την προώθηση του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα, πρώτα θα πρέπει να δοθεί προσοχή 

στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, των προοπτικών, των ευκαιριών και των 

δυσκολιών που κρύβει η ελληνική αγορά. Θα πρέπει να ακολουθηθεί ένας συλλογικός 

προγραμματισμός, σχεδιασμός και ανάπτυξη και, φυσικά, να λυθεί το σπουδαίο ζήτημα της 

χρηματοδότησης που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. 

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (2010), τα στατιστικά 

στοιχεία της κλινικής αποκαλύπτουν πως κατά έτος πραγματοποιούνται στην Emmetropia 

1.000 διαθλαστικές επεμβάσεις. Το 27% των ασθενών είναι κάτοικοι προερχόμενοι εκτός του 

νησιού της Κρήτης, ενώ ένα 12% έρχεται από το εξωτερικό. Επίσης σύμφωνα με τον 

ανωτέρω οι επιχειρηματίες που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στο ανεξερεύνητο για 

την Ελλάδα ακόμη κομμάτι του τουρισμού υγείας αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια και 
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ποικίλων μορφών. Ως σπουδαιότερο αναφέρει την έλλειψη σαφούς νομικού πλαισίου που να 

καλύπτει τον επιχειρηματία, το επιστημονικό προσωπικό, αλλά και τον ασθενή-τουρίστα. 

Επίσης, σημαντική είναι η έλλειψη εξειδικευμένου αρμόδιου κρατικού φορέα, όπως και η 

έλλειψη της κρατικής μέριμνας και υποστήριξης με όποια μορφή αυτή θα μπορούσε να έχει. 

Τα στατιστικά στοιχεία από το εξωτερικό είναι αρκετά αποκαλυπτικά για τις προοπτικές 

και τα οφέλη που θα μπορούσε να έχει η μεθοδευμένη ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στη 

Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε παραδείγματα χωρών που έχουν αναπτύξει τον τουρισμό 

υγείας, όπως η Τουρκία στην οποία πραγματοποιούνται 650 επεμβάσεις το μήνα και οι 

ασθενείς – τουρίστες προέρχονται κατά 87% από το εξωτερικό. Υποστηρίζει την αξία ενός 

ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου στην τουρκική αγορά και βέβαια την υποστήριξη μέσω της 

κρατικής μέριμνας σε όλα τα επίπεδα. Η Κούβα κατατάσσεται στους πρωτοπόρους, καθώς 

μόνο στην κλινική Pando Ramon Ferer κάθε μήνα πραγματοποιούνται 1.450 επεμβάσεις και 

το 63% των επισκεπτών έρχονται από άλλες χώρες. Μία άλλη παράμετρο που θέτει είναι η 

αξία των διακρατικών συμφωνιών τόσο μέσω των οργανισμών τουρισμού, αλλά και μέσω 

των υπουργείων υγείας που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν εξειδικευμένα ιατρικά ταξίδια. Η 

κινητικότητα σίγουρα θα ωφελήσει πολλούς. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην θαλασσοθεραπεία, η οποία δεν έχει αναπτυχθεί 

σε μεγάλο βαθμό, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η χώρα μας. Δεδομένου 

ότι το θαλασσινό νερό είναι πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία και μικροοργανισμούς, η 

αξιοποίηση και η κατάλληλη επεξεργασία του θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την 

περαιτέρω ανάπτυξη του θερμαλισμού στην Ελλάδα. Όπως αναφέραμε, την τελευταία 

πενταετία, στα πλαίσια της θέσπισης σημαντικών χρηματοπιστωτικών κινήτρων από τους 

αναπτυξιακούς νόμους, δημιουργήθηκαν κέντρα θαλασσοθεραπείας σε ξενοδοχειακά 

συγκροτήματα υψηλών προδιαγραφών, στην Κρήτη, την Αττική και την Εύβοια, τα οποία 

απευθύνονται κυρίως σε αλλοδαπή πελατεία, υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. 

Θαλασσοθεραπεία δεν είναι μόνο οι διαδρομές στην υδροτονωτική πισίνα. Υπάρχει μια 

μεγάλη γκάμα θεραπειών όπως είναι τα μπάνια, τα ντους, οι κούρες με φύκια ή λάσπη, οι 

εισπνοές, τα προγράμματα στο aqua gym. Ανάλογα με τη θεραπεία, το νερό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μορφή ατμού για αναπνευστικές και δερματικές θεραπείες σε μορφή 

υγρού για καλές καρδιαγγειακές και οστεομυϊκές αντιδράσεις και σε στερεή μορφή για 

αθλητικές παθήσεις και αδυνάτισμα. Η θαλασσοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει σε 
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προβλήματα όπως το στρες, η υπερκόπωση, η φυσική γήρανση, αλλά και σε θέματα ιατρικά 

(τραυματισμοί, ορθοπεδικά, γυναικολογικά και κυκλοφορικά προβλήματα). 

Τα μεγάλα ξενοδοχεία στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα spa ως «εργαλεία πωλήσεων» για 

να συμπληρώσουν το «πακέτο» των υψηλών υπηρεσιών τους για να προσελκύσουν πελάτες 

υψηλού εισοδήματος που λόγω του έντονου ρυθμού της εργασίας και του τρόπου ζωής 

γενικότερα, αναζητούν τρόπους για να χαλαρώσουν και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν 

αρκετά για να απολαύσουν ένα υψηλό επίπεδο προσφοράς υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό 

με ένα ωραίο περιβάλλον και υγιεινή διατροφή (Βαρβαρέσος, 2010). Ηγετική θέση στο χώρο 

των ελληνικών ξενοδοχειακών spa καταλαμβάνει η Grecotel η οποία δημιούργησε το πιο 

εκτεταμένο δίκτυο spa υπό την επωνυμία Elixir. Στα ξενοδοχεία της Grecotel λειτουργούν 

συνολικά εννιά Elixir Thalasso Spas και Elixir Fitheww Galleries. Το μεγαλύτερο και 

πολυτελέστερο όλων είναι το κέντρο ιαματικών λουτρών και θαλασσοθεραπείας που 

εγκαινιάστηκε το 2004 στο Grecotel Olympia Riviera Resort της Κυλλήνης με 4.500 τ.μ. το 

οποίο διαθέτει, μεταξύ άλλων, την κεντρική πισίνα και τις λοιπές εγκαταστάσεις της 

θαλασσοθεραπείας, τριάντα δωμάτια για ατομικές περιποιήσεις, γυμναστήρια, χαμάμ και 

σάουνες και υπαίθριους χώρους για μασάζ, ασκήσεις γιόγκα και χαλάρωσης. Κέντρα 

θαλασσοθεραπείας που προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα χαλάρωσης, 

αναζωογόνησης και ευεξίας λειτουργούν και σε άλλα ξενοδοχεία της Grecotel. Στο 

παράρτημα Α παραθέτουμε έναν πίνακα με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν 

υπερσύγχρονα κέντρα διεθνών προδιαγραφών με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και 

επανδρωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία από μοναδικά 

κέντρα αναζωογόνησης, περιποίησης. 

Σύμφωνα με τον Δρακόπουλο, γενικό διευθυντή του ΣΕΤΕ η Ελλάδα χρειάζεται τον 

τουρισμό υγείας για να ανανεώσει το τουριστικό προϊόν που προσφέρει και να προσελκύσει 

νέο είδος επισκεπτών. Η ύπαρξη κάποιων υποδομών (π.χ., αεροδρομίων κ.λπ.) υποδεικνύει, 

έστω σε πρώτη φάση, τις περιοχές όπου θα μπορούσε αρχικά να αναπτυχθεί οργανωμένα 

αυτή η ειδική μορφή τουρισμού. Άμεση δραστηριοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων για την 

ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα, όπως και άλλων μορφών τουρισμού, 

παρουσιάζεται ως μία αναγκαιότητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μείωση της 

ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ενδεικτική είναι η επιβράδυνση 

του ρυθμού ανάπτυξης, η εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης και η υπερσυγκέντρωση της 

τουριστικής προσφοράς. Αναζητείται, λοιπόν, ο άμεσος εμπλουτισμός του τουριστικού 
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προϊόντος με μακροχρόνια προοπτική, αφού η Ελλάδα έχει περάσει το στάδιο της ωρίμανσης 

ως τουριστικός προορισμός. Ανέλυσε κάποια από τα χαρακτηριστικά του τουρίστα υγείας 

όπως είναι το ότι ταξιδεύει όλο το χρόνο, δαπανώντας 3-4 φορές περισσότερα χρήματα από 

έναν απλό τουρίστα, λόγω της φύσης των υπηρεσιών που πρέπει να επιλέξει. Παράλληλα, οι 

τουρίστες αυτοί συνήθως συνοδεύονται από οικεία πρόσωπα, τα οποία με τη σειρά τους 

καταναλώνουν, αυξάνοντας τη συνολική ζήτηση. Δεν είναι τιμολογιακά ευαίσθητοι, καθώς 

συχνά τα ταμεία ασφάλισής τους καλύπτουν μέρος των εξόδων τους. Υποστήριξε επίσης ο 

ανωτέρω πως ο τουρισμός υγείας στο μέλλον θα λάβει μεγάλες διαστάσεις, η ζήτησή του θα 

διογκωθεί και αυτό γιατί ο πληθυσμός γερνά παγκοσμίως. Παράλληλα, θα ζει περισσότερο, 

αναζητώντας καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ θα αφυπνίζεται ολοένα και περισσότερο για την 

προστασία απέναντι σε παγκόσμιες απειλές για την υγεία του. Και, βέβαια, πάντα θα αναζητά 

νέες εμπειρίες. 

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε πως η κινητικότητα για την ανάπτυξη του 

τουρισμού Υγείας και ευεξίας στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό είναι έντονη, κάτι που 

καταδεικνύεται στις σπουδαίες συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων, προκειμένου να οργανωθεί 

και να προωθηθεί καλύτερα το ιδιαίτερο αυτό προϊόν. Μία από την πιο πρόσφατες ήταν η 

στρατηγική συνεργασία TUI Hellas και Symmetria. Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών 

αποσκοπεί στην προσέλκυση τουριστών, οι οποίοι, παράλληλα και συμπληρωματικά με το 

κύριο τουριστικό προϊόν, επιθυμούν να κάνουν χρήση υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα, η 

Symmetria προσφέρει υπηρεσίες υγείας που αφορούν σε πλαστική και αισθητική 

χειρουργική, αισθητική οδοντιατρική, όπως και σε μη επεμβατικές θεραπείες ανανέωσης 

προσώπου και σώματος. Η TUI Hellas σχεδιάζει και προτείνει πακέτα διαμονής και 

μετακίνησης, καθώς και ειδικά πακέτα αναψυχής που πλαισιώνουν τις υπηρεσίες υγείας. Η 

TUI Hellas υποστηρίζει τα πακέτα αποκλειστικά σε ό,τι αφορά τις σχετικές τουριστικές 

υπηρεσίες και μεριμνά για την άριστη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου που θα έχει ο 

επισκέπτης στην Ελλάδα. 

Οι υπηρεσίες υγείας περιλαμβάνουν (Βαρβαρέσος, 2010): 

• Υπηρεσίες αισθητικής ιατρικής, αισθητικής οδοντιατρικής 

• Μη επεμβατικές θεραπείες ανανέωσης προσώπου και σώματος 

Τα προγράμματα τουρισμού υγείας απευθύνονται σε κατοίκους του εξωτερικού, που 

επιθυμούν να συνδυάσουν υπηρεσίες υγείας με διαμονή, ανάρρωση και ξεκούραση σε 

επιλεγμένες ξενοδοχειακές μονάδες στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το 
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους είναι ότι προτείνουν ένα πλήρες πρόγραμμα διαμονής, 

φιλοξενίας και ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, σε 

σύγκριση με αντίστοιχες υπηρεσίες των χωρών της Δυτικής Ευρώπης ή των ΗΠΑ. 

Επιπρόσθετα, η δέσμη των υπηρεσιών τουρισμού υγείας απευθύνεται σε 

επισκέπτες/συνοδούς συμμετεχόντων σε μεγάλα συνέδρια που φιλοξενούνται στην Αθήνα, 

στους οποίους προτείνονται ως προαιρετικές δραστηριότητες. Τα προγράμματα τουρισμού 

υγείας προτείνονται ως ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, 

σε σχέση με αντίστοιχες υπηρεσίες των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής. 

 

3.3 Παραδείγματα 

3.3.1 Κέντρο «Μεσόγειος»3 

Ο Όμιλος Νεφρολογικών Κέντρων «Μεσόγειος» ιδρύθηκε με μοναδικό στόχο την απόλυτη 

κάλυψη των αναγκών του αιμοκαθαιρόμενου ασθενή με προδιαγραφές τέτοιες, που να 

ικανοποιούν όλες του τις προσδοκίες. Ως όραμα του ομίλου αναφέρεται «η δημιουργία μίας 

πρότυπης μονάδας νοσηλείας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ασθενή». 

Στις αναπτυξιακές δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνεται η διάρθρωση ενός 

δικτύου Μονάδων Αιμοκάθαρσης υψηλής ποιότητας ανά την Ελλάδα, αρχικά στο Ηράκλειο 

Κρήτης το οποίο, στη συνέχεια, επεκτάθηκε στις Σέρρες, στην Καλαμάτα και σε δύο περιοχές 

της Αττικής, την Καλλιθέα (καλύπτοντας τα νότια προάστια) και την Παλλήνη (ανατολικά). 

Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος επενδύει δημιουργώντας σταδιακά μία σειρά πρότυπων 

οργανισμών υγείας νεφροπαθών που προσφέρουν στον ασθενή ασφάλεια και ποιότητα στην 

αιμοκάθαρση δίνοντας παράλληλα έμφαση στο προσεγμένο περιβάλλον (ξενοδοχειακή 

υποδομή) καθώς και στο θέμα των αποστάσεων προσπαθώντας να δημιουργεί κέντρα σε 

κομβικά σημεία που να μην απέχουν πολύ από τον τόπο κατοικίας των ασθενών. Συγχρόνως 

προσφέρεται στους ασθενείς η δυνατότητα να απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε κάποιες 

από αυτές τις περιοχές εφόσον υφίσταται αυτή η δυνατότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες του 

Ομίλου, μέχρι σήμερα περίπου 3.000 νεφροπαθείς από 15 χώρες της Ευρώπης έχουν 

επισκεφθεί το νεφρολογικό κέντρο Κρήτης. Ενδεικτικές υπηρεσίες που προσφέρει το κέντρο 

είναι: 

• Συνεχή παρακολούθηση από καρδιολόγο και άμεση λύση σε προβλήματα αγγειακών 

προσπελάσεων με αγγειοχειρουργούς συνεργάτες της μονάδος 

3  http://www.mesogeios.gr 
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• Συνεργασία με το Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Λευκός Σταυρός 

• Επαφή με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και διατροφολόγους 

• Ύπαρξη τουριστικού γραφείου παροχής πληροφοριών στους τουρίστες-ασθενείς της 

μονάδας, για τα κέντρα Μεσόγειος εκτός Αθηνών 

• Συμβάσεις με όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Κέντρο καταβάλλει προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες 

που κατά το δυνατόν ολοκληρωμένες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των ασθενών 

προς τους οποίους απευθύνεται (νεφροπαθείς) σε περιβάλλον φιλικό προς τους ασθενείς. 

 

3.3.2 Κέντρο «Εμμετρωπία»4 

Το κέντρο «Εμμετρωπία», ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2005 ως πρότυπο Οφθαλμολογικό και 

Διαθλαστικό Κέντρο. Σκοπό του Κέντρου αποτελεί η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης και 

αποκατάστασης προβλημάτων όρασης τόσο σε Έλληνες όσο και σε αλλοδαπούς ασθενείς. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η «Εμμετρωπία» χρησιμοποιεί εξοπλισμό τεχνολογίας 

αιχμής και παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο περιβάλλον ώστε να είναι ευχάριστο για 

τον ασθενή. Επιπλέον, πρωταρχικής σημασίας για το Κέντρο θεωρείται η ικανοποίηση των 

ιδιαιτέρων αναγκών εκάστου ασθενούς. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί χρησιμοποιούν 

μηχανήματα τελευταίας γενιάς που τους επιτρέπουν να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα 

από την εφαρμογή τεχνικών και επεμβάσεων στους ασθενείς. 

Το Κέντρο στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό που διαθέτει μακροχρόνια ειδίκευση 

και εμπειρία στη διαθλαστική χειρουργική στις ΗΠΑ, στην Αγγλία και στο Πανεπιστήμιο 

Κρήτης. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου, η «Εμμετρωπία» πραγματοποιεί περίπου 1000 

διαθλαστικές επεμβάσεις ετησίως με το 27% των ασθενών να προέρχονται εκτός Κρήτης και 

το 12% εκτός Ελλάδος. 

 

3.3.3 Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης5 

Το «Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης» προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες γενικής 

χειρουργικής, χειρουργικής παίδων, γυναικολογίας, κ.λπ., αποτελώντας το μεγαλύτερο 

ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην περιοχή της Ν/Α Ευρώπης. Έχει πανεπιστημιακό 

4  http://www.emmetropia.gr 
5 http://www.iatriko.gr 
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προσανατολισμό καθώς επιδιώκει τη σύναψη διεθνών συνεργασιών με φορείς υγείας και 

εκπαίδευσης. 

Το 2011 ανέπτυξε εξειδικευμένο τμήμα ρομποτικής χειρουργικής εγκαθιστώντας το πρώτο 

στη Βόρειο Ελλάδα σύστημα ρομποτικής χειρουργικής "Da Vinci", στελεχώνοντας το 

παράλληλα με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, με σκοπό την πραγματοποίηση 

επεμβάσεων ρομποτικής χειρουργικής με απόλυτη ασφάλεια. 

Η διαφοροποίηση του «Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης» έγκειται στο ότι η χρήση 

της ρομποτικής χειρουργικής, που εφαρμόζεται σε λεπτές επεμβάσεις που απαιτούν σύνθετη 

αντιμετώπιση, αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων, εκμηδενίζει τις επιπλοκές και 

τους κινδύνους, είναι αναίμακτη επέμβαση, ελαχιστοποιεί τον μετεγχειρητικό πόνο, 

περιορίζει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο μετεγχειρητικής νοσηλείας με ταχύτερη 

ανάρρωση και επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες, διασφαλίζει ένα άρτιο αισθητικό 

αποτέλεσμα. 

 

3.3.4 ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»6 

Στο δημόσιο τομέα, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» 

διαθέτοντας διεθνώς αναγνωρισμένες Πανεπιστημιακές Κλινικές, ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό με υψηλό επιστημονικό επίπεδο και άριστη τεχνογνωσία έχει κάνει σημαντικά 

βήματα στον ιατρικό τουρισμό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΧΕΠΑ 

εγκρίθηκε η συμμετοχή του Νοσοκομείου στο πρόγραμμα Medical Tourism in Greece 

(ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα) του NHS Family Choice αποσκοπώντας στην ευρύτερη 

ενημέρωση των Άγγλων πολιτών για την δυνατότητα νοσηλείας τους στο Νοσοκομείο. 

Το «ΑΧΕΠΑ» συμμετέχει στο Πρόγραμμα με τις παρακάτω Κλινικές : 

• Α'  Παθολογική με το Τμήμα Τεχνητού Νεφρού 

• Α'  Καρδιολογική 

• Β '  Παιδιατρική (Παιδο-ογκολογικό Τμήμα) 

• Α'  Νευροχειρουργική 

• A' Οφθαλμολογική 

• Ωτορινολαρυγγολογική 

Το Νοσοκομείο προσφέρει την δυνατότητα στους ασθενείς να επιλέξουν κατάλυμα μέσα 

από μία σειρά μεγάλων ξενοδοχείων στη Θεσσαλονίκη, καθώς και πολλά πακέτα προσφορών 

6 http://www.ahepahosp.gr/iatrikostourismos.asp 
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σε προνομιακές τιμές με δωρεάν μεταφορά από και προς το ΑΧΕΠΑ. Η συνεργασία του 

Νοσοκομείου με τις υπηρεσίες του Δήμου είναι δεδομένη στα πλαίσια του Προγράμματος και 

τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για την εμπορική δραστηριότητα της πόλης 

σημαντικά. 

 

3.3.5 Όμιλος «Υγεία» 

Στον Όμιλο «Υγεία» ανήκουν το Θεραπευτήριο «Υγεία», το Μαιευτήριο-Γυναικολογική 

Κλινική «Μητέρα» και η Παιδιατρική Κλινική «Παίδων Μητέρα», τα οποία εισέρχονται όλο 

και πιο δυναμικά στη διεθνή αγορά του ιατρικού τουρισμού κυρίως επειδή έχουν έχει 

διαπιστευτεί σύμφωνα με το πρότυπο Joint Commission International (JCI), την κορυφαία 

διαπίστευση στον κόσμο για την Ποιότητα & Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Υγείας7. 

Η εν λόγω πιστοποίηση κρίνεται πως είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς παρέχεται η 

δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ δίκτυο φορέων της διεθνούς αγοράς του ιατρικού 

τουρισμού, με απώτερο στόχο την προσέλκυση ασθενών του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό ο 

όμιλος «Υγεία» έχει προχωρήσει στη δημιουργία εξειδικευμένου Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Διεθνών Ασθενών, για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών και των οικείων 

τους8. 

 

3.3.6 Οδοντιατρική Πολυκλινική «Γιαννικού»9 

Μια ακόμα περίπτωση δραστηριοποίησης του ιδιωτικού τομέα είναι αυτή της Οδοντιατρικής 

Πολυκλινικής «Γιαννικού» η οποία πραγματοποιεί αξιόλογες προσπάθειες ανάπτυξης του 

ιατρικού τουρισμού. Η εν λόγω κλινική ειδικεύεται σε μια ποικιλία διαδικασιών όπως 

αισθητικές θεραπείες (επισμάλτωση, λεύκανση δοντιών, σφραγίσματα, inlays, crowns, 

γέφυρες, και εμφυτεύματα). Επίσης διευκολύνει και άλλες πτυχές των αναγκών των ασθενών 

που έρχονται από το εξωτερικό. 

Με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των ταξιδιωτών η Κλινική προσφέρει συντονισμό 

για την μετέπειτα φροντίδα και συμβουλευτική καθώς επίσης και υπηρεσία παραλαβής των 

ασθενών από το αεροδρόμιο, οργάνωση της ιατρικής διαχείρισης, μεμονωμένη 

συμβουλευτική στον ασθενή, και μέριμνα της μετέπειτα θεραπευτικής αγωγής με χαμηλό 

κόστος. 

7 http://www.hygeia.gr 
8 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112451180 
9 http://www.yiannikoudental.com 
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3.3.7 Εξωσωματική γονιμοποίηση 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 40 εξειδικευμένα κέντρα υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής10 τα οποία με τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας, αλλά και τη φιλελεύθερη σχετική 

νομοθεσία, καθιστούν την χώρα ιδιαίτερα ελκυστική για αρκετά ζευγάρια του εξωτερικού. Ως 

παράδειγμα κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αναφέρεται η κλινική Crete Fertility 

Centre11 στην Κρήτη το οποίο προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά επιλογών από θεραπείες 

γονιμότητας τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, μεταξύ άλλων: 

- σπερματέγχυση (IUI), 

- εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), 

- μικροχειρουργική γονιμοποίηση με εμβρυομεταφορά (ICSI), 

- προεμφυτευτική γενετική διάγνωση (PGD), 

- κρυοσυντήρηση εμβρύων, ωαρίων κλπ. 

Εκτός από τα παραπάνω και με στόχο όχι μόνο τη σωστή εξυπηρέτηση αλλά και την 

πλήρη ικανοποίηση των ασθενών, η κλινική προσφέρει και άλλες δευτερεύουσες υπηρεσίες 

όπως, για παράδειγμα, εξασφάλιση διαμονής στην Κρήτη σε ξενοδοχεία και καταλύματα 

(βίλες) υψηλής ποιότητας και αισθητικής. 

Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα το εν λόγω κέντρο παρουσιάζει ένα από τα 

υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Αμερική σε γυναίκες που 

υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Σε επίρρωση του παραπάνω, αναφέρεται ότι 

για το χρονικό διάστημα από το 2009 έως και το 2012 έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό 1193 

εμβρυομεταφορές με ποσοστό επιτυχίας 56,4 % (672 επιτυχείς κυήσεις), ενώ μόλις για το 

χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Απρίλιος 2013 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 57, 4%. 

 

3.3.8 Ευεξία 

Ο Τουρισμός Ευεξίας απευθύνεται σε τουρίστες οι οποίοι μπορούν να εμπλουτίσουν τις 

διακοπές τους με υπηρεσίες βελτίωσης ή διατήρησης της υγείας τους (SPA - θερμαλισμός, 

υδροθεραπεία). Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να ενταχθεί και ο παραδοσιακός Ιαματικός 

Τουρισμός που αποτελεί και τη μοναδική έκφανση του τουρισμού ευεξίας στη χώρα μας- 

σημειώνεται ότι δεν αναφέρεται στην περίπτωση αυτήν η έννοια της αποκατάστασης καθώς 

στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμα ανεπτυγμένη και οργανωμένη κουλτούρα στην 

αποκατάσταση ασθενών. 

10 http://www.kosmogonia.gr/index.php/el/information/256-iatrikos-tourismos.html 
11 http://www.fertilitycrete.gr 
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Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει την δυνατότητα ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα, μέσω 

προσέλκυσης τουριστών που ταξιδεύουν με στόχο την απόλαυση υπηρεσιών ευεξίας, καθώς 

στην Ελληνική επικράτεια υπάρχουν 16 μεγάλα Ιαματικά κέντρα Εθνικής σημασίας 

(Αιδηψός, Ελευθερούπολη, Ικαρία, Καϊάφας, Καμένα Βούρλα, Κύθνος, Κυλλήνη, Λαγκαδάς, 

Λουτράκι, Μέθανα, Νιγρίτα, Πλατύστομο, Σμόκοβο, Θερμοπύλες, Βουλιαγμένη, Υπάτη), 

καθώς και περισσότερα από 40 τοπικής σημασίας (Didaskalou & Nastos, 2003). Επιπλέον, 

στην Κρήτη λειτουργούν ήδη δύο κέντρα θαλασσοθεραπείας και είναι υπό κατασκευή άλλα 

δύο. Σε αυτήν την κατηγορία τουριστικής υποδομής περιλαμβάνονται, επίσης, τα 14 

υδροθεραπευτήρια (ιδιοκτησίας ΕΟΤ) στα οποία εξυπηρετούνται ετησίως περί τα 100.000 

άτομα, με 1.400.000 θεραπευτικές αγωγές καθώς και δεκάδες άλλες ιαματικές πηγές που 

λειτουργούν από τοπικούς φορείς και προσφέρουν στους επισκέπτες σύγχρονες υπηρεσίες 

υψηλών προδιαγραφών (Ηγουμενάκης, 2010). 

 

3. 4 Ροές ασθενών - τουριστών προς την Ελλάδα 

Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια να δοθεί μια εικόνα για την ανάπτυξη του ιατρικού 

τουρισμού : 1) στις χώρες της Ευρώπης γενικά και 2) στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

ειδικά, με στόχο να διαφανεί ο ανταγωνισμός που υφίσταται η Ελλάδα από τις εν λόγω 

αγορές και επομένως να διαπιστωθούν οι δυνατότητες της χώρας να προσελκύσει ασθενείς - 

τουρίστες από αυτές. 

Αρχικά, χρήσιμο κρίνεται να δοθούν στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις τουριστικές 

αφίξεις στη χώρα μας μη Ελλήνων πολιτών. Στον πίνακα 3.1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται 

αυτά τα στοιχεία, κατά ευρωπαϊκή χώρα προέλευσης για το έτος 2012 και 2013 (Ιούνιος). 

Παρόλο που τα στοιχεία αφορούν αφίξεις που πραγματοποιούνται με στόχο την κατανάλωση 

του ελληνικού τουριστικού προϊόντος γενικά και όχι αποκλειστικά και μόνο αφίξεις για 

ιατρικές υπηρεσίες, αυτά δείχνουν τις προτιμήσεις τουριστών διαφορετικών εθνικοτήτων και 

τη δυναμική της χώρας. 
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Πίνακας 3.1 

 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό κατά χώρα προέλευσης 

Χώρα προέλευσης μη 
Κατοίκων 

2012 
ΙΑΝ-ΣΕΠ 

2013 
ΙΑΝ- ΣΕΠ 

Μεταβολή 
2013/2012 (%) 

ΕΥΡΩΠΗ 4.929.422 5.415.321  
Χώρες ΕΕ 3.720.120 3.920.519  
Αυστρία 141.502 122.893 -13,5 
Βέλγιο 107.728 162.679 +51,0 
Βουλγαρία 154.711 168.918 +9,18 
Γαλλία 325.203 441.149 +35,65 
Γερμανία 656.934 787.576 + 19,88 
Δανία 79.009 81590 +3,27 
Εσθονία 7.017 3.738 -46,72 
Ηνωμένο Βασίλειο 729.101 659.908 -9,49 
Ιρλανδία 33.704 31.184 -7,48 
Ισπανία 53.298 71.514 +34,17 
Ιταλία 417.813 442.969 +6,02 
Κύπρος 183.993 133.772 -27,29 
Λετονία 8.302 2.832 -65,88 
Λιθουανία 6.747 5.517 -18,23 
Λουξεμβούργο 7.424 8.681 + 16,93 
Μάλτα 3.457 1.283 -62,88 
Ολλανδία 184.585 208.924 + 10.48 
Ουγγαρία 43.577 30.190 -30,72 
Πολωνία 178.368 152.938 -14,26 
Πορτογαλία 10.303 11.321 +9,88 
Ρουμανία 80.450 55.586 -30,91 
Σλοβακία 9.732 17.843 +83,34 
Σλοβενία 8.996 10.561 +17,40 
Σουηδία 94,775 115.388 +21,75 
Τσεχία 119.983 129.245 +7,72 
Φινλανδία 75.074 67.325 -10,32 
Αλβανία 62.699 106.740 +70,24 
Ελβετία 92.822 173.074 +86,48 
Νορβηγία 64.115 89.311 +39,30 
Ισλανδία 0 0 - 
Ρωσία 204.873 287.687 +40,42 

Σερβία- Μαυροβούνιο 335.203 381.564 +13,83 
Λοιπά ευρωπαϊκά κράτη 449.590 499.750 + 11,16 

Πηγή: ίδια διαμόρφωση από ΕΛΣΤΑΤ 
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Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3.1, για το έτος 2012 οι περισσότερες τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα έχουν 

πραγματοποιηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο (729.101), την Γερμανία (656.934), την Ιταλία 

(417.813) τη Σερβία (335.203) και τη Γαλλία (325.203), ενώ οι λιγότερες από την Σλοβενία 

(8.996) την Σλοβακία (9.732), τη Λετονία (8.302), την Εσθονία (7.017), τη Λιθουανία 

(6.747). Το Λουξεμβούργο και η Μάλτα δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την κατάταξη, καθώς 

λόγω μεγέθους οι αριθμοί επισκεπτών είναι ικανοποιητικοί. 

Για το έτος 2013, τα στοιχεία σχετικά διαφοροποιούνται με τις πρώτες θέσεις να 

καταλαμβάνονται εκ νέου από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία κ.λπ, ενώ 

αναφορικά με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης παρατηρούνται αυξομειώσεις με 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις τη σημαντική αύξηση αφίξεων από τη Σλοβακία (+83,34%), τη 

Ρωσία (+40,42%), τη Σλοβενία (+17,40%) και τη Σερβία (+13,82%), ενώ αξιοσημείωτη 

μείωση παρατηρείται στην περίπτωση της Λετονίας, της Εσθονίας και της Ρουμανίας. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ιδιαίτερα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα σε ό,τι αφορά τις αφίξεις με κύριο χαρακτηριστικό τις 

έντονες διακυμάνσεις ενώ ως αβίαστο συμπέρασμα προκύπτει η ανάγκη οργανωμένης και 

στοχευμένης πολιτικής προσέλκυσης τουριστών από την ανατολική Ευρώπη, καθώς 

υφίστανται δυνατότητες ανάπτυξης και αύξησης του τουριστικού ρεύματος προς τη χώρα 

μας. 

Αφού δόθηκε μια γενική εικόνα για τις επισκέψεις τουριστών στην Ελλάδα από χώρες της 

Ευρώπης, στις επόμενες δύο υποενότητες περιγράφονται αδρά οι δυνατότητες των διαφόρων 

χωρών ως προς την προσέλκυση ασθενών - τουριστών έτσι ώστε να διαφανούν τυχόν 

δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα του ιατρικού τουρισμού για την Ελλάδα. 

 

3.4.1 Χώρες της Ευρώπης (γενικά) 

Παρόλο που όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα, οι τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από τις χώρες κυρίως της 

Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης είναι πολλές, αυτές αφορούν στην κατανάλωση του γενικού 

τουριστικού ελληνικού προϊόντος που βασίζεται σε παγιωμένες αντιλήψεις σχετικά με αυτό 

και συνίστανται στο ιδιαίτερο κλίμα της χώρας και στη φυσική της ομορφιά (ήλιος, θάλασσα, 

νησιά). 
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Σε ό,τι αφορά τις ιατρικές τουριστικές υπηρεσίες όμως, οι δυνατότητες ροής ασθενών στην 

Ελλάδα από τις χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, τις Σκανδιναβικές χώρες, αλλά 

και τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, κρίνεται πως είναι περιορισμένες, καθώς οι 

προαναφερθείσες χώρες έχουν ήδη αναπτυγμένες υπηρεσίες και δομές παροχής υπηρεσιών 

και, συνεπώς, αποτελούν τους κύριους ανταγωνιστές της χώρας στον τομέα του ιατρικού 

τουρισμού. Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα. 

 

Ουγγαρία 

Στην Ουγγαρία ο τομέας του οδοντιατρικού τουρισμού γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη, καθώς η 

χώρα έχει εξαιρετική φήμη όσον αφορά στην φροντίδα των ασθενών και στην πολιτική 

ικανοποίησης τους, ενώ επιπλέον οι υπηρεσίες προσφέρονται σε πολύ χαμηλότερες τιμές σε 

σχέση με άλλες χώρες. Αυτό δικαιολογεί το ότι, σε επίπεδο Ευρώπης, στατιστικά και 

αναφορικά με τον οδοντιατρικό τουρισμό η Ουγγαρία κατέχει πολύ υψηλό ποσοστό της 

συνολικής δυναμικότητας της τάξεως του 40%, με τις Τουρκία, Τσεχία, Βουλγαρία και 

Πολωνία να ακολουθούν12 Σημειώνεται ότι το ιατρικό τουριστικό προϊόν της Ουγγαρίας 

προβάλλεται έντονα σε όλα τα προγράμματα των Γερμανών διοργανωτών ταξιδιών, αλλά και 

σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Ελβετία και στην Αυστρία, γεγονός που αυξάνει 

την επιτυχία του. 

Επιπλέον στην χώρα αναπτύσσεται και ο Ιαματικός τουρισμός, αφού αυτή φημίζεται για 

τα ιαματικά και θερμά λουτρά και τις υπηρεσίας ομορφιάς που προσφέρονται. Ειδικότερα η 

Ουγγαρία θεωρείται από τις πλέον αναπτυγμένες στον τομέα αυτό, αφού διαθέτει 100 -120 

οργανωμένα κέντρα με πλήρη εξοπλισμό και υποδομή και γύρω στις 350 ιαματικές πηγές με 

εγκαταστάσεις. 

 

Τσεχία 

Η Τσεχία συνιστά πετυχημένο παραδείγματα υποδοχής τουριστών /ασθενών για ιατρικές 

υπηρεσίες αποκατάστασης και ευεξίας, οι οποίες όπως και στην περίπτωση της Ουγγαρίας, 

προβάλλονται έντονα από γερμανικά τουριστικά περιοδικά. Η πόλη Karlovy Vary για 

παράδειγμα η οποία είναι παγκοσμίως γνωστή λουτρόπολη φημισμένη για τις ιαματικές της 

πηγές αιώνες τώρα, δέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκεπτών. 

12http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Lists/List/Attachments/360/MEDICAL%20TOURISM%20FI
NAL%20ALL.pdf 
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Πολωνία 

Η Πολωνία μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή ένωση προβάλλει όλο και περισσότερο ένα 

ευρύ φάσμα ιατρικών κυρίως χειρουργικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος. Οι ιατρικές 

υπηρεσίες της χώρας απευθύνονται κυρίως στους Βρετανούς, αλλά και στις γειτονικές 

Ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα (όπως άλλωστε και η Ουγγαρία που αναφέρθηκε παραπάνω) 

φημίζεται για τον οδοντιατρικό τουρισμό. 

 

Ισπανία 

Στην Ισπανία ο ιατρικός τουρισμός αναπτύσσεται επίσης με ραγδαίους ρυθμούς. Σε αυτό 

συνεπικουρεί τόσο η ισχυρότατη και οργανωμένη τουριστική υποδομή που διαθέτει η χώρα, 

όσο και οι ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που προσφέρονται. Ειδικότερα, τα ιατρικά 

προγράμματα περιλαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες σχετικές με: δερματολογία, παθολογία, 

γυναικολογία, ρευματολογία, καρδιολογία, γαστρεντερολογία, κ.λπ. Δύο κύριοι παράγοντες 

επιτυχίας είναι: 

1) οι άριστες στρατηγικές οργάνωσης και λειτουργίας των ιατρικών κέντρων και 

2) οι πολύ υψηλού επιπέδου στρατηγικές μάρκετινγκ και κυρίως προβολής μέσω 

διοργανωτών ταξιδιών (tour operators). 

 

Βέλγιο 

Το Βέλγιο επίσης αποτελεί βασικό προορισμό για χειρουργικές επεμβάσεις και θεραπείες 

αποκατάστασης. Ειδικότερα η χώρα αυτή προσελκύει πολλούς τουρίστες - ασθενείς για 

γαστρικές επεμβάσεις, καθώς φημίζεται για το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της στον 

τομέα της βαριατρικής χειρουργικής ή αλλιώς χειρουργικής απώλειας βάρους. Ο 

συγκεκριμένος τομέας συνίσταται σε μία ειδική κατηγορία επεμβάσεων που εφαρμόζονται σε 

ασθενείς που πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία. Η απώλεια βάρους συνήθως επιτυγχάνεται 

μειώνοντας το μέγεθος του στομάχου είτε με την τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού ή 

γαστρικού δακτυλίου είτε με την αφαίρεση μέρους του στομάχου ή την παράκαμψη αυτού. 

Έτσι, λοιπόν, το Βέλγιο έχει αποκτήσει από τις αρχές της δεκαετίας του '90 μεγάλη παράδοση 

στον τομέα της βαριατρικής χειρουργικής. 
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Γαλλία 

Η Γαλλία φημίζεται για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας κυρίως όμως σε ό,τι αφορά τις 

υπηρεσίες ευεξίας και αισθητικής. Οι πελάτες της χώρας είναι τουρίστες από την Αγγλία και 

την Γερμανία. Επιπλέον η Γαλλία έχει παράδοση στις μεταμοσχεύσεις. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι στην χώρα έγινε η πρώτη μεταμόσχευση χεριών στον κόσμο, ενώ από έξι 

συνολικά μεταμοσχεύσεις προσώπου παγκοσμίως οι μισές έχουν πραγματοποιηθεί στην 

Γαλλία. 

 

Ιταλία - Ελβετία 

Η Ιταλία και η Ελβετία από την άλλη προσελκύουν ιατρικούς τουρίστες, μέσα από τη 

δημιουργία ειδικών κέντρων αποκατάστασης και επεμβάσεων αισθητικής χειρουργικής. Η 

Ελβετία είναι γνωστή για τις θεραπείες αναζωογόνησης, ανανέωσης ακόμη και αντιγήρανσης 

μέσω των μεικτών υπηρεσιών της πλαστικής χειρουργικής και αισθητικής κλπ. (Λύρας, 

2010). Επιπλέον, η ιδιαιτερότητα της περίπτωσης της Ελβετίας πηγάζει από το γεγονός ότι σε 

αυτήν επιτρέπεται η ευθανασία ασθενών με ανίατες ασθένειες, διαδικασία που θεωρείται 

παράνομη σε άλλες χώρες, καθώς στην εν λόγω χώρα μετά από νομοθετικές ρυθμίσεις 

ορίζεται ότι όποιος βοηθάει κάποιο άλλο άτομο να αυτοκτονήσει χωρίς να έχει προσωπικό 

συμφέρον, δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Σύμφωνα με στοιχεία η ελβετική εταιρεία Swiss Charity 

Dignitias η οποία προσφέρει δυνατότητες σε πελάτες να ταξιδέψουν στην Ελβετία με στόχο 

την ευθανασία από το 1998 έως τώρα έχει βοηθήσει πάνω από 450 ανθρώπους από την 

Ευρώπη να τερματίσουν την ζωή τους. Η παραπάνω διαδικασία παρά τις εύλογες αντιδράσεις 

που προκαλεί αποτελεί ωστόσο υπηρεσία που εντάσσεται στην κατηγορία του ιατρικού 

τουρισμού (Γρηγοροπούλου, 2010). 

 

Γερμάνια - Αυστρία 

Οι χώρες αυτές αποτελούν παραδοσιακούς προορισμούς στον τομέα του ιατρικού τουρισμού 

κυρίως σε ό,τι αφορά την προληπτική ιατρική, την ολιστική θεραπεία, τις εναλλακτικές 

θεραπείες, αλλά και διάφορες αισθητικές επεμβάσεις. Οι χώρες αυτές δίνουν μεγάλη έμφαση 

σε πολιτικές μάρκετινγκ και κυρίως σε σχέση με την προβολή και διανομή του τουριστικού 

προϊόντος. Υπάρχει σωστός συνδυασμός υπηρεσιών τουρισμού και υπηρεσιών υγείας και 

κατ' επέκταση σωστή συνεργασία των επαγγελματιών του κάθε τομέα. 
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Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία) 

Ο Ιατρικός Τουρισμός είναι επίσης ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και στις σκανδιναβικές χώρες, 

όπου το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχεται είναι εξαιρετικά υψηλό. Απευθύνεται κυρίως 

σε ασθενείς που είτε λόγω χρόνιων ασθενειών, είτε λόγω μεμονωμένων περιστατικών, δεν 

μπορούν να ταξιδέψουν, αν δεν τους παρέχεται η κατάλληλη ιατρική υποστήριξη13. 

 

3.4.2 Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

Τα τελευταία χρόνια η ροή ασθενών από και προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

αυξάνεται συνεχώς, ιδιαίτερα μετά την ένταξη πολλών από αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

γεγονός που προσφέρει δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού. 

 
Βουλγαρία 

Ενδεικτικά, το υψηλό επίπεδο της ιατρικής περίθαλψης και ο σύγχρονος εξοπλισμός στα 

νοσηλευτικά ιδρύματα αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα του ιατρικού τουρισμού στην 

Βουλγαρία (π.χ. πλαστική χειρουργική, οδοντιατρικές υπηρεσίες, παθήσεις των οφθαλμών 

κλπ.)14. Για παράδειγμα στην χώρα περισσότεροι από 7.800 οδοντίατροι, διαθέτουν ιδιόκτητα 

ιατρεία με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Αναπτύσσονται δύο μορφές οδοντιατρικού τουρισμού: η 

πρώτη περιλαμβάνει την άφιξη ξένων επισκεπτών, στους οποίους παρέχονται, μόνο, 

οδοντιατρικές θεραπείες, σε χαμηλότερες τιμές, σε σχέση με τη χώρα προέλευσής τους, αλλά 

υψηλής ποιότητας, ενώ η δεύτερη μορφή είναι αυτή που σταδιακά αναπτύσσεται και η οποία 

περιλαμβάνει το συνδυασμό των διακοπών των ξένων επισκεπτών με τις οδοντιατρικές 

θεραπείες15. 

Επιπλέον, ο ιατρικός τουρισμός στην Βουλγαρία αναπτύσσεται λόγω της μεγάλης 

εξειδίκευσης που παρουσιάζουν πολλά νοσοκομεία της χώρας. Για παράδειγμα, το 

Πανεπιστημιακό Εθνικό νοσοκομείο «Αγία Αικατερίνη» στη Σόφια, αναπτύσσεται δυναμικά 

τα τελευταία 20 χρόνια και έχει κατακτήσει υψηλή θέση ανάμεσα στα καρδιολογικά και 

καρδιοχειρουργικά κέντρα στην Ανατολική Ευρώπη. Στην επιτυχία του βοηθά το γεγονός ότι 

το νοσοκομείο έχει συνάψει ειδική συμφωνία με την Ουκρανία, από όπου προέρχονται οι 

περισσότεροι νοσηλευόμενοι. Γνωστό στο εξωτερικό είναι και το νοσοκομείο «Αγία Σοφία», 

το οποίο διαθέτει κέντρο παρόντων και μελλοντικών γονέων και κέντρο SPA. Για τις καλές 

13 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=319929 
14 http://www.bgmedicaltourism.com/home.php?language=16 
15 http://www.bgdenta.eu/ 
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συνθήκες που προσφέρει στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας, το νοσοκομείο αποτελεί 

προτιμότερο τόπο θεραπείας στειρότητας και τοκετού τόσο για τους ίδιους τους πολίτες της 

χώρας, όσο και για αλλοδαπούς νοσηλευόμενους16. 

 

Κροατία - Σερβία 

Στην Κροατία και τη Σερβία, γίνεται μια συστηματική προσπάθεια καθιέρωσης ιατρικής 

φήμης σε συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι απευθύνονται κυρίως σε διαβητικούς και σε 

αυτούς που υποφέρουν από παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, χρόνιες ρευματικές 

παθήσεις, παθήσεις του κινητικού συστήματος, μετατραυματικά και μετεγχειρητικά 

προβλήματα, αλλεργίες κ.λ.π.17. 

 

Ρωσία 

Η αγορά της Ρωσίας αναπτύσσεται σταθερά σε ό,τι αφορά τον τουρισμό υγείας, αλλά κυρίως 

μέσω της προσφοράς υπηρεσιών ευεξίας και όχι τόσο σε ό,τι αφορά αμιγείς ιατρικές 

υπηρεσίες-επεμβάσεις18. 

 

Ουκρανία 

Στην Ουκρανία πολλά εξειδικευμένα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού κυρίως σε ό,τι αφορά την οδοντιατρική, τις επεμβάσεις του 

μυοσκελετικού συστήματος κ.λπ. Η χώρα διαθέτει πολλές δυνατότητες, καθώς σήμερα η 

τουριστική της βιομηχανία καθίσταται ένας από τους πιο αναπτυσσόμενους τομείς της 

οικονομίας του κράτους. Παρά την οικονομική κρίση τα τελευταία στοιχεία από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού αποδεικνύουν ότι η Ουκρανία κατέχει την 12η θέση ως 

πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στον κόσμο: με 20,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2013 

και πρόβλεψη για αύξηση στο 7% το 201419 

 

Τουρκία 

Η Τουρκία αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, καθώς δεν εντάσσεται στις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης και της Βαλκανικής Χερσονήσου, ενώ παράλληλα η αγορά της παρουσιάζει συνεχή 

16 http://www.traveldailynews.gr/news/article/43630 
17http://www.aesthetics.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1364&Itemid=1 

18 http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1197887/ekdhlosh-provolhs-gia-toyrismo-ygeias-sth-rosia.html 
19 http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&articleID=18488&ct=85 
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ανοδική πορεία. Η χώρα έχει τον υψηλότερο αριθμό διαπιστευμένων σύμφωνα με το πρότυπο 

JCI20, ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ. Το Memorial 

Hospital ήταν το πρώτο ιδιωτικό νοσοκομείο το οποίο έλαβε διαπίστευση κατά JCI. Από 

τότε, περίπου 40 νοσοκομεία και ιατρικά ιδρύματα έχουν πιστοποιηθεί από την Κοινή 

Επιτροπή Διεθνούς διαπίστευσης. Επιπλέον, η χώρα έχει ιδρύσει γραφεία (health tourism 

operators) σε χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία, Σκόπια, Βοσνία, Βουλγαρία) προσφέροντας 

υπηρεσίες «πακέτο» (all inclusive), στους ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνουν από τη 

μεταφορά, τις μετακινήσεις από και προς το επιλεγμένο Νοσοκομείο, ως τη διαμονή, το 

κόστος περίθαλψης κ.ο.κ., ισχυροποιώντας με αυτό τον τρόπο ακόμα πιο πολύ την θέση 

της21. Χάρη στο συνδυασμό χαμηλού κόστους, υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας αλλά και 

εύστοχων πολιτικών προώθησης, η Τουρκία διευρύνει διαρκώς τον ιατρικό της τουρισμό. 

Έτσι, αρκετοί ασθενείς από το εξωτερικό προτιμούν τα νοσοκομεία της χώρας σε πολλούς 

τομείς της ιατρικής (π.χ. για θεραπείες οφθαλμών, τεχνητής γονιμοποίησης, εγχείρησης 

ανοικτής καρδιάς, δερματικών παθήσεων, γυναικολογικών, εγχειρήσεων στον εγκέφαλο, 

ορθοπεδικής και οδοντιατρικής). Εκτός από τα νοσοκομεία, οι φυσικές πηγές, οι ιαματικές 

πηγές και τα ιαματικά κέντρα είναι αυτά που αυξάνουν την τουριστική ζήτηση. Οι 

πλουσιότερες περιφέρειες με ιαματικές πηγές είναι τα παράλια του Αιγαίου, η περιοχή του 

Μαρμαρά και της Κεντρικής Ανατολίας22 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι, παρά τον ανταγωνισμό που υφίσταται η χώρα 

μας κυρίως από τις γειτονικές χώρες, εντούτοις παρουσιάζει πολλές προοπτικές να αναπτύξει 

σημαντικά τον ιατρικό τουρισμό εστιάζοντας στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και 

αναπτύσσοντας συγκεκριμένες και στοχευμένες πολιτικές. Η χώρα διαθέτει υποδομές σε 

αρκετούς τομείς (π.χ. αιμοκάθαρση, εξωσωματική γονιμοποίηση), καθώς και άρτια 

εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που προσφέρουν δυνατότητες για 

προσέκλυση επενδυτών καθώς και αντίστοιχου ερευνητικού και ιατρικού προσωπικού από 

ξένες χώρες με την παροχή κατάλληλων κινήτρων. 

 

 

 

20Το Joint Commission International (JCI) εναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Διαπίστευσης Οργανισμών 
Υγείας με το οποίο έχουν διαπιστευθεί περίπου 300 Νοσοκομεία από το 1998 έως σήμερα. 
21 http://www.qualevita.eu 
22 http://www.aesthetics.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=105 
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3.5 Ανακεφαλαίωση 

Η Ελλάδα παρουσιάζεται ανταγωνιστική στον τομέα του ιατρικού τουρισμού ιδιαίτερα στους 

ακόλουθους τομείς: αιμοκάθαρση, τεχνητή αναπαραγωγή, αποκατάσταση-αποθεραπεία, 

ιαματικά λουτρά, εξειδικευμένες θεραπείες σε τριτοβάθμια νοσοκομεία. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρατέθηκαν στο παρόν κεφάλαιο, η Ελλάδα μπορεί  να 

προσφέρει διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες στον τομέα του ιατρικού τουρισμού και πιο 

συγκεκριμένα στους εξής τομείς : 

Αιμοκάθαρση: Η γεωγραφική κάλυψη από δημόσια νοσοκομεία είναι επαρκής, αλλά 

απαιτείται ειδική ρύθμιση και οργάνωση για να προσφερθούν σε τουρίστες οι υπηρεσίες τους. 

Τα ιδιωτικά κέντρα καλύπτουν Αθήνα-Θεσσαλονίκη αλλά από τουριστικές περιοχές μόνο 

Κρήτη και Ρόδο. Προσφέρουν ήδη υπηρεσίας σε τουρίστες και το συγκεκριμένο τμήμα της 

αγοράς μπορεί να επεκταθεί σχετικά εύκολα. 

Τεχνητή αναπαραγωγή: Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, σε σχέση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, είναι η ευνοϊκή νομοθεσία, με αποτέλεσμα να έχει ήδη αρχίσει η 

ανάπτυξη του "αναπαραγωγικού τουρισμού". Τα ιδιωτικά κέντρα βρίσκονται σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη. 

Αποκατάσταση-αποθεραπεία: Η μεγάλη συγκέντρωση ιδιωτικών κέντρων στη 

Μακεδονία και Θεσσαλία, δεν έχει μέχρι στιγμής αξιοποιηθεί επαρκώς. Τα κέντρα διαθέτουν 

εξαιρετικά υψηλού επιπέδου υποδομές ειδικό -προηγμένης τεχνολογίας- εξοπλισμό και άρτιο 

επιστημονικό προσωπικό. Θεωρούνται μοναδικά στο είδος στα Βαλκάνια και σπάνια στην 

Ευρώπη. Από άποψη ποιότητας υπάρχουν μερικά εφάμιλλα στη Γερμανία και την Ελβετία, 

αλλά είναι πολύ πιο ακριβά. Συνεπώς, υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας σημαντικός 

πόλος τουρισμού αποκατάστασης, ιδίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. 

Ιαματικά λουτρά: Έχουν ευρεία γεωγραφική διασπορά. Δεν είναι προφανής η 

θεραπευτική τους αξία και απαιτούνται κλινικές μελέτες κατά περίπτωση για να τεκμηριωθεί. 

Εφόσον αποδειχθεί, το συγκεκριμένο λουτρό θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τις κατάλληλες 

ιατρικές και τουριστικές υποδομές. 

Εξειδικευμένες θεραπείες σε Τριτοβάθμια Νοσοκομεία: Τα ιδιωτικά τριτοβάθμια 

νοσοκομεία είναι συγκεντρωμένα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα δημόσια έχουν μεγαλύτερη 

διασπορά από άποψη υποδομών, αλλά όχι από άποψη ειδικών γιατρών. Μόνο τα 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη) 
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έχουν γιατρούς στην περιφέρεια που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ιατρικό τουρισμό για 

τριτοβάθμια θεραπεία. 

Για τον ιδιωτικό τομέα το ζητούμενο είναι η κατάλληλη διεθνής δικτύωση και προβολή. 

Αναφορικά, τέλος με τον δημόσιο τομέα απαιτούνται σημαντικές θεσμικές και οργανωτικές 

αλλαγές αλλά και επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών (κτιριακών, ξενοδοχειακών 

και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού), ώστε αυτές να καταστούν αξιόπιστες και στη συνέχεια 

ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Ενδεχομένως, αυτό μπορεί να γίνει για συγκεκριμένες 

μονάδες μέσω εκμίσθωσης υποδομών σε ιδιώτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: 

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ  

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

4.1 Εισαγωγή 
Ο τομέας του τουρισμού αδιαμφισβήτητα σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά 

ανεπτυγμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στο 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της χώρας, δημιουργώντας απασχόληση σε ένα ευρύτατο φάσμα 

δραστηριοτήτων και αυξάνοντας την δευτερογενή κατανάλωση στην υπόλοιπη οικονομία. Τα 

προβλήματα όμως που συνδέονται με την τουριστική βιομηχανία είναι πολλαπλά και 

αφορούν κυρίως στην πολιτική αστάθεια, στην χαμηλή αξιοποίηση της συνολικής 

δυναμικότητας της χώρας, στο γεγονός ότι η διάθεση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

γίνεται κατά κύριο λόγο από ξένους διοργανωτές ταξιδιών (tour operators) και κανάλια 

διανομής, καθώς και επειδή ενώ το πρωτογενές προϊόν είναι υψηλής ποιότητας, η 

προστιθέμενη αξία σε αυτό είναι μικρή με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να χαρακτηρίζεται 

ως μέτριο23. 

Τα παραπάνω οδηγούν στην ανάγκη για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού 

της προϊόντος που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προσφοράς υπηρεσιών εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού. 

Το σημαντικότερο εμπόδιο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα είναι η 

έλλειψη σημαντικών κρατικών επενδυτικών κινήτρων για την δημιουργία υποδομών και 

υπηρεσιών σχετιζομένων με τον ιατρικό τουρισμό. 

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται το εννοιολογικό μοντέλο βάσει του οποίου θα γίνει 

προσπάθεια εξέτασης των πτυχών σχετιζόμενες με τη δυνατότητα και προοπτική ανάπτυξης 

του ιατρικού τουρισμού με σκοπό την έλκυση ασθενών από τις χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης. 

 

4.2 Εννοιολογικό Μοντέλο 

Όπως έγινε κατανοητό από την μέχρι τώρα πορεία της παρούσας διπλωματικής, η βιομηχανία 

Ταξιδιών και Τουρισμού αποτελεί βασικό τομέα στην οικονομία μιας χώρας και έναν 

23 http://www.visitgreece.gr/ 
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σημαντικό οδηγό της οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό έχουν 

αναπτυχθεί εξειδικευμένοι δείκτες μέτρησης αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας 

μεμονωμένων οικονομιών. 

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της υγείας, την 1η Μαρτίου του 2007, στην Γενεύη 

πραγματοποιήθηκε το Πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Ανταγωνιστικότητα σε ταξίδια & 

τουρισμό (The Travel & Tourism Competitiveness Forum) στα πλαίσια του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ, όπου, μεταξύ άλλων, έγινε προσπάθεια προσδιορισμού των 

παραγόντων εκείνων που καθιστούν μια οικονομία ελκυστική για την ανάπτυξη του 

Τουρισμού Υγείας και ιδιαίτερα του Ιατρικού Τουρισμού. Από τις συγκρίσεις που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ διαφορετικών οικονομιών/ χωρών ως προς συγκεκριμένες 

ομάδες παραγόντων δημιουργήθηκε ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ταξιδιών και Τουρισμού 

(TTCI), σκοπός του οποίου είναι η μέτρηση των παραγόντων και των πολιτικών που, όπως 

προαναφέρθηκε, καθιστούν ελκυστική την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας σε διαφορετικές 

χώρες. Ο δείκτης διαμορφώνεται από ποικίλους πυλώνες ανταγωνιστικότητας που 

παρουσιάζονται παρακάτω (Γρηγοροπούλου, 2010): 

- Νόμοι/ Κανονισμοί 

- Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

- Υγεία και υγιεινή 

- Προτεραιότητα/ Προβολή  και Υποστήριξη Ταξιδιών και Τουρισμού 

- Υποδομή αεροπορικών μεταφορών 

- Υποδομή επίγειων μεταφορών 

- Υποδομή τουρισμού 

- Υποδομή τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής 

- Τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα 

- Ανθρώπινο δυναμικό 

- Αντίληψη του Εθνικού Τουρισμού 

- Φυσικοί πόροι 

- Πολιτιστικοί πόροι 

 

Τα παραπάνω μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες όπως 

απεικονίζεται στον Πίνακα 4.1. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι παράγοντες που 

αφορούν στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του κάθε κράτους, στην δεύτερη αυτοί 
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που αναφέρονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στο βαθμό ανάπτυξης των υποδομών, 

ενώ στην τρίτη οι ανθρώπινοι, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι που διαθέτει η χώρα έτσι ώστε 

να είναι σε θέση να αναπτύξει αποτελεσματικά, δραστηριότητες στον ιατρικό τουριστικό 

τομέα. 

 

Πίνακας 4.1 

Ομαδοποίηση παραγόντων που διαμορφώνουν τον Δείκτη Ανταγωνιστικότητας 

Ταξιδιών και Τουρισμού (TTCI) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

1η: Δείκτες Νομοθετικού και Κανονιστικού 

Πλαισίου 

 

 

 

 

2η: Δείκτες Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

και Υποδομών 

 

 

 

 

3η: Δείκτες Ανθρώπινων, Πολιτιστικών και 

Φυσικών Πόρων 

- Νόμοι/ Κανονισμοί  

- Περιβαλλοντική Νομοθεσία  

- Υγεία και υγιεινή  

- Υποδομή αεροπορικών μεταφορών 

- Υποδομή επίγειων μεταφορών 

- Υποδομή τουρισμού 

- Υποδομή τεχνολογιών Επικοινωνιών 

και Πληροφορικής 

- Προτεραιότητα/ Προβολή και 

Υποστήριξη Ταξιδιών και Τουρισμού 

- Τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα 

- Αντίληψη του Εθνικού Τουρισμού 

- Ανθρώπινο δυναμικό 

- Φυσικοί πόροι 

- Πολιτιστικοί πόροι 

 

Πηγή: Ίδια διαμόρφωση 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία επίσης έχουν παρουσιαστεί αρκετά μοντέλα τα οποία εξετάζουν 

τους παράγοντες που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας αναφορικά με την 

ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στον τομέα της υγείας. Για τις ανάγκες της παρούσας 

μελέτης θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από το μοντέλο «απόφαση ασθενών που είναι 
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διατεθειμένοι να ταξιδέψουν για να λάβουν θεραπεία» έτσι όπως αυτό παρουσιάστηκε από 

τους Smith & Forgione, (2007) (βλ. πίνακα 4.2). Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο υπάρχουν 

δύο κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση ταξιδιού για λόγους υγείας σε μια 

ξένη χώρα. 

 

Πίνακας 4.2 

Μοντέλο απόφασης ασθενών που είναι διατεθειμένοι  

να ταξιδέψουν για να λάβουν θεραπεία 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

1η : Χώρα προορισμού                            ■ Οικονομική κατάσταση 

■ Νομική σταθερότητα  

■ Νομοθετικό πλαίσιο 

■ Υποστηρικτική υποδομή 

■ Έμφαση στην κουλτούρα, θρησκεία και 

ανάγκες του ασθενή 

■ Ιατρική κάλυψη μετά την παροχή της 

υπηρεσίας 

2η: Νοσηλευτήριο στην χώρα προορισμού  ■ Γλώσσα ομιλίας  

■ Κόστος υπηρεσιών 

■ Εκπαίδευση/Εμπειρία ιατρικού 

προσωπικού 

■ Διεθνής διαπίστευση νοσηλευτηρίου 

■ Προβολή (π.χ. ύπαρξη ιστοσελίδας) 

Πηγή: Smith & Forgione, (2007) 

 

Στην πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται παράγοντες που αφορούν στο εξωτερικό 

μάκρο-περιβάλλον μιας χώρας, καθώς και στις υποδομές που διαθέτει αυτή αναφορικά με την 

προσφορά των τουριστικών υπηρεσιών υγείας. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται σε 

παράγοντες που συσχετίζονται με τα ίδια τα νοσηλευτήρια όπως τιμολόγηση, εξυπηρέτηση, 

ανθρώπινοι πόροι, προβολή, ασφάλεια, κ.λπ. 

64 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



Για την ανάπτυξη του εννοιολογικού μοντέλου και με στόχο την εκπλήρωση του βασικού 

σκοπού, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν και στοιχεία από θεωρίες που εξηγούν την 

τουριστική καταναλωτική συμπεριφορά για ιατρικές υπηρεσίες. Για την επίτευξη των 

παραπάνω στο μοντέλο θα ενταχθούν στοιχεία από την «θεωρία πεποιθήσεων για την υγεία» η 

οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Lewin, (1951). Με βάση τη θεωρία αυτή, η 

υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς ενός ατόμου με στόχο την υγεία εξαρτάται από την 

ταυτόχρονη ύπαρξη τριών παραγόντων: 

1. Την επαρκή κινητοποίηση που θα αναδείξει ως κυρίαρχο ένα ζήτημα υγείας 

2. Την πεποίθηση ότι κάποιος είναι τρωτός σε μια αρρώστια και στις συνέπειές της 

3. Την πεποίθηση ότι ακολουθώντας μια συγκεκριμένη συμπεριφορά με στόχο την υγεία 

θα υπάρξουν οφέλη (εξάλειψη ασθένειας). 

Ο Becker, (1987) προσθέτει μια ακόμα διάσταση στο μοντέλο, που εξετάζει την επιρροή 

δημογραφικών (π.χ. εθνικότητα), κοινωνικών (π.χ. κοινωνικό - οικονομικό επίπεδο) και 

δομικών (ενημέρωση για την υγεία) παραγόντων. 

Βασικό στοιχείο επιπλέον που κρίνεται πως πρέπει να συμπεριληφθεί στο μοντέλο είναι «η 

ποιότητα των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών». Η σημασία του συγκεκριμένου στοιχείου 

είναι μεγάλη καθώς αποτελεί προϋπόθεση εκπλήρωσης των αναγκών ενός ατόμου κυρίως σε 

ό,τι αφορά τις ανάγκες των δύο πρώτων επίπεδων στην πυραμίδα του Maslow και 

συγκεκριμένα τις φυσικές ανάγκες και τις ανάγκες για ασφάλεια (βλ. σχήμα 4.1). 
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Σχήμα 4.1 

Η πυραμίδα του Maslow 

 

Ειδικότερα, η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας θα εξεταστεί επί τη βάσει 

τριών διαστάσεων έτσι όπως αυτές παρουσιάζονται από τους Saraceno & Bolongaro, (2005): 

1. Κοινωνική Ποιότητα: η διάσταση αφορά στο επίπεδο προσβασιμότητας (accessibility) 

της ιατρικής υπηρεσίας τόσο ως προς την οργάνωση όσο και σχετικά με το επίπεδο 

κόστους για τον τουρίστα (συναισθηματικό, πολιτισμικό και οικονομικό). Επιπλέον, η 

κοινωνική ποιότητα μετριέται σε όρους αποδοχής (acceptability) της παροχής, άλλως 

του βαθμού ικανοποίησης του χρήστη. 

2. Οικονομική Ποιότητα: η διάσταση προσδιορίζεται σε όρους αποδοτικότητας 

(efficiency) η οποία μετράται ως σχέση ανάμεσα στη συνολική δαπάνη και το είδος 

της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

3. Ιατροτεχνική ποιότητα: η διάσταση μετράται με όρους ορθότητας και 

καταλληλότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 
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Στο σχήμα 4.2 παρουσιάζεται το τελικό εννοιολογικό μοντέλο σκοπός του οποίου είναι η 

διερεύνηση της προοπτική ανάπτυξης του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα μέσω της 

προσέλκυσης ασθενών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Διαμορφώνονται τρεις κατηγορίες παραγόντων που κρίνεται πως επηρεάζουν την τελική 

απόφαση για ταξίδι για λόγους υγειάς: 

1η:  Παράγοντες που συσχετίζονται με την χώρα προορισμού (Ελλάδα) 

2η: Παράγοντες που συσχετίζονται με τις προσφερόμενες από τα νοσηλευτήρια 

υπηρεσίες (Ελλάδα) 

3η: Παράγοντες που συσχετίζονται με τις χώρες προέλευσης (Ανατολική Ευρώπη ). 

Ενδεικτικά, η πρώτη κατηγορία των υπό εξέταση παραγόντων αφορά στο Οικονομικό, 

Νομικό και Κοινωνικό πλαίσιο του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα (Ανάλυση PEST), 

καθώς και στις υποστηρικτικές υποδομές που διαθέτει η χώρα (αεροπορικές, επίγειες, 

τεχνολογικές κλπ.). Επιπλέον, θα διεξαχθεί ανάλυση με βάση τις πέντε δυνάμεις του Porter με 

στόχο τον προσδιορισμό του εξωτερικού (μικρό) περιβάλλοντος της χώρας αναφορικά με τον 

κλάδο του Ιατρικού Τουρισμού. 
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Σχήμα 4.2 

Σχηματική αναπαράσταση τελικού εννοιολογικού μοντέλου 
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Η δεύτερη κατηγορία παραγόντων που θα εξεταστούν αναφέρεται σε στοιχεία των ίδιων 

των νοσηλευτηρίων και άλλων ιδρυμάτων, όπως τιμολογιακές πολιτικές, επίπεδο 

εξυπηρέτησης, ιατρική κάλυψη, ανθρώπινοι και υλικοί πόροι και ποιότητα προσφερόμενων 

υπηρεσιών. 

Τέλος η τρίτη κατηγορία αφορά στην δημογραφική και κοινωνική δομή των χωρών από 

τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες - ασθενείς (χώρες της Ανατολικής Ευρώπης), καθώς και 

στις πεποιθήσεις τους αναφορικά με την υγεία. 

Με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις προαναφερθείσες κατηγορίες θα 

διεξαχθεί ανάλυση SWOT έτσι ώστε να φανερωθούν τα πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα και 

οι ευκαιρίες / απειλές για την Ελλάδα σε σχέση με την δυνατότητα ανάπτυξης του Ιατρικού 

Τουρισμού μέσω της προσέλκυσης ασθενών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Από 

την εν λόγω ανάλυση αναμένεται να προκύψει η κατάλληλη ανταγωνιστική στρατηγική για 

την χώρα και προτάσεις αναφορικά με το σχέδιο Μάρκετινγκ που μπορεί να ακολουθηθεί. 

 

4.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για ταξίδι για λόγους υγείας 

4.3.1 Παράγοντες που συσχετίζονται με την χώρα προορισμού (Ελλάδα) 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι παράγοντες που συσχετίζονται με την χώρα προορισμού 

(Ελλάδα) και επηρεάζουν την τελική απόφαση ενός τουρίστα - ασθενή για ταξίδι για λόγους 

υγείας. Πρόκειται δηλαδή για την πρώτη κατηγορία παραγόντων έτσι όπως αυτή 

απεικονίζεται στο εννοιολογικό μοντέλο του σχήματος 4.2. Η περιγραφή των παραγόντων 

αυτών, όπως ήδη αναφέρθηκε, θα γίνει μέσω δύο γνωστών αναλύσεων και ειδικότερα: 

1) Ανάλυση PEST και  

2) Ανάλυση των πέντε δυνάμεων του Porter. 

 

4.3.1.1 Ανάλυση PEST 

Η εξέταση των παραγόντων/ μεταβλητών που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο και σε 

διάφορες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές τάσεις, οι οποίες μπορούν δύσκολα να 

επηρεαστούν από τους υπευθύνους για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού φορείς, 

τουλάχιστον βραχυχρόνια και άμεσα, αλλά είναι σημαντικές καθώς αναδεικνύουν ευκαιρίες 

και απειλές στον τουριστικό κλάδο, πραγματοποιείται με την χρήση μιας ιδιαίτερα 

αποτελεσματικής μεθόδου, και συγκεκριμένα της ανάλυσης PEST (προέρχεται από τα αρχικά 

των λέξεων Political, Economic, Social, Technological) (Παπαδάκης, 2002) (βλ. σχήμα 4.3). 
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Σχήμα 4.3 

Διαστάσεις του Ευρύτερου - Μάκρο Περιβάλλοντος (Ανάλυση PEST) 

Πηγή: Προσαρμογή από Παπαδάκης (2002) 

 

 

Νομική διάσταση 

Η νομική διάσταση αναφέρεται στους νόμους, τους κυβερνητικούς φορείς και τις διάφορες 

ομάδες πίεσης που επηρεάζουν τους σύγχρονους οργανισμούς είτε άμεσα είτε έμμεσα 

(Παπαδάκης, 2002). 

 

I.  Νομοθετικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο24 

Οι λίγες νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο αφορούν μόνο στον ιδιωτικό 

τομέα έτσι όπως παρουσιάζονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 

Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3470/2006, άρθρο 25 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α'/28 -6 -2006), Ν. 3522/2006, 

άρθρο 37 {Φ.Ε.Κ. 276/τ.Α'/22-Ι2-2006), Ν. 363Ι/2008,άρθρο7(Φ.Ε.Κ.6/τ.Α'/29-Ι-2008), Ν. 

3752/2009, άρθρα 3 και 4 {Φ.Ε.Κ. 40/τ.Α'/4-3-2009). Από 01-02-2011 ισχύουν οι διατάξεις 

του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την 

Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (ΦΕΚ Α' 8/1-2-2011). 

Ο σκοπός του επενδυτικού νόμου είναι η ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, η 

αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η ενίσχυση 

24 http://www.hellastax.com/ 
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της επιχειρηματικότητας, η προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτομίας, η 

προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η επίτευξη της περιφερειακής 

σύγκλισης. Τα παραπάνω παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια μέσω των ακόλουθων ειδών 

ενισχύσεων: 

1. Επιχορηγήσεις25 

2. Επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης26 

3. Φορολογική απαλλαγή27 

4. Επιδοτήσεις του κόστους της δημιουργουμένης από το επενδυτικό σχέδιο 

απασχόλησης28 

Σε ειδικά καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 9 μπορεί να γίνει συνδυασμός 

περισσοτέρων ενισχύσεων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε 

τρεις περιοχές ως εξής: 

■ ΠΕΡΙΟΧΗ Α' :  Περιλαμβάνει τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των 

Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νομών 

αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β '  

■ ΠΕΡΙΟΧΗ Β':  Περιλαμβάνει τους Νομούς των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ιονίων 

Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος 

■ ΠΕΡΙΟΧΗ Γ':  Περιλαμβάνει τους Νομούς των Περιφερειών Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής 

Ελλάδος. 

Σύμφωνα με τη σχετική κατάταξη της Ε.Ε. [(Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της 

Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι (ΕΕ L214 της 9.8.2008, σ. 38)], οι 

επιχειρήσεις διακρίνονται σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές. 

Το τελικό ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από: 1) το μέγεθος του 

φορέα της επένδυσης και 2) το νομό στον οποίο υλοποιείται και σε κάθε μια από τις 

προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους 

25 Δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του 
επενδυτικού σχεδίου 
26 Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για 
την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 
27 Απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το 
σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού 
28 Κάλυψη από το Δημόσιο, για μια διετία, τμήματος του μισθολογικού κόστους των δημιουργουμένων, εντός της 
πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων απασχόλησης. 
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του επενδυτικού σχεδίου. Αναλυτικότερα τα ποσοστά ενίσχυσης, κατά ζώνη κινήτρων, 

ανέρχονται: 

■ Στην Α'  ζώνη, σε 15% για μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για μεσαίες επιχειρήσεις και 

25% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

■ Στη Β'  ζώνη, σε 30% για μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για μεσαίες επιχειρήσεις και 

40% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

■ Στη Γ' ζώνη, σε 40% για μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για μεσαίες επιχειρήσεις και 

50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα 4.3. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις τα ποσοστά ενισχύσεων μπορούν να 

τροποποιούνται, με βάση τις διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε νομού και σύμφωνα με τα 

κριτήρια και τους περιορισμούς που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Με όμοια 

απόφαση μπορούν να τροποποιούνται τα όρια των ποσοστών ενισχύσεων με βάση τον 

εγκεκριμένο κάθε φορά από την Ε.Ε. Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

 

 

Πίνακας 4.3: 

Ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό και μέγεθος επιχείρησης 

Όρια Ποσοστά ενίσχυσης 
Περιφέρειες Νομοί ΑΕΠ30 Ζώνες Εγκεκριμένου 

ΧΠΕ 
Μεγάλες Μεσαίες Μικρές/

Πολύ 
Μικρές 

Νότιο Αιγαίο Κυκλάδων 114,66 Γ 15 15 25 35 
 Δωδεκανήσου 102,69 Γ 15 15 25 35 
Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδος 84,05 Β 15 15 25 35 
 Φωκίδος 75,54 Β 20 20 30 40 
 Ευβοίας 81,79 Β 15 15 25 35 
 Βοιωτίας 148,17 Α 15 15 20 25 
 Ευρυτανίας 53,45 Γ 20 20 30 40 
Κεντρική Θεσσαλονίκης 85,56 Β 30 30 35 40 
Μακεδονία Χαλκιδικής 78,66 Β 30 30 35 40 
 Κιλκίς 79,31 Γ 30 30 40 50 
 Πέλλας 64,66 Γ 30 30 40 50 
 Ημαθίας 71,55 Γ 30 30 40 50 
 Πιερίας 64,44 Γ 30 30 40 50 
 Σερρών 56,47 Γ 30 30 40 50 
Δυτική Γρεβενών 64,44 Γ 30 30 40 50 
Μακεδονία Κοζάνης 92,78 Β 30 30 35 40 
 Φλώρινας 73,60 Γ 30 30 40 50 
 Καστοριάς 68,00 Γ 30 30 40 50 
Αττική Αττικής 134,48 Α 20 15 20 25 
Θεσσαλία Λάρισας 76,51 Β 30 30 35 40 
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 Μαγνησίας 87,72 Β 30 30 35 40 
 Καρδίτσας 54,42 Γ 30 30 40 50 
 Τρικάλων 61,75 Γ 30 30 40 50 
Ιόνια Κέρκυρας 74,78 Γ 30 30 40 50 
 Λευκάδας 74,68 Γ 30 30 40 50 
 Κεφαλληνίας 91,16 Γ 30 30 40 50 
 Ζακύνθου 101,62 Γ 30 30 40 50 
Κρήτη Ηρακλείου 92,67 Β 30 30 35 40 
 Χανίων 91,70 Β 30 30 35 40 
 Λασιθίου 94,61 Β 30 30 35 40 
 Ρεθύμνης 82,22 Β 30 30 35 40 
Πελοπόννησος Λακωνίας 65,63 Γ 30 30 40 50 
 Μεσσηνίας 67,67 Γ 30 30 40 50 
 Κορινθίας 106,36 Β 30 30 35 40 
 Αρκαδίας 98,06 Β 30 30 35 40 
 Αργολίδας 78,99 Β 30 30 35 40 
Β. Αιγαίο Λέσβου 71,88 Γ 30 30 40 50 
 Χίου 85,45 Γ 30 30 40 50 
 Σάμου 72,95 Γ 30 30 40 50 
Ανατολική Καβάλας 76,19 Γ 40 40 45 50 
Μακεδονία - Ξάνθης 64,98 Γ 40 40 45 50 
Θράκη Ροδόπης 57,54 Γ 40 40 45 50 
 Δράμας 63,15 Γ 40 40 45 50 
 Έβρου 69,18 Γ 40 40 45 50 
Ήπειρος Ιωαννίνων 78,66 Γ 40 40 45 50 
 Άρτας 61,64 Γ 40 40 45 50 
 Πρέβεζας 71,23 Γ 40 40 45 50 
 Θεσπρωτίας 75,22 Γ 40 40 45 50 
Δυτική Ελλάδα Αχαΐας 77,48 Γ 40 40 45 50 
 Αιτ/νίας 60,24 Γ 40 40 45 50 
 Ηλείας 52,26 Γ 40 40 45 50 

Πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1374 
 
 

Στο καθεστώς των ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται συγκεκριμένα επενδυτικά 

σχέδια, όπως αυτά προσδιορίζονται για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας και 

κατανέμονται σε πέντε (5) κατηγορίες προκειμένου να οριστούν οι παρεχόμενες ενισχύσεις 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας παρακάτω αναφέρονται μόνο τα επενδυτικά 

σχέδια στον τομέα του τουρισμού και συγκεκριμένα: 

1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας τουλάχιστον τριών αστέρων 

(3*) 

2. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων 
3. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε κτίρια που 

χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά29 

29 Στην κατηγορία 2 και 3 υπάγονται μονάδες που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους χωρίς στο διάστημα της διακοπής να έχει γίνει αλλαγή στη 
χρήση του κτηρίου, με την προϋπόθεση ότι με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων (4*) 
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4. Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που αφορά στη δημιουργία 

συμπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων, 

νέων χρήσεων επί κοινόχρηστων χώρων, πισινών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε 

ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), με σκοπό 

την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών 

5. Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες 

τουλάχιστον κατηγορίας δύο αστέρων (2*) 

6. Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής λειτουργουσών τουριστικών οργανωμένων 

κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ' τάξη 

7. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων, 

ιαματικών πηγών, τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), γηπέδων γκολφ, 

κέντρων θαλασσοθεραπείας, κέντρων τουρισμού υγείας, κέντρων προπονητικού 

αθλητικού τουρισμού, θεματικών πάρκων που αποτελούν οργανωμένες μορφές 

τουρισμού και αυτοκινητοδρομίων απαραίτητων για την τουριστική ανάπτυξη της 

χώρας. 

Τέλος η υπαγωγή στο καθεστώς του παρόντος νόμου αναφορικά με τις ενισχύσεις γίνεται 

με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού φορέα: 

i. Χαρακτηριστικά του και την εμπειρία του φορέα 

ii. Δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των χρηματοδοτικών 

αναγκών της επιχείρησης 

2. Κριτήρια οικονομοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και 

βιωσιμότητας της επένδυσης: 

i. Πληρότητα επιχειρηματικού σχεδιασμού 

ii. Προοπτική δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου 

iii. Προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης 

3. Κριτήρια συμβολής της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού νόμου: 

i. Αύξηση της απασχόλησης και η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης 

εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα. 

ii. Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης 

iii. Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος 

iv. Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο 
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v. Ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

vi. Συμβολή της επένδυσης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

4. Ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας: 

i. Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα: 

ii. Κατάταξη της πρωτογενούς δραστηριότητας ως υψηλής, μέσης ή χαμηλής 

προτεραιότητας σύμφωνα με τη γεωργική πολιτική της χώρας. 

iii. Μετεγκατάσταση λειτουργουσών μονάδων εφόσον επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς 

λόγους. 

iv. Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στο δευτερογενή τομέα 

v. Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού 

vi. Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα παροχής υπηρεσιών. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών τα στοιχεία 

αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθμολόγηση, ο αριθμός και ο τρόπος εφαρμογής 

των κριτηρίων καθορίζονται ανά τομέα δραστηριότητας. 

 

II. Νομοθετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Η διαδικασία της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στην 

ανάγκη για αλλαγές στις ρυθμίσεις αναφορικά με το δικαίωμα της πρόσβασης στην 

υγειονομική φροντίδα των ατόμων που μετακινούνται σε άλλη χώρα της Ένωσης. Στόχος 

λοιπόν των αλλαγών αυτών ήταν η επίτευξη συντονισμού των εθνικών 

κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 

θεσμικό πλαίσιο των εθνικών νόμων και πρακτικών (Chapter of Fundamental Rights of the 

European Union. 2000/C 364/01, αρ. 35)30, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης στην 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δικαίωμα ιατρικής φροντίδας. Τα συστήματα υγείας δεν 

επιτρέπεται να αρνηθούν να παρέχουν φροντίδα υγείας, καθώς και να κάνουν διακρίσεις 

ανάλογα με την εθνικότητα («freedom to provide services to nationals of member states» 

Treaty of Amsterdam, αρ. 49)31. 

Τα παραπάνω υποστηρίζονται και από την πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία για τα 

δικαιώματα των ασθενών ως προς τη διασυνοριακή φροντίδα υγείας (Directive 2011/24/EU 

30 http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm 
31 http://ec.europa.eu/index_el.htm 
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of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011on the application of patients' 

rights in cross-border healthcare). 

Σκοπός της οδηγίας 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός γενικού πλαισίου το οποίο να: 

■ αποσαφηνίζει τα δικαιώματα των ασθενών αναφορικά με την πρόσβασή τους σε 

διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη32 και την επιστροφή των εξόδων τους 

■ εξασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης που 

αυτοί θα λάβουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ· 

■ προωθεί τη συνεργασία σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών 

μελών. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14, η οδηγία δεν αφορά σε 

μακροπρόθεσμη ιατρική περίθαλψη, μοσχεύματα και δημόσια προγράμματα εμβολιασμού. 

Ειδικότερα η εν λόγω οδηγία αναφορικά με την υγειονομική περίθαλψη προβλέπει τα εξής: 

■ Οι ασθενείς, μπορούν να ζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε χώρα της ΕΕ, 

διαφορετική από τη δική τους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα τους επιστρέφονται από το 

εθνικό τους ίδρυμα υγείας ή από την υγειονομική αρχή, εφόσον έχουν δικαίωμα σε ανάλογη 

περίθαλψη στη χώρα τους και έως το επίπεδο επιστροφής των εξόδων που προβλέπεται για 

την ίδια ή παρόμοια περίθαλψη στο εθνικό τους σύστημα υγείας33. 

■ Οι ασθενείς θα επωφελούνται από διαφανείς και ταχείες διαδικασίες, μεταξύ άλλων 

και για την επιστροφή των δαπανών και θα έχουν το δικαίωμα να ζητούν την επανεξέταση 

κάθε διοικητικής απόφασης σχετικής με θέματα διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 

■ Πριν την απόφαση για αναζήτηση περίθαλψης σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, οι 

ασθενείς θα πρέπει να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τη 

διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ιδίως μέσω των εθνικών σημείων επαφής. Έτσι θα 

μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη λήψη διασυνοριακής 

υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Ευθύνες των κρατών μελών 

Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, κάθε κράτος - μέλος υποχρεούται να καθορίσει ένα ή 

περισσότερα εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Αυτά τα 

32 η υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνει ένας ασθενής σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο 
είναι ασφαλισμένος 
33 Για τη νοσοκομειακή περίθαλψη, υπό ορισμένες συνθήκες, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει τη θέσπιση 
συστήματος που να απαιτεί από τους ασθενείς να λάβουν προηγούμενη διοικητική έγκριση για τη λήψη περίθαλψης 
στο εξωτερικό. 
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σημεία επαφής βρίσκονται σε επικοινωνία με τις οργανώσεις ασθενών, τους παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης και τους ασφαλιστικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης. Τα 

προαναφερθέντα είναι αρμόδια να παρέχουν στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με τα 

δικαιώματά τους, όταν αυτοί αποφασίζουν να επωφεληθούν της διασυνοριακής υγειονομικής 

περίθαλψης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των άλλων σημείων επαφής σε άλλα κράτη 

μέλη. 

Το κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η θεραπεία οργανώνει και παρέχει την 

υγειονομική περίθαλψη. Εξασφαλίζει την τήρηση των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας 

κατά την παροχή της περίθαλψης, κυρίως μέσω της δημιουργίας μηχανισμών ελέγχου. 

Επίσης, εξασφαλίζει ότι θα γίνει σεβαστή η προστασία προσωπικών δεδομένων34 και η ίση 

μεταχείριση για ασθενείς μη υπηκόους της επικράτειάς του. Το εθνικό σημείο επαφής του 

κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται η θεραπεία παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

στους ασθενείς. 

Μετά την παροχή της περίθαλψης, το κράτος μέλος ασφάλισης είναι αυτό που 

αναλαμβάνει να επιστρέψει τα έξοδα για την υγειονομική περίθαλψη του ασφαλισμένου, υπό 

τον όρο ότι η θεραπεία που αυτός έλαβε συγκαταλέγεται μεταξύ των μορφών περίθαλψης για 

τις οποίες προβλέπεται επιστροφή εξόδων βάσει της εθνικής νομοθεσίας. 

 

 

Ρυθμίσεις για την επιστροφή εξόδων της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 

Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει επιστροφή των 

εξόδων που βαρύνουν ασφαλισμένο ο οποίος λαμβάνει διασυνοριακή υγειονομική 

περίθαλψη, υπό τον όρο ότι ο ασφαλισμένος δικαιούται τέτοια μορφή υγειονομικής 

περίθαλψης. Το επίπεδο των εξόδων που επιστρέφονται ισούται με το ποσό που θα είχε 

επιστραφεί από το επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, εάν η περίθαλψη είχε 

παρασχεθεί στο έδαφός του. Αυτό το επίπεδο εξόδων δεν υπερβαίνει το πραγματικό κόστος 

της περίθαλψης που παρασχέθηκε. 

Το κράτος μέλος ασφάλισης έχει τη δυνατότητα να επιστρέφει συναφή έξοδα, όπως έξοδα 

διαμονής ή μετακίνησης. Ένας ασφαλισμένος μπορεί επίσης να επωφελείται επιστροφής 

εξόδων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών προς ενίσχυση της τηλεϊατρικής.35 

34 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protection/l14012_el.htm 
35 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/other_policies/sp0003_el.htm 
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Για την ανάληψη ορισμένων εξόδων υγειονομικής περίθαλψης, η οποία παρασχέθηκε 

διασυνοριακά, το κράτος ασφάλισης μπορεί να προβλέπει σύστημα προηγούμενης έγκρισης, 

για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης του σχεδιασμού και/ή της 

χρηματοδότησης του συστήματος υγείας του. Οφείλει να δίνει συστηματικά αυτήν την 

έγκριση εάν ο ασθενής δικαιούται την εν λόγω υγειονομική περίθαλψη και όταν αυτή δεν 

μπορεί να του παρασχεθεί στη χώρα του εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής. Αντίθετα 

μπορεί να αρνηθεί να δώσει αυτήν την έγκριση σε ασθενή σε περιπτώσεις που απαριθμούνται 

με μεγάλη ακρίβεια. Εάν ένας ασθενής ζητάει προηγούμενη έγκριση και πληρούνται οι 

προϋποθέσεις, η εν λόγω έγκριση πρέπει να δίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό για το 

συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης36, εκτός εάν ο ασθενής ζητήσει να 

επεξεργαστούν την αίτησή του στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. 

Οι διοικητικές διαδικασίες όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να 

είναι αναγκαίες και αναλογικές. Εφαρμόζονται με διαφάνεια και μέσα σε καθορισμένες 

προθεσμίες, σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Τα κράτη μέλη, όταν 

επεξεργάζονται διοικητικά μία αίτηση διασυνοριακής περίθαλψης, πρέπει να λαμβάνουν 

κυρίως υπόψη τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση του ασθενούς καθώς και τον επείγοντα 

χαρακτήρα και τις ατομικές περιστάσεις. 

 

Η σημασία της οδηγίας για την υγειονομική περίθαλψη; 

Μέσω της παρούσας οδηγίας εξασφαλίζεται για τους ασθενείς η απρόσκοπτη συνέχιση της 

περίθαλψης που έλαβαν σε άλλο κράτος μέλος. Βασικό όφελος αποτελεί και το γεγονός ότι οι 

ασθενείς έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, στην 

οποία διαφορετικά μπορεί να μην είχαν πρόσβαση. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω της 

συνεργασίας σε τομείς όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς σε θέματα τεχνογνωσίας και 

καινοτομίας. 

Επιπλέον με την ανταλλαγή αναλύσεων και αξιολογήσεων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των νέων τεχνολογιών υγείας, τα κράτη μέλη εξοικονομούν χρόνο και 

κόστος. Με την ανταλλαγή αυτή, οι καλύτερες και αποτελεσματικότερες τεχνολογίες 

μπορούν να διατεθούν το ταχύτερο δυνατόν στους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και 

στους ασθενείς για τη βελτίωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. 

36 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_protection/c10521_el.htm 
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Με τη βελτίωση της συμβατότητας των συστημάτων όλοι επωφελούνται από πιο 

αποδοτικές και αποτελεσματικές τεχνολογίες πληροφόρησης στον τομέα της υγείας 

(ηλεκτρονική υγεία). Οι υπεύθυνοι για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να 

συνεργάζονται γρήγορα και εύκολα, ενώ οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα λήψης υπηρεσιών 

από το εξωτερικό, παραμένοντας στη χώρα τους. Τέλος, με τις εξοικονομήσεις από πλευράς 

παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, η ηλεκτρονική υγεία μπορεί επίσης να 

συμβάλλει στη μεγαλύτερη δημοσιονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής 

περίθαλψης στην Ευρώπη. 

 

Οικονομική διάσταση 

Η οικονομική διάσταση αναφέρεται στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες μιας χώρας. 

Αθροιζόμενες αυτές οι συνθήκες δίνουν με σχετική ακρίβεια τις συντεταγμένες της 

οικονομικής πορείας και εξέλιξης (Μάλλιαρης, 2001). 

Η οικονομική κρίση που πλήττει τις χώρες σε όλο τον κόσμο διαφοροποιεί σε μεγάλο 

βαθμό και τις κύριες συνιστώσες του τουριστικού προϊόντος μιας χώρας. Σημειώνεται ότι η 

οικονομική κρίση του 2007 αποδείχτηκε κυρίως μια χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία 

χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Τα τραπεζικά ιδρύματα 

χορηγούσαν ολοένα και περισσότερα δάνεια, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη 

κατανάλωση, η δυναμικότητα της οποίας ήταν περισσότερο εικονική, παρά πραγματική 

(Ascenazy & Cohen, 2010). Η αλληλεξάρτηση των χωρών της Ευρώπης με τις ΗΠΑ, που 

προκύπτει από τον ολοένα αυξανόμενο συντονισμό των οικονομικών τους κύκλων, είναι 

σαφές πως οδήγησε στην άμεση επέκταση των δυσμενών συνεπειών της οικονομικής κρίσης 

που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και στις χώρες της Ευρώπης. 

Η μείωση της καταναλωτικής δύναμης, λοιπόν, είχε ως αποτέλεσμα την αναζήτηση 

φθηνών υπηρεσιών και στο χώρο της υγείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των 

ταξιδιών για λόγους υγείας σε χώρες με υπηρεσίες χαμηλού κόστους και, επομένως, την 

ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού πλέον όχι μόνο στις αναπτυγμένες, αλλά και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 
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Κοινωνική διάσταση 

Η κοινωνική διάσταση εκδηλώνεται σαν ένα σύστημα παραδόσεων, συνηθειών, κανόνων, 

εθίμων, τρόπου σκέψης και δράσης, τρόπου αντίληψης, φιλοδοξιών, διαπροσωπικών σχέσεων 

(Μάλλιαρης, 2001). 

Στη σημερινή εποχή παρατηρείται αυξημένη γήρανση του πληθυσμού σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών, αναμένεται να ανέλθει στο 1,3 δισ. έως το 

2040, αριθμός που αντιστοιχίζεται στο 14% του παγκόσμιου πληθυσμού. Σύμφωνα με την 

έκθεση της Απογραφικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, τα άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω είναι η 

ομάδα που αυξάνεται ταχύτερα σε πολλές χώρες. Η γήρανση του πληθυσμού δεν είναι 

φαινόμενο μόνο του δυτικού κόσμου, καθώς έως το 2040, στις σημερινές αναπτυσσόμενες 

χώρες θα κατοικούν περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άτομα άνω των 65 ετών, 

αντιπροσωπεύοντας το 76% των ηλικιωμένων παγκοσμίως. 37 

Αυτή η αντιστροφή της ηλικιακής πυραμίδας αναμένεται να αυξήσει το κόστος της 

περίθαλψης και της φροντίδας προκαλώντας μεγάλες αυξήσεις στις δημόσιες δαπάνες των 

διαφόρων χωρών. Τα παραπάνω αποτελούν ευκαιρία για την ανάπτυξη του ιατρικού 

τουρισμού κυρίως μέσω της προώθησης τουριστικών υπηρεσιών για την τρίτη ηλικία. 

Στην ελληνική επικράτεια αρκετές περιοχές προσφέρονται για την ανάπτυξη τέτοιου είδος 

δραστηριοτήτων μεταξύ αυτών η Αχαΐα, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Κρήτη κλπ. 

(Γρηγοροπούλου, 2010). 

 

Τεχνολογική διάσταση 

Η διάσταση αυτή αφορά τις τεχνολογικές τάσεις ή τεχνολογικά επιτεύγματα που λαμβάνουν 

χώρα έξω από την αγορά. Οι τάσεις αυτές μπορεί να αποτελούν ευκαιρίες για αυτούς που 

έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν και να τις εισάγουν αποτελεσματικά στις 

δραστηριότητές τους (Μάλλιαρης, 2001). 

Αναφορικά με τον ιατρικό τουρισμό, η τεχνολογική διάσταση καθορίζει σε μεγάλο βαθμό 

την ανάπτυξή του. Ειδικότερα ο κλάδος της Ιατρικής Τεχνολογίας, αφορά σε οποιαδήποτε 

εφαρμογή της τεχνολογίας που σχετίζεται με την ανάπτυξη, διάθεση και χρήση των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Σήμερα, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν στους ασθενείς μια 

σειρά από οφέλη, όπως έγκαιρη διάγνωση, ταχύτερη ανάρρωση και αποθεραπεία, πολύ πιο 

σύντομη νοσηλεία και, κατά συνέπεια, γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητά τους. Εκτός 

37 http://www.healthview.gr 
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όμως από την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών, τα οφέλη από τη χρήση των 

επιτευγμάτων της ιατρικής τεχνολογίας καθιστούν αποδοτικότερο το σύστημα υγείας, μιας 

χώρας. Συμπερασματικά, η υιοθέτηση της χρήσης της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας έχει 

και κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις, αλλά και οικονομικές διαστάσεις μιας χώρας καθώς 

συμβάλλει στην διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος (Ιακωβίδης, 2007). 

 

4.3.1.2 Ανάλυση με βάση τις πέντε δυνάμεις του Porter 

Για την περαιτέρω εξέταση των παραγόντων που συσχετίζονται με την χώρα προορισμού 

(Ελλάδα) και επηρεάζουν την τελική απόφαση ενός τουρίστα - ασθενή για ταξίδι για λόγους 

υγείας, στην υποενότητα αυτή πραγματοποιείται ανάλυση του μίκρου -περιβάλλοντος του 

κλάδου του Ιατρικού τουρισμού με την χρήση του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων του 

Porter. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σε σχέση με 

τους κύριους ανταγωνιστές της. 

Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παπαδάκης, (2002, σελ. 56-57), «στην 

ανάλυση του κλαδικού (μίκρο) περιβάλλοντος, πολύ χρήσιμο είναι το πλαίσιο των πέντε 

δυνάμεων της δομικής ανάλυσης μιας αγοράς (structural analysis of an industry). Αυτό, 

γνωστό και ως μοντέλο του Porter, μας παρέχει έναν τρόπο να προσδιορίσουμε τη φύση του 

ανταγωνισμού στον κλάδο. Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο, οι πέντε δυνάμεις που 

καθορίζουν τον ανταγωνισμό είναι α) η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων/ ανταγωνιστών 

στον κλάδο, β) η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα, γ) η διαπραγματευτική δύναμη των 

προμηθευτών, δ) η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών και ε) η ένταση ανταγωνισμού 

μεταξύ των υπα ρχουσών επιχειρήσεων (βλ. σχήμα 4.4). 
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Σχήμα 4.4 

Το Υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter 

Πηγή: Σιώμκος (2007) 

 

Η εμφάνιση/ απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 

Τα εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών (χωρών), στην βιομηχανία του Ιατρικού τουρισμού, 

τα τελευταία χρόνια μειώνονται όλο και περισσότερο και η προσφορά αυξάνεται με 

γρήγορους ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, τα κύρια εμπόδια εισόδου είναι: 

 

I. Οικονομίες κλίμακας 

Η εισαγωγή μιας χώρας στον κλάδο του Ιατρικού τουρισμού, γίνεται όλο και πιο εύκολη 

λόγω της εμφάνισης εξειδικευμένων μεσαζόντων, της πίεσης από μεγάλους διοργανωτές 

ταξιδιών (tour operators) που συνεχώς αναζητούν νέους προορισμούς, αλλά και της αλλαγής 

στις αντιλήψεις των τουριστών - ασθενών, οι οποίοι δεν φείδονται ούτε χρόνου, ούτε κόπου, 

ούτε χρημάτων με σκοπό να πετύχουν το καλύτερο για τη υγεία τους. Συνεπώς, στην αγορά 

του Ιατρικού τουρισμού, δύνανται να εισέρχονται ολοένα και περισσότερες χώρες - 

προορισμοί που συμβαίνει να βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο -βιοτικό είτε ιατρικό- σε 

σχέση με την Ελλάδα. 
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II. Διαφοροποίηση (ιατρικού) προϊόντος 

Ένα ιατρικό τουριστικό προϊόν διαφοροποιείται όταν μπορεί να αναγνωριστεί από το 

σύνολο και έχει πιστούς επισκέπτες. Ο βαθμός διαφοροποίησης πηγάζει από το επίπεδο 

ποιότητας, τις αντικειμενικές διαφορές των υπηρεσιών, την δημοσιότητα κλπ. Η 

διαφοροποίηση εγείρει εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών, καθώς τους υποχρεώνει σε 

μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να κλονίσουν την πίστη των καταναλωτών για 

συγκεκριμένους προορισμούς. Παρόλο που η ιατρική υπηρεσία είναι εξειδικευμένη και 

επομένως εμφανίζει υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης σε σχέση με το γενικό τουριστικό 

προϊόν, η πρόοδος στην ιατρική, ή εύρεση νέων τεχνολογιών, ή ύπαρξη εξειδικευμένου 

ιατρικού προσωπικού ακόμα και σε χώρες με χαμηλό ιατρικό επίπεδο συμβάλλουν στην 

μείωση του βαθμού διαφοροποίησης του ιατρικού τουριστικού προϊόντος με αποτέλεσμα το 

προαναφερθέν εμπόδιο να μειώνεται σημαντικά. 

 

III. Απαιτούμενο κεφάλαιο 

Η προθυμία πολλών κυβερνήσεων να χρηματοδοτούν τις γενικές και ειδικές υποδομές, 

αλλά και τις επιχειρήσεις μειώνουν τα εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών στον κλάδο του 

Ιατρικού τουρισμού 

 

IV. Κανάλια Διανομής 

Τα τελευταία χρόνια η χρηματοοικονομική δέσμευση των μεγάλων Tour Operators με 

συγκεκριμένους προορισμούς μειώνεται. Επιπλέον, τα ειδικά νομικά θέματα των 

αερομεταφορών και ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των Tour Operators αυξάνουν 

συνεχώς την ζήτηση για νέους ιατρικούς προορισμούς. Με βάση τα παραπάνω τα κανάλια 

διανομής δεν δρουν ανασταλτικά στην είσοδο νέων χωρών στην τουριστική ιατρική αγορά. 

 

Η διαπραγματευτική δύναμη των τουριστών - ασθενών 

Η διαπραγματευτική δύναμη των τουριστών - ασθενών αυξάνεται συνεχώς ως αποτέλεσμα 

της δραστηριοποίησης όλο και περισσότερων χωρών στον κλάδο του Ιατρικού τουρισμού. Σε 

κάτι τέτοιο συμβάλλει και το γεγονός ότι οι μεγάλοι διοργανωτές ταξιδιών πιέζουν συνεχώς 

για μειώσεις τιμών, καθώς και για καλύτερη ποιότητα και εξειδικευμένες υπηρεσίες. Όλα τα 

παραπάνω εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των προορισμών/ χωρών. 
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Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο ελληνικός ιατρικός τουρισμός έχει να αντιμετωπίσει εκτός 

από τις ήδη αναπτυγμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και τις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, που αλλάζουν το τουριστικό τους προϊόν προς είδη που προσελκύουν ειδικές 

κατηγορίες τουριστών με υψηλότερα εισοδήματα και «εξειδικευμένες τουριστικές ανάγκες». 

Ως εκ τούτου, ο επαναπροσδιορισμός της τουριστικής ταυτότητας της χώρας καθίσταται 

πλέον επιλογή επιβίωσης πέραν από προοπτική ανάπτυξης. Είναι βέβαιο ότι το παραδοσιακό 

μοντέλο που χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή τουριστική ζήτηση τα τελευταία 40 χρόνια και 

επάνω στο οποίο αναπτύχθηκαν τουριστικά οι μεσογειακές χώρες πλέον δεν οδηγεί στα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Με βάση τα παραπάνω, ο ασθενής - τουρίστας, έχει πλέον 

αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος, των υποδομών και των συνολικών προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 

Η διαπραγματευτική δύναμη των μεσαζόντων 

Η διαπραγματευτική δύναμη των μεσαζόντων και κυρίως των μεγάλων Tour Operators 

κρίνεται μεγάλη για τους εξής λόγους: 

■ Το υψηλό λειτουργικό κόστος των μονάδων που προσφέρουν εξειδικευμένες 

ιατρικές υπηρεσίες στον τουρίστα - ασθενή, για την κάλυψη του οποίου είναι 

αναγκαία η προσέλκυση μεγάλου αριθμού τουριστών, γεγονός που ισχυροποιεί την 

θέση των Tour Operators. Μη  αποδοχή της δύναμής τους μπορεί να σημαίνει 

απώλειες σε μερίδια αγοράς, αφού είναι δύσκολη η ανεύρεση των αγοραστών του 

ιατρικού προϊόντος 

■ Το ενδιαφέρον των Tour Operators για νέους προορισμούς. Το κόστος εισόδου 

νέων προορισμών/ χωρών στην ιατρική τουριστική αγορά απαιτεί συχνά χαμηλές 

τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών, γεγονός που αυξάνει την διαπραγματευτική 

δύναμη των Tour Operators 

■ Πληθώρα πληροφοριών: Οι Tour Operators έχουν καλύτερη και πλήρη 

πληροφόρηση για την ζήτηση του ιατρικού τουριστικού προϊόντος, για το κόστος και 

για τις προτιμήσεις των τουριστών ασθενών, γεγονός που αυξάνει την 

διαπραγματευτική τους δύναμη. 
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Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

Το τουριστικό ιατρικό προϊόν είναι αρκετά εξειδικευμένο και, κατά συνέπεια, η απειλή από 

υποκατάστατα προϊόντα/ υπηρεσίες είναι μικρή. Παρόλα αυτά όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε 

στην παρούσα διπλωματική, η προσφορά του ιατρικού προϊόντος δεν είναι εφικτή χωρίς την 

ύπαρξη και άλλων υποστηρικτικών / δευτερευουσών υπηρεσιών όπως διαμονή σε ξενοδοχεία 

ή άλλα εξειδικευμένα καταλύματα συγκεκριμένων και υψηλών προδιαγραφών, μεταφορά, 

διατροφή, εξοπλισμός και τεχνολογία, ιατρικό προσωπικό, αλλά και υπηρεσίες οργάνωσης 

όπως, έκδοση εισιτηρίων, καθορισμός του ιατρικού προγράμματος, της διαδικασίας 

πληρωμών κλπ. Ως προς αυτά λοιπόν υπάρχει μεγάλη απειλή από υποκατάστατες υπηρεσίες 

τις οποίες προφέρουν κυρίως οι χώρες με παράδοση στον ιατρικό τουρισμό. 

 

Ένταση ανταγωνισμού 

Η ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο του Ιατρικού τουρισμού, γίνεται όλο και 

μεγαλύτερη. Κάτι τέτοιο οφείλεται στα ακόλουθα: 

■ Υψηλά σταθερά κόστη: Η έμμεση πίεση που ασκεί ο τελικός ασθενής - τουρίστας για 

υπηρεσίες υγείας χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας συχνά υποχρεώνει τα 

κράτη για μείωση των τιμών των εν λόγω υπηρεσιών, γεγονός που τελικά αυξάνει την 

ένταση του ανταγωνισμού 

■ Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών: Ο ανταγωνισμός αυξάνεται 

όταν οι προορισμοί αποκτούν ένα συγκεκριμένο μέγεθος και είτε προσπαθούν να 

αποκτήσουν ηγετική θέση είτε να επιβιώσουν. Έτσι, η είσοδος νέων χωρών στον 

κλάδο του Ιατρικού τουρισμού (π.χ. χώρες της Ανατολικής Ευρώπης) αποτελεί απειλή 

για τους παραδοσιακούς προορισμούς ιατρικού τουρισμού (π.χ. Γερμανία), γεγονός 

που τελικά αυξάνει την ένταση του ανταγωνισμού 

■ Ανάπτυξη της ζήτησης: Η σχετική υστέρηση στην ανάπτυξη της ζήτησης για ιατρικό 

τουρισμό δημιουργεί μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των προορισμών. Κατόπιν των 

παραπάνω, ο πίνακας του υποδείγματος των 5 δυνάμεων του Porter που προηγήθηκε 

της ανάλυσης διαμορφώνεται για το θέμα που εξετάζεται ως ακολούθως: 
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Σχήμα 4.5 

Οι 5 δυνάμεις του Porter αναφορικά με την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην 
Ελλάδα 

Πηγή: Ίδια διαμόρφωση 

 

 

4.3.2 Παράγοντες που σχετίζονται με τις προσφερόμενες από τα νοσηλευτήρια υπηρεσίες 

(Ελλάδα) 

4.3.2.1 Ποιότητα υπηρεσιών υγείας 

Η ποιότητα στον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών αναφέρεται στην ανάπτυξη 

συστημάτων διαπίστευσης, στην εφαρμογή προτύπων διοίκησης ποιότητας (ISO) και 

δημιουργία Προγραμμάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΛΠ), στο πλαίσιο των διεθνών 

βραβείων ποιότητας. 

Η διαπίστευση από διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό είναι αναμφισβήτητα ένα από τα 

πιο σημαντικά κριτήρια του νοσηλευτηρίου στο οποίο ο ασθενής - τουρίστας επιλέγει να 

λάβει την θεραπεία του. Είναι σημαντικό το νοσηλευτήριο να επιλέγει οίκο διαπίστευσης ο 

οποίος να είναι εξειδικευμένος σε θέματα υγείας, να έχει πολύχρονη πείρα και να είναι 

διεθνώς αναγνωρισμένος. Παράδειγμα τέτοιου οίκου είναι το ISQUA (International Society 
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of Quality Assurance38), που πιστοποιεί τους οργανισμούς επί τη βάσει συγκεκριμένων 

κριτήριών. 

Από την άλλη, τα πρότυπα πιστοποίησης ISO περιλαμβάνουν ένα σύνολο 

προαπαιτούμενων για την διοίκηση της ποιότητας προδιαγραφών, βάσει των οποίων οι 

οργανισμοί που το εφαρμόζουν πρέπει να επιδείξουν την ικανότητα τους στην παροχή 

υπηρεσιών που να καλύπτουν συνεπαγόμενες και εκπεφρασμένες ανάγκες των χρηστών 

καθώς και απαιτήσεις ρυθμιστικών, κανονιστικών ή / και νομοθετικών αρχών και στη 

διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών, αλλά και της εδραίωσης του ρόλου των 

δεδομένων και της πληροφορίας στο σχεδιασμό και στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 

 Σημειώνεται ότι, δυστυχώς, η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των Ευρωπαϊκών χωρών, 

που δεν ακολουθούν κάποιο επίσημο πρόγραμμα πιστοποίησης των νοσοκομείων, με 

συνέπεια, στο πεδίο της ποιότητας, να υφίστανται πολλές και σοβαρές υστερήσεις. Οι 

σημαντικότερες είναι (Μπουμπάρης, 2009) : 

• Έλλειψη προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας των νοσοκομειακών υπηρεσιών 

υγείας και των λειτουργών Υγείας 

• Χαμηλή ποιότητα παροχών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

• Περιφερειακές ανισότητες στην προσφορά υπηρεσιών υγείας 

• Έντονες ανισότητες στις παροχές μεταξύ ασφαλιστικών ταμείων 

Προσπάθειες διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Joint Commission International 

(JCI),39 πραγματοποιούνται μόνο από κάποια μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Ενδεικτικό 

παράδειγμα αποτελεί το νοσοκομείο «Υγεία», το οποίο στις 28.01.2010 έγινε το πρώτο (και 

μοναδικό) ίδρυμα στην χώρα που διαπιστεύθηκε κατά JCI. Όπως αναφέρεται στο επίσημη 

ιστοσελίδα του «Υγεία» (www.hygeia.gr), τα οφέλη από τη Διαπίστευση είναι: 

• Συνεχής βελτίωση του οργανισμού 

• Αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών 

• Αύξηση της ικανοποίησης όλων των επαγγελματιών υγείας, προμηθευτών, 

ασφαλιστικών ταμείων και φορέων. 

• Προώθηση κουλτούρας που προάγει το ασφαλέστερο δυνατό περιβάλλον για ασθενείς 

και εργαζομένους. 

38 www.isqua.org 
39 http://www.jointcommissioninternational.org/ 
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• Δυνατότητα επιπλέον βελτίωσης του νοσηλευτηρίου μέσω της δημιουργίας και 

συνεχής συντήρησης συστήματος μέτρησης της απόδοσης του νοσηλευτηρίου 

• Επίτευξη ομοιογένειας και ταυτότητας των λειτουργιών με στόχο την τυποποίηση 

βάσει της καλύτερης πρακτικής. 

• Ανάπτυξη του επιστημονικού και λειτουργικού επιπέδου του Νοσοκομείου, ώστε να 

μπορεί να συγκριθεί με τους καλύτερους οργανισμούς του κλάδου ανά τον κόσμο. 

Επιπλέον, ανασταλτικός παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και κατά συνέπεια την απόφαση για ταξίδι 

για λόγους υγείας στην χώρα είναι το κενό που υφίσταται σε ό,τι αφορά τα κλινικά 

πρωτόκολλα40 (clinical pathways). Κάτι τέτοιο πηγάζει από το γεγονός ότι το νομοθετικό 

καθεστώς που αφορά στη βιοϊατρική έρευνα και που ισχύει αυτή τη στιγμή περιορίζεται μόνο 

στην Οδηγία 2001/2041 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων όσον αφορά την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές 

φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο. Σημειώνεται ότι η νομοθεσία προβλέπει σχετικά 

τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας των Υ.Πε (πρώην ΠΕΣΥΠ- άρ. 2 του Ν. 2889/2001)42 

με γενική αρμοδιότητα για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Σε αυτές έχει ανατεθεί, ειδικά, ένας 

δυνητικός «πρωτοβάθμιος» έλεγχος των κλινικών μελετών φαρμάκων, γνωμοδοτικός προς 

την Επιτροπή του ΕΟΦ. Επιπλέον εδώ και αρκετά χρόνια έχουν προβλεφθεί νομοθετικά 

Επιτροπές Ηθικής των Επιστημών της Υγείας των νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών 

(άρθ. 61 παρ. 4 του ν. 2071/199243). Πρόκειται όμως για μια εξουσιοδοτική διάταξη που έχει 

μείνει ανενεργή. Κατά τον ν. 2889/2001 (άρθ. 5), ειδικά στο ΕΣΥ οι αρμοδιότητες αυτών των 

επιτροπών ασκούνται από το επιστημονικό συμβούλιο των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Ωστόσο, 

τα επιστημονικά συμβούλια δεν είναι τα κατάλληλα όργανα για να ασκούν τον έλεγχο 

δεοντολογίας, κυρίως επειδή αποτελούνται αποκλειστικά από πρόσωπα που προέρχονται από 

το χώρο των επιστημών υγείας, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η αρχή του πλουραλισμού 

στο επίπεδο της σύνθεσης των επιτροπών. 

Σε γενικές γραμμές η υπάρχουσα νομοθεσία δεν προϋποθέτει την υποχρεωτική εφαρμογή 

των κλινικών πρωτοκόλλων και οδηγιών σε όλους τους οργανισμούς υγείας και επιπλέον δεν 

40 «Τα κλινικά πρωτόκολλα και οι κλινικές οδηγίες αποτελούν σύνολα προτάσεων και προτροπών που βοηθούν τον 
ιατρό αλλά και τον ασθενή στη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην παρεχόμενη ιατρική 
περίθαλψη» (Σκαλκίδης κ ά., 2010, σελ. 264). 
41 http://www.kysoa.org.cy/kysoa/userfiles/file/nomothesies/odigies/pdf/2001_20.pdf 
42 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/a37_2001.1128060819616.pdf 
43 http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/123a_92.1149586214714.pdf 
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μνημονεύονται από τη νομοθεσία επιτροπές δεοντολογίας για κλινικές μελέτες άλλων -εκτός 

των φαρμάκων - θεραπευτικών μέσων ή μεθόδων. Σημειώνεται ότι αν και η σχετική 

επεξεργασία αναφορικά με τα κλινικά- θεραπευτικά πρωτόκολλα έχει ολοκληρωθεί, επί της 

ουσίας ως και αυτή την στιγμή δεν έχει υπάρξει εφαρμογή αυτών στο σύστημα. 

Εκτός από τις ελλείψεις στην υπάρχουσα νομοθεσία υπάρχουν και άλλοι ανασταλτικοί 

παράγοντες για την εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων και οδηγιών στην χώρα. 

Ειδικότερα οι Σκαλκίδης κ ά., (2010), μετά από ποιοτική έρευνα μέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων με ιατρούς πανεπιστημιακών κλινικών χειρουργικών ειδικοτήτων φθάνουν στο 

συμπέρασμα ότι αυτοί είναι οι εξής: 

■ Το ιατρικό σώμα δεν έχει απόλυτα σαφή εικόνα αναφορικά με τα κλινικά 

πρωτόκολλα. 

■ Δεν είναι εφικτό όλα τα κλινικά πρωτόκολλα να εφαρμοστούν σε κάθε οργανισμό 

παροχής υγείας. Για παράδειγμα, ένα κλινικό πρωτόκολλο το οποίο έχει σχεδιαστεί 

για ένα τριτοβάθμιο υγειονομικό κέντρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει 

αποτελεσματικά από μια μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή πολύ περισσότερο, από 

κάποιον ιδιώτη ιατρό. 

■ Συχνά τα κλινικά πρωτόκολλα συνεπάγονται υψηλό κόστος στους ασθενείς ή στον 

ασφαλιστικό φορέα υγείας όπου ανήκουν, δηλαδή παρουσιάζουν μειωμένη 

οικονομική αποδοτικότητα, γεγονός που συχνά αποτελεί κύριο λόγο για τη μη 

εφαρμογή τους από τους ιατρούς 

■ Ελλιπής ενημέρωση των ασθενών για τα οφέλη των κλινικών πρωτοκόλλων. Κάτι 

τέτοιο αυξάνει το φόβο για ανεπιθύμητες ενέργειες από ορισμένες θεραπείες και 

οδηγεί ακόμα και σε άρνηση των ασθενών να δεχθούν κάποιες θεραπείες αν και είναι 

οι ενδεδειγμένες. 

■ Πολλοί ιατροί δεν έχουν επαρκείς γνώσεις για ανάκτηση και επεξεργασία διεθνών 

δεδομένων σχετικών με την ενδεικτική Ιατρική (evidence-based medicine), όπως από 

ιατρικά περιοδικά και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. 

■ Το μορφωτικό και το κοινωνικό επίπεδο των ασθενών αλλά και αυτή καθαυτή η 

προσωπικότητά τους συχνά αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρμογή κλινικών 

πρωτοκόλλων και συνακόλουθα στη σωστή θεραπεία. Κλασικό παράδειγμα είναι η 

επιμονή των ασθενών να τους χορηγηθεί αντιβίωση σε περιπτώσεις ιογενών 
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λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού ή, γενικότερα, σε μη ενδεικνυόμενες 

καταστάσεις. 

Τέλος, άλλο ένα κενό στο σύστημα υγείας που οδηγεί σε μείωση της ποιότητας του 

προσφερόμενου τελικού «προϊόντος» είναι η περιορισμένη εφαρμογή υπηρεσιών-DRGs. 

Ειδικότερα τα Diagnosis Related Groups (DRGs), που μεταφράζονται ως ομοιογενείς 

διαγνωστικές κατηγορίες είναι ένας τρόπος κατάταξης των ασθενών με παρόμοια κλινικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. ηλικία, φύλο, διάγνωση, ανάγκη χειρουργικής επέμβασης, ύπαρξη 

επιπλοκών ή νοσηρότητας κ.ά.) και παρόμοιο κόστος αντιμετώπισης σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες ή αλλιώς «πακέτα» ιατρικών πράξεων και εξετάσεων. Με βάση την κοστολόγηση 

αυτών των κατηγοριών τα νοσοκομεία αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία για τις 

υπηρεσίες που παρέχουν στους ασφαλισμένους44. Παρά τη θέσπιση των DRG's και στην 

χώρα μας, αυτά δεν συνοδεύονται από την αντίστοιχη κλινική διαδρομή, αφού από την 

1.7.2011 ξεκίνησε απλά πιλοτικά και μη δεσμευτικά η χρηματοδότηση των νοσοκομείων από 

τα ασφαλιστικά ταμεία με βάση τα «κλειστά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ) του ΕΣΥ» και τις 

«Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (ΚΕΝ-DRG's)». 

 

4.3.2.2 Ιατρικό προσωπικό 

Το επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας του ιατρικού προσωπικού επίσης αποτελεί βασικό 

παράγοντα που επηρεάζει την απόφαση για επίσκεψη μιας χώρας για λόγους υγείας. Οι 

δυνατότητες της Ελλάδας αναφορικά με το συγκεκριμένο κριτήριο, είναι μεγάλες. 

Ειδικότερα, η χώρα φημίζεται για τους άριστους γιατρούς της και τους επαγγελματίες 

υγείας, που εξειδικεύονται σε μερικά από τα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της 

Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα, καθώς οι ασθενείς 

ανακαλύπτουν τα οφέλη της ιατρικής φροντίδας σε χώρους όπου η εξειδίκευση συνδυάζεται 

με την εξοικονόμηση πόρων (λιγότερα έξοδα- μικρότερο κόστος) και ένα ελκυστικό 

περιβάλλον ανάρρωσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέτασσε μέχρι πρότινος το 

σύστημα υγείας της Ελλάδας στη 14η θέση μεταξύ 191 χωρών παγκοσμίως. 

Η χώρα διαθέτει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά γιατρών κατ' 

αναλογία 1000 κατοίκων (βλ. σχήμα 4.6). Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό στατιστικό 

44 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/162265/e96538.pdf 
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δεδομένο, όταν χρησιμοποιείται ο αριθμός των γιατρών ως ένδειξη για το εργατικό δυναμικό 

του Τομέα των Επιστημών Υγείας 

 

 

Σχήμα 4.6 

 Αναλογία Ιατρών ανά 1000 άτομα 

Πηγή: World Travel & Tourism Competitiveness Report (2010) στο 

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=47&la=2 

 

 
4.3.2.3 Έρευνα και Ανάπτυξη 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες Έρευνας 

& Ανάπτυξης (Ε&Α) στον ιατρικό κλάδο. Η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και 

επιχειρήσεων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και ο συνδυασμός έρευνας και παραγωγής, έχει 

αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, δίνοντας ώθηση σε καινοτομικές προόδους. Το Ινστιτούτο 

Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της 

Ακαδημίας Αθηνών (BRFAA), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος 

Φλέμινγκ» αποτελούν παραδείγματα φορέων που υποστηρίζουν την έρευνα και ανάπτυξη 

αιχμής στην Ελλάδα45. 

 

45  http://www.investingreece.gov.gr/ 
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4.3.3 Παράγοντες που συσχετίζονται με τις χώρες προέλευσης  

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι παράγοντες που συσχετίζονται με τις χώρες προέλευσης 

των τουριστών - ασθενών και επηρεάζουν την απόφασή τους για ταξίδι σε έναν προορισμό. 

Πρόκειται για την δημογραφική και κοινωνική δομή των χωρών, καθώς και τις πεποιθήσεις 

των πολιτών αναφορικά με την υγεία. Σημειώνεται ότι για την εξυπηρέτηση των σκοπών της 

παρούσας εργασίας γίνεται αναφορά αποκλειστικά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

Η ροή ασθενών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τα τελευταία χρόνια είναι 

αυξημένη. Μια από τις βασικότερες αιτίες αποτελεί η ανισότητα στον υγειονομικό τομέα και 

οι διαφορές στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού (Curtis & Taket, 2006). Κατά τη διάρκεια των 

τριών τελευταίων δεκαετιών οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης συνολικά γνώρισαν μια 

επιδείνωση κατά μέσο όρο του επίπεδου υγείας του πληθυσμού τους, με το μέσο προσδόκιμο 

ζωής να υπολείπεται του αντίστοιχου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρείται, 

λοιπόν, ένα χάσμα μεταξύ των δυτικών αναπτυγμένων παραδοσιακά καπιταλιστικών χωρών 

και των ανατολικών -πρώην σοσιαλιστικών/ κομουνιστικών χωρών- κυρίως λόγω της 

κατάρρευσης των συστημάτων υγείας στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, συνακόλουθη 

προς την κατάρρευση σε πολιτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα , το σύστημα υγείας 

(Ολοκληρωμένο σύστημα υγείας τύπου Semashko) στις χώρες αυτές χαρακτηρίζεται ως 

«προβληματικό», αφού τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι το κρατικό μονοπώλιο στην 

ιδιοκτησία, στη χρηματοδότηση, στη λειτουργία, στην παροχή, στη ρύθμιση και στον έλεγχο 

των υπηρεσιών υγείας, που οδηγεί σε γραφειοκρατία και μειωμένη ικανοποίηση (Οικονόμου, 

2004). 

Επιπλέον, αναφορικά με τα κύρια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός των 

χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, αυτά σχετίζονται με το κυκλοφορικό σύστημα, τα κακοήθη 

νεοπλάσματα, τις εξωτερικές κακώσεις, τα νοσήματα του αναπνευστικού και πεπτικού 

συστήματος. Πρόκειται δηλαδή για ασθένειες που σχετίζονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής 

και τις συνθήκες μετάβασης σε νέα πρότυπα κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης των 

χωρών αυτών (Οικονόμου, 2004). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί όμως ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης παρά το υψηλό 

ποσοστό ανεργίας, παρουσιάζουν αργή αλλά σταθερή οικονομική ανάπτυξη, αφού στο 

διάστημα 1996 - 2001 σημείωσαν πρόοδο, πλησιάζοντας το μέσο όρο της Ένωσης, με την 

Εσθονία και την Λιθουανία να καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης. 
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Καθίσταται συνακόλουθα κατανοητό ότι, αφενός το επίπεδο υγείας, αφετέρου οι 

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, είναι οι 

κύριες αιτίες για την αύξηση της ροής τουριστών - ασθενών από αυτές, ενώ επιπλέον τα 

παραπάνω αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού σε άλλες χώρες που 

αποδέχονται τη ροή αυτή συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. 

Η ροή τουριστών - ασθενών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι μεγάλη 

καταρχάς προς την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη λόγω της μεγάλης δυναμικότητάς τους 

όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη υποενότητα, αλλά και προς τις ίδιες τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης, καθώς αρκετές από αυτές παρουσιάζουν αργή αλλά σταθερή 

οικονομική ανάπτυξη, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε χαμηλή τιμή. Το 

τελευταίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη δημιουργία ενός σχεδίου μελλοντικής 

ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού όπως αυτό που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη. 

Συμπερασματικά, η επιλογή μιας χώρας για ιατρικό τουρισμό είναι αρκετά πολύπλοκη 

διαδικασία. Βασίζεται σε μια σειρά από παράγοντες που περιλαμβάνουν πολιτικές και 

οικονομικές συνθήκες, νομοθετικό πλαίσιο της χώρας, κόστος υπηρεσιών, διαπίστευση 

νοσηλευτηρίων, ποιότητα περίθαλψης και επιστημονική κατάρτιση ιατρών. Επιπλέον 

σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλοι παράγοντες που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4 που 

ακολουθεί: 

 

Πίνακας 4.4 

 Μοντέλο απόφασης ασθενών που είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν  

για να λάβουν θεραπεία 

 

Προσωπικοί 

παράγοντες 

Κοινωνικοί / 

πολιτισμικοί 

παράγοντες 

Προστατευτικοί 

παράγοντες 

Οικονομικοί 

παράγοντες 

Ανάγκες Οικογένεια Ηλικία Εισόδημα 

Κίνητρα Προσωπικό status Υγεία Πληθωρισμός 

Αντιλήψεις Εκπαίδευση Διάθεση Τιμές 

Συμπεριφορές Θρησκεία Άνεση χρόνου Επιτόκια 

Προσωπικότητα Πολιτισμός   

Πηγή: Γρηγοροπούλου, (2010) 
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4.4 Ανακεφαλαίωση 

Τα βασικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν όσον αφορά το ζήτημα της ανάπτυξης του 

ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα είναι τα εξής : 

 Οι διεθνείς εξελίξεις στον τομέα καταδεικνύουν μία δυναμική αύξηση της ζήτησης 

τόσο του ιατρικού τουρισμού όσο και του τουρισμού υγιεινής - φυσικής διαβίωσης. 

 Παρατηρείται διεύρυνση της παραδοσιακής ιατρικής αγοράς με την αλματώδη 

ανάπτυξη στον τομέα της εξωσωματικής γονιμοποίησης και της αισθητικής. 

 Η κλασσική υποδομή της προσφοράς ιατρικού- θεραπευτικού τουρισμού 

μετασχηματίζεται και δίνει τη θέση της σε συγκροτήματα πολλαπλών χρήσεων που 

αναπτύσσονται ενιαία με σύγχρονα κέντρα αποκατάστασης και προσφέρουν υψηλό 

επίπεδο υπηρεσιών. 

 Ο ιατρικός κλάδος τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο χαρακτηρίζεται 

από υψηλή τεχνολογία και επίπεδο οργάνωσης, ενώ τα θεραπευτικά κέντρα 

στελεχώνονται με εξειδικευμένο προσωπικό. 

 Υπάρχει λειτουργική σύζευξη των υδροθεραπευτικών κέντρων με την ευρύτερη 

ενδοχώρα και με τις άλλες ειδικές μορφές τουρισμού. 

 Προωθούνται συνεχώς νέες επενδύσεις σε κέντρα ιατρικού τουρισμού και τουρισμού 

υγείας, ενώ στον κλάδο δραστηριοποιούνται δυναμικά μεγάλες διεθνείς ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις. 

 Ιδιαίτερη ανάπτυξη εμφανίζει τα τελευταία χρόνια ο τομέας του Επιλεκτικού Ιατρικού 

Τουρισμού για εξειδικευμένες ιατρικές παρεμβάσεις από τα Τριτοβάθμια 

Νοσοκομεία, ο οποίος προσελκύει σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, 

Συμπερασματικά, η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για την δημιουργία κέντρων 

υγείας, θεραπείας και ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού. Η Ελλάδα χρειάζεται τον ιατρικό 

τουρισμό υγείας για να ανανεώσει το τουριστικό προϊόν που προσφέρει και να προσελκύσει 

νέο είδος επισκεπτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
 

5.1 Εισαγωγή 

Εξετάζοντας αναλυτικά τα όσα προέκυψαν από το εννοιολογικό μοντέλο που παρουσιάστηκε 

στις προηγούμενες ενότητες, στο σημείο αυτό γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των κύριων 

πλεονεκτημάτων και αδυναμιών, αλλά και ευκαιριών και απειλών για την ανάπτυξη του 

Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα με κύριο γνώμονα την προσέκλυση ασθενών από τις χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης. Για την επίτευξη των παραπάνω διεξάγεται στη συνέχεια ανάλυση 

SWOT (βλ. πίνακα 5.1). Το κεφάλαιο αυτό κλείνει με τις προτάσεις στρατηγικής και σχεδίων 

δράσης για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα.  

 

5.2 Ανάλυση SWOT 

 

Πίνακας 5.1 

 Ανάλυση SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ- ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Κλίμα - Γεωγραφική θέση 

• Πολιτιστική κληρονομιά 

• Φυσική κληρονομιά 

• Ικανοποίηση αναγκών διαφορετικών αγορών - στόχου (target groups) 

• Παρακαταθήκη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (2004) 

• Τουριστική συνείδηση Ελλήνων 

• Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην τουριστική βιομηχανία  

• Ανάπτυξη οδικών αξόνων - καλύτερη σύνδεση με τα Βαλκάνια  

• Εύκολη διακίνηση αγαθών και ανθρώπινων πόρων μεταξύ των κρατών - μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• Ξενοδοχειακή υποδομή  

• Υψηλό επίπεδο κατάρτισης επιστημονικού προσωπικού  

• Υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών ιδιωτικού τομέα 

95 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



• Εκπαίδευση ιατρών στο εξωτερικό 

• Χαμηλές τιμές και υψηλό ποσοστό επιτυχίας (π.χ. εξωσωματική γονιμοποίηση) 

• Χαμηλές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια  

• Φιλελεύθερη νομοθεσία 

• Έμφαση σε δραστηριότητες (Ε&Α) 

 

 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

• Γραφειοκρατία 

• Προβληματικά ασφαλιστικά ταμεία 

• Εκκρεμής ασφαλιστική μεταρρύθμιση 

• Έλλειψη τεχνογνωσίας έναντι των προηγμένων χωρών (Κεντρική & Δυτική 

Ευρώπη) 

• Μη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής συνθήκης για τους «ανθρώπινους ιστούς και 

κύτταρα» 

• Λειτουργία μονάδων εκτός ιατρικών εγκαταστάσεων 

• Έλλειψη συγκεκριμένης πολιτικής από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς 

• Απουσία ολοκληρωμένου σχέδιο marketing 

• Ελλιπή στατιστικά στοιχεία 

• Έλλειψη διαπίστευσης νοσηλευτηρίων Visa από συγκεκριμένες χώρες (π.χ. 

Ρωσία) 

• Περιορισμένη παρουσία της Ελλάδας ως ιατρικός προορισμός στην διεθνή 

ανταγωνιστική αγορά τουρισμού υγείας 

• Έλλειψη συντονισμού ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

• Απουσία ισχυρού brand στον κλάδο του ιατρικού τουρισμού 

• Έλλειψη κέντρων αποκατάστασης  

• Οι ξενοδοχειακές υποδομές δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις για τουρίστες - 

ασθενείς (π.χ. χρήστες αναπηρικών οχημάτων)  

• Προβληματικό σύστημα υγείας 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Πρώιμο στάδιο - έλλειψη κορεσμού στην ιατρική τουριστική βιομηχανία  

• Δυνατότητα για δημιουργία ιατρικών μονάδων στην περιφέρεια  

• Ενδιαφέρον και συμφέρον τοπικών φορέων 

• Δυνατότητα στήριξης και ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας με πολλαπλά οφέλη 

για την ίδια. 

• Στροφή στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας 

• Αυξημένη ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο από τις χώρες 

της Ανατολικής Ευρώπης 

• Κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και δημογραφικές αλλαγές στις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης 

• Ποσοστά ανασφάλιστων 

• Προσέκλυση τουρισμού ποιότητας 

• Μεγάλοι χρόνοι αναμονής σε νοσοκομεία του εξωτερικού 

• Αύξηση πλαστικών επεμβάσεων παγκοσμίως λόγω αυξημένης τάσης για 

βελτίωση εξωτερικής εμφάνισης 

• Αλλαγές στον τρόπο ζωής και ζήτηση για υγιεινή ζωή στις Ανατολικές χώρες 

• Γήρανση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο και αύξηση του αριθμού των 

συνταξιούχων διεθνώς 

 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Οικονομική και πολιτική αστάθεια 

• Περιορισμένα εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών 

• Έντονος ανταγωνισμός 

• Μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη τουριστών - ασθενών 

• Μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη tour operators και μικρή στήριξη Ελλάδας  

• Στροφή της Ε.Ε. προς την ενίσχυση των νέων ενταγμένων μελών της που είδη 

παρουσιάζουν ανάπτυξη του Ιατρικού τουρισμού (π.χ. Βουλγαρία)  

• Ανάπτυξη χωρών (π.χ. Κύπρος, Τουρκία) που εκμεταλλεύονται καλύτερα το 

lobbying και προβάλλονται καλύτερα  

• Αντίληψη στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα αποτελεί εποχικό προορισμό διακοπών 
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• Συναλλαγματικές διακυμάνσεις του Ευρώ με νομίσματα σε ορισμένες χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης  

• Υψηλότερες τιμές σε σχέση με την Ασία και την Ανατολική  Ευρώπη Άγνωστο το 

επίπεδο της ιατρικής της Ελλάδας στο εξωτερικό λόγω περιορισμένης προβολής 

Πηγή: Ίδια διαμόρφωση βασισμένη στην Γρηγοροπούλου (2010) 

 

 

5.2.1. Αδυναμίες - Απειλές 

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον πίνακα 5.1, παρακάτω συνοψίζονται οι 

κύριες αδυναμίες και απειλές που αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη του Ιατρικού 

τουρισμού στην Ελλάδα. 

 

I. Προβλήματα που σχετίζονται με οικονομική, πολιτική και θεσμική αστάθεια της χώρας 

• Η οικονομική και πολιτική αστάθεια που παρατηρείται στην Ελλάδα το τελευταίο 

διάστημα, αποτελεί κύριο εμπόδιο για την αύξηση της ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες και 

ειδικότερα για εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες λόγω της μείωσης του βαθμού 

εμπιστοσύνης του καταναλωτικού κοινού. 

• Η θεσμική αστάθεια από την άλλη έχει ως αποτέλεσμα να μην προωθείται κάποιου 

είδους πρωτοβουλία και συνεργασία μεταξύ των υπεύθυνων δημόσιων φορέων για τον 

Τουρισμό και την Υγεία 

• Επιπλέον, η εκκρεμής ασφαλιστική μεταρρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα τα 

ασφαλιστικά ταμεία της χώρας να χαρακτηρίζονται ως προβληματικά, γεγονός που 

αποθαρρύνει τον ξένο τουρίστα - ασθενή για επιλογή της χώρας μας για επίσκεψη. 

• Υπάρχει σαφής έλλειψη στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τις υπηρεσίες του 

τουρισμού υγείας. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις είναι ελάχιστες και αφορούν μόνο στον ιδιωτικό 

τομέα. 

• Η ΕΛΣΤΑΤ (πρώην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία), αλλά και άλλοι φορείς δεν 

επενδύουν στην συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την διεξαγωγή μελετών για τον 

Ιατρικό τουρισμό, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την μελλοντική ανάπτυξη του 

εν λόγω κλάδου. 
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• Τα παραπάνω δυσχεραίνονται ακόμα περισσότερο λόγω της υψηλής γραφειοκρατίας 

που διέπει τους δημόσιους φορείς της χώρας. Κατά συνεπεία, υπάρχει έλλειψη συντονισμού 

μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

 

II. Προβλήματα σε στρατηγικό επίπεδο 

• Το κράτος φαίνεται πως δεν ακολουθεί συγκεκριμένη στρατηγική και σχέδιο 

marketing για την ανάπτυξη του Ιατρικού τουρισμού καθώς οι προσπάθειες είναι 

μεμονωμένες και οι περισσότερες μονάδες λειτουργούν εκτός ιατρικών εγκαταστάσεων. 

• Στην χώρα δεν υπάρχει ειδικός οργανισμός για Τουρισμό υγείας. Την προβολή 

αναλαμβάνουν τα ίδια τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. 

• Η χώρα επικέντρωσε περισσότερο στην προβολή του ιαματικού τουρισμού, παρά του 

ιατρικού. Κάτι τέτοιο αποτελεί αδυναμία διεθνούς ανάπτυξης, καθώς ο πρώτος είναι 

περισσότερο εσωτερικός τουρισμός, τύπου ευεξίας ("wellness"). 

• Λόγω έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδίου, η χώρα έχει περιορισμένη παρουσία ως 

ιατρικός προορισμός στην διεθνή ανταγωνιστική αγορά τουρισμού υγείας και επομένως δεν 

έχει αναπτυχθεί ισχυρό στίγμα ("brand") το οποίο να εξασφαλίζει σταθερή ροή τουριστών - 

ασθενών. 

• Ακόμα και οι μεμονωμένες περιφερειακές μονάδες, αλλά και οι ξενοδοχειακές 

υποδομές δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις ποιότητας. Επιπλέον, το επίπεδο ποιότητας 

είναι μειωμένο λόγω του ότι η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των Ευρωπαϊκών χωρών, που 

δεν ακολουθούν επίσημα κάποιο πρόγραμμα πιστοποίησης και διαπίστευσης των 

νοσοκομείων. 

• Αγνοούνται τα οφέλη που θα προέκυπταν από την έναρξη διαπραγματεύσεων με 

ταμεία ξένων χωρών και την σύναψη συμβολαίων για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης 

στους ασφαλισμένους των τελευταίων 

• Η χώρα δεν επενδύει σε πρακτικές που να διαμορφώνουν μια ξεκάθαρη εικόνα στον 

ξένο τουρίστα - ασθενή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται ακόμα ως εποχικός 

προορισμός διακοπών. 

• Οι αρμόδιοι φορείς δεν επενδύουν στην προβολή της χώρας ως προορισμό ιατρικού 

τουρισμού. Για παράδειγμα, οι Γερμανοί tour operators που ειδικεύονται στον ιατρικό 

τουρισμό περιλαμβάνουν μόνο ορισμένα θέρετρα της Κρήτης. Κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με 

την μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη των tour operators, αλλά και των ίδιων των τουριστών 
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-ασθενών, οδηγεί στο να μην διαθέτει η χώρα ως προορισμός ξεκάθαρη θέση ("positioning") 

στην ιατρική τουριστική αγορά. 

• Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από 

χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης, αλλά και από άλλες Ηπείρους, χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής για να καταστεί εφικτή η είσοδος του Ελληνικού ιατρικού προϊόντος 

στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. 

 

5.2.2. Πλεονεκτήματα - Ευκαιρίες 

Παρά τα προβλήματα όμως, η χώρα διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα που μαζί με τις ευκαιρίες 

που παρουσιάζονται στην παγκόσμια αγορά αποτελούν παράγοντες που δημιουργούν 

ευκαιρίες ανάπτυξης του κλάδου του ιατρικού τουρισμού. Αναλυτικότερα : 

• Η γεωγραφική θέση και το ήπιο κλίμα της Ελλάδας αποτελούν δύο από τα κύρια 

πλεονεκτήματά της χώρας τα οποία δημιουργούν τις βάσεις για την ανάπτυξη του Ιατρικού 

τουρισμού. 

• Η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της χώρας αποτελούν δύο «αγαθά» τα οποία 

εμφανίζονται ως συμπληρωματικά του ιατρικού τουριστικού προϊόντος και συμβάλλουν 

καθοριστικά στην λήψη απόφασης για επίσκεψη της χώρας. 

• Τα παραπάνω προσφέρουν τη δυνατότητα στη χώρα να προσελκύει διαφορετικές 

αγορές/ομάδες - στόχους ("target groups"), μια από τις οποίες είναι και τα καταναλωτικά 

κοινά των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης (π.χ, η Θεσσαλονίκη ήδη αποτελεί πόλο έλξης 

στο χώρο των Βαλκανίων, που ωστόσο χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προώθηση ως 

προορισμός). 

• Τα αποθέματα που διαθέτει η χώρα ως παρακαταθήκη από την διεξαγωγή των 

Ολυμπιακών αγώνων το 2004, προσφέρουν την δυνατότητα για ανάπτυξη επιπλέον 

υποδομών αναγκαίων για την προώθησή της Ελλάδας ως προορισμός παροχής ποιοτικών 

υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού. Επιπλέον, η διάνοιξη νέων οδικών αξόνων (κάθετοι άξονες 

της Εγνατίας οδού) συμβάλει στην καλύτερη σύνδεση με τα Βαλκάνια και γενικώς με τις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. 

• Η Ελλάδα φημίζεται για το πολυάριθμο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που 

διαθέτει. Το γεγονός αυτό αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα, καθώς οι 

τουρίστες - ασθενείς ανακαλύπτουν τα οφέλη της ιατρικής φροντίδας σε χώρους όπου η 
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ειδίκευση συνδυάζεται με την εξοικονόμηση κόστους και ένα ελκυστικό περιβάλλον 

ανάρρωσης. 

• Η έμφαση σε δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης που δίνεται τα τελευταία χρόνια 

στην χώρα αποτελεί επίσης στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του Ιατρικού 

Τουρισμού. Οι όποιες κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση βοηθούν στην προσέλκυση ξένων 

επενδυτών, αλλά και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό τόσο από το εσωτερικό της χώρας 

όσο και από ξένους προορισμούς. 

• Η Ελλάδα ως μέλος της Ε.Ε. είναι σε θέση να διακινεί εύκολα αγαθά και ανθρώπινους 

πόρους, γεγονός που αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας και διευκολύνει την 

προσέλκυση ασθενών - τουριστών κυρίως από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των 

Βαλκανίων που πρόσφατα έγιναν μέλη της Κοινότητας. Ως προς αυτή την κατεύθυνση 

μπορεί να βοηθήσει και η υιοθέτηση της πρότασης οδηγίας που αναλύθηκε στις 

προηγούμενες ενότητες. Η τελευταία αποτελεί ευκαιρία για τη δημιουργία μιας αγοράς 

υπηρεσιών υγείας ισότιμης ποιότητας οπουδήποτε εντός της Κοινότητας. 

• Η αυξημένη γήρανση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο οδηγεί σε αύξηση του 

κόστους περίθαλψης και της φροντίδας, γεγονός που τελικά αποτελεί ευκαιρία για την 

ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού κυρίως μέσω της προώθησης τουριστικών υπηρεσιών για 

την τρίτη ηλικία. 

• Οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και δημογραφικές αλλαγές στις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης στρατηγικής από την πλευρά του 

κράτους, τελικά μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρίες για αποτελεσματική ανάπτυξη του 

Ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. 

 

5.3. Προτεινόμενη στρατηγική επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Μια επιχείρηση, οργανισμός ή και προορισμός στην περίπτωση του τουριστικού κλάδου, για 

την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έχει στην διάθεσή της τρία είδη στρατηγικών: 

1) Ηγεσία Κόστους : Επίτευξη χαμηλού κόστους στην παραγωγή των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών που προσφέρονται 

2) Διαφοροποίηση : Στοχεύει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

μοναδικότητας και  

3) Εστίαση : Ικανοποίηση ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς είτε μέσω 

διαφοροποίησης είτε μέσω στρατηγικής ηγεσίας κόστους (Παπαδάκης, 2002). 
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Η επιλογή της κατάλληλης ανταγωνιστικής στρατηγικής εξαρτάται από τον προσδιορισμό 

των παρακάτω: 

1) Ποιοι είναι οι καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται η επιχείρηση/ οργανισμός/ 

προορισμός; 

2) Ποιες είναι οι ανάγκες των καταναλωτών στους οποίους απευθύνεται η επιχείρηση/ 

οργανισμός/ προορισμός; 

3) Ποιες είναι οι θεμελιώδεις ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει η επιχείρηση/ 

οργανισμός/ προορισμός για να ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών; 

(Παπαδάκης, 2002) 

Με βάση όσα προηγήθηκαν, για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα 

μέσω της προσέλκυσης ασθενών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προτείνεται η χώρα 

να ακολουθήσει τη στρατηγική ηγεσίας κόστους. Οι κύριοι λόγοι για κάτι τέτοιο είναι οι εξής: 

• Η ανάπτυξη του Ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα βρίσκεται σε αρχικά στάδια, καθώς 

οι προσπάθειες είναι μεμονωμένες. Επιπλέον τα προβλήματα στο σύστημα υγείας, η 

έλλειψη οργανωμένου σχεδίου, καθώς και η οικονομική, πολιτική και νομοθετική 

αστάθεια στην χώρα δεν επιτρέπουν τουλάχιστον στο στάδιο αυτό την εφαρμογή της 

στρατηγικής διαφοροποίησης που ακολουθούν άλλες χώρες (Κεντρική και Δυτική 

Ευρώπη) με παράδοση στον Ιατρικό τουρισμό. Εντούτοις, η χώρα διαθέτει τις βασικές 

προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό για την εκμετάλλευση 

των πολλαπλών ευκαιριών που παρουσιάζονται στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

λόγω κοινωνικών, οικονομικών και δημογραφικών αλλαγών και μέσω της προσφοράς 

ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε χαμηλό κόστος μπορεί να προσελκύσει άμεσα και 

αποτελεσματικά τουρίστες -ασθενείς από τους εν λόγω προορισμούς. 

• Οι υποδομές που διαθέτει η χώρα, αλλά και η εμπειρία στον τουριστικό κλάδο 

αποτελούν κύριους οδηγούς κόστους και προσφέρουν την δυνατότητα στην χώρα να 

αποτελέσει έναν από τους κύριους ηγέτες - κόστους στην ιατρική τουριστική αγορά. 

• Στα παραπάνω συμβάλλουν και οι οικονομίες κλίμακας, καθώς και οι οικονομίες 

μάθησης λόγω εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού που διαθέτει η χώρα. 
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5.4. Προτεινόμενα σχέδια δράσης για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην 

Ελλάδα. 

Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα με κύριο γνώμονα 

την προσέλκυση τουριστών - ασθενών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι:  

1) Ο όσο το δυνατόν καλύτερος συντονισμός και  

2) η βελτίωση στόχευσης, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που ικανοποιούν τις 

ανάγκες των ταξιδιωτών. Ειδικότερα: 

• Επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης μεγάλων 

νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων (επί τη βάσει των προτύπων του εξωτερικού). Το 

μέγεθος των νοσηλευτικών μονάδων εκτός του ότι αναμένεται να συμβάλλει στην 

μείωση του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών, αυξάνει και την εμπιστοσύνη 

των τουριστών -ασθενών 

• Διασφάλιση ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω εκπαίδευσης, 

επιμόρφωσης και καθοδήγησης των εμπλεκόμενων φορέων. Επιπλέον για την 

επίτευξη της ποιότητας είναι αναγκαία η ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για 

την διαπίστευση των ελληνικών νοσηλευτηρίων βάσει διεθνών προτύπων, για την 

υιοθέτηση και συστηματική εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων και οδηγιών, 

καθώς και την αποτελεσματική χρηματοδότηση των νοσοκομείων από τα 

ασφαλιστικά ταμεία με βάση τις «Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες (DRGs)». 

• Η προώθηση της διαχείρισης μεγάλων νοσηλευτηρίων από διεθνείς οργανισμούς που 

εφαρμόζουν υψηλού επιπέδου προγράμματα διοίκησης υγείας μπορεί να συμβάλει 

στην αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών και να προφέρει οικονομίες μάθησης και 

επομένως μείωση του κόστους 

• Προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού. Η 

διασφάλιση των παραπάνω μπορεί να επιτευχθεί μέσω των κατάλληλων νομοθετικών 

ρυθμίσεων από την πλευρά του κράτους. 

• Απόκτηση προστιθέμενης αξίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μέσω της 

εξασφάλισης συνεχούς παρακολούθησης των ασθενών και μετά την θεραπεία, καθώς 

κάτι τέτοιο (η προσοχή και το ενδιαφέρον) αποτελεί κύριο κίνητρο για λήψη 

απόφασης ταξιδιού για λόγους υγείας. Συνεπώς, είναι αναγκαία η σύναψη συμφωνιών 

με εξειδικευμένους ιατρούς και θεραπευτήρια του εξωτερικού για να μπορούν οι 

ασθενείς που επιστρέφουν στην χώρα τους να λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. 

103 
 

Πα
νεπ
ιστ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς



• Σύναψη συμφωνιών με μεσάζοντες (Medical Facilitators) με στόχο την προσφορά στον 

ταξιδιώτη πακέτων που να περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την 

παροχή της θεραπείας 

• Σύναψη συμφωνιών με αεροπορικές και ταξιδιωτικές εταιρείες με στόχο τη μείωση του 

κόστους των εισιτηρίων, παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την απόφαση για 

ταξίδι. 

• Απλοποίηση και προσβασιμότητα σε διαδικασίες έκδοσης διαφόρων αδειών (π.χ. visa) 

κυρίως για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Κοινότητας. 

Εναλλακτικά, μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο κατάργησης της βίζας για 

συγκεκριμένες χώρες με βαρύνουσα για τη χώρα μας σημασία σε όρους εισροής 

τουριστών- ασθενών όπως λ.χ, για τη Ρωσία και την Τουρκία. 

• Δεδομένου ότι η απόφαση κατανάλωσης του ιατρικού τουριστικού προϊόντος μιας 

χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από άλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες και 

αγαθά (π.χ. ξενοδοχειακή υποδομή, μεταφορά, διατροφή, παραδόσεις κλπ. ), θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και σε αυτά έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των ταξιδιωτών, σε σχέση με την ποιότητα αλλά και το κόστος. 

• Αξιοποίηση Διαδικτύου. Η προβολή των υπηρεσιών που προσφέρονται στα Ελληνικά 

νοσηλευτήρια σε ειδικές πλατφόρμες τουρισμού υγείας είναι μεγάλης σημασίας 

δεδομένου ότι το Διαδίκτυο πλέον και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

χρησιμοποιείται ευρέως. Επιπλέον, θετικά αποτελέσματα θα είχε και η δυνατότητα οι 

ταξιδιώτες να ενημερώνονται σε ειδικά σχεδιασμένες ιστοσελίδες για τα προσόντα και 

τις ειδικότητες των Ελλήνων ιατρών. Σημαντικό επίσης είναι να δημιουργούνται 

κατάλογοι δημοσιογράφων, facilitators, ασφαλιστικών εταιρειών για ηλεκτρονική 

ενημέρωση ("emailing") με συχνές ενημερώσεις για τον Ελληνικό ιατρικό προϊόν. 

• Έντυπη διαφήμιση με στόχο την αύξηση της αναγνωσιμότητας του Ελληνικού 

ιατρικού προϊόντος στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (π.χ. διαφημιστικές 

καταχωρήσεις σε έντυπα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, περιοδικά εν πτήσει 

("in-flight") και διαφημιστικά κυρίως στις Ελληνικές αερογραμμές με προορισμό τις 

εν λόγω χώρες, συμμετοχή των υπευθύνων φορέων σε εκθέσεις και συνέδρια με θέμα 

τον ιατρικό τουρισμό). 

• Υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη ενιαίου και σαφούς νομοθετικού πλαισίου σχετικά 

με τις υπηρεσίες του ιατρικού τουρισμού, καθώς όπως διαπιστώθηκε από την 
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παρούσα εργασία την παρούσα χρονική στιγμή, τέτοιο υφίσταται κυρίως σε ό,τι 

αφορά τον δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται να δοθεί έμφαση στην 

ανάπτυξη κατάλληλων σχεδίων και πολιτικών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης 

για την αποδοχή ασθενών - τουριστών διαθεσιμότητας σε νοσηλευτικές μονάδες 

κυρίως του Δημοσίου συστήματος (π.χ. κενές κλίνες), καθώς και στην εξασφάλιση 

εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς με τη χρήση ποικίλων 

εκπαιδευτικών μέσων ή τη συμμετοχή σε επιστημονικές ενημερωτικές διαδικασίες - 

ιατρικά περιοδικά, συγγράμματα, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις - το ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό θα είναι σε θέση να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του στις 

νεότερες εξελίξεις και να συζητήσει για τα δυσεπίλυτα περιστατικά του με ειδικούς 

στο χώρο. Οι διαδικασίες αυτές εξοικειώνουν τους επαγγελματίες υγείας με τη χρήση 

των κλινικών και άλλων οδηγιών. 

• Επίσης, ειδική μέριμνα θα πρέπει να δίδεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 

αντιμετώπισης ασθενών από άλλες χώρες, στην περίπτωσή μας από τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης, υπό την έννοια της εξειδίκευσης που θα πρέπει να διαθέτει το 

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα στελεχώνει τις εν λόγω μονάδες με 

δεξιότητες επικοινωνίας (να μπορεί να επικοινωνεί σε ξένες γλώσσες), γνώσης του 

πολιτισμού & της κουλτούρας των χωρών προέλευσης των ασθενών, που επί της 

ουσίας αποτελούν τη δεξαμενή απ' όπου προέρχονται οι συγκεκριμένοι ασθενείς- 

τουρίστες, ώστε να προσφέρονται οι κατά το δυνατόν πιο ικανοποιητικές 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες. 

Τα παραπάνω προτεινόμενα σχέδια δράσης για την προώθηση του Ελληνικού Ιατρικού 

προϊόντος, αφορούν κυρίως  

1) στην βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών,  

2) στην εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων,  

3) στην προβολή  

και συνοψίζονται στον πίνακα 5.2. παρακάτω: 
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Πίνακας 5.2 

Προτεινόμενα σχέδια δράσης για την Ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού 

 

ΔΡΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ 

1. Ίδρυση νοσηλευτηρίων μεγάλου 

μεγέθους 

■ Μείωση κόστους υπηρεσιών 

■ Αύξηση εμπιστοσύνης ταξιδιωτών 

2. Διαπίστευση νοσηλευτηρίων βάσει 

διεθνών προτύπων, υιοθέτηση κλινικών 

πρωτοκόλλων και οδηγιών, 

χρηματοδότηση με βάση την 

κατηγοριοποίηση - DRGs. 

■ Αύξηση ποιότητας υπηρεσιών 

■ Αύξηση εμπιστοσύνης ταξιδιωτών 

3. Διαχείριση μεγάλων νοσηλευτηρίων 

από διεθνείς οργανισμούς με τη μορφή 

παραρτημάτων 

■ Αύξηση ποιότητας υπηρεσιών 

■ Οικονομίες κλίμακας/ μάθησης 

4. Προσέλκυση επενδυτών από το 

εξωτερικό 

■ Αύξηση ποιότητας υπηρεσιών μέσω 

καλύτερη διαχείρισης 

5. Διακρατικές συμβάσεις με συστήματα 

υγείας άλλων χωρών 
■ Προστιθέμενη αξία στην υπηρεσία 

6. Σύναψη συμφωνιών με medical 

facilitators 

■ Προβολή ολοκληρωμένων πακέτων 

τουρισμού υγείας 

7. Σύναψη συμφωνιών με αεροπορικές 

και ταξιδιωτικές εταιρείες 

■ Μείωση κόστους υπηρεσιών 

■ Παρακίνηση ταξιδιωτών 

8. Απλοποίηση και προσβασιμότητα σε 

διαδικασίες έκδοσης διαφόρων αδειών 
■ Παρακίνηση ταξιδιωτών 

9. Συμπληρωματικές υπηρεσίες 
■ Αύξηση ποιότητας υπηρεσιών 

■ Προστιθέμενη αξία στην υπηρεσία 

10. Εκπαίδευση, επιμόρφωση και 

καθοδήγηση των εμπλεκόμενων φορέων 
■ Αύξηση ποιότητας υπηρεσιών 

11. Προβολή (έντυπη και διαδικτυακή) 
■ Παρακίνηση ταξιδιωτών μέσω 

γνωστοποίησης υπηρεσιών 
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5.5. Ανακεφαλαίωση 

Συμπερασματικά, οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αποτελούν μια νέα αγορά στον ιατρικό 

τουριστικό κλάδο, η δυναμικότητα της οποίας αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς. Οι κύριοι 

λόγοι για κάτι τέτοιο, όπως έγινε κατανοητό από την παρούσα μελέτη, είναι η ανισότητα στον 

υγειονομικό τομέα και οι διαφορές στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Παρά τα ποικίλα 

προβλήματα στις εν λόγω περιοχές, παρατηρείται αργή αλλά σταθερή οικονομική ανάπτυξη 

και πολλές κοινωνικές, πολιτικές και δημογραφικές αλλαγές. Παρόλο που η ροή τουριστών - 

ασθενών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι μεγάλη κυρίως προς την Κεντρική και 

Δυτική Ευρώπη λόγω της μεγάλης δυναμικότητάς των προορισμών αυτών, η Ελλάδα επίσης 

αποτελεί χώρα με πολλές προοπτικές ένταξής της στις εν λόγω αγορές. 

Παρόλο που η χώρα βρίσκεται σε πρώιμα στάδια σε ότι αφορά τις δραστηριότητες στον 

τομέα του Ιατρικού τουρισμού, εντούτοις πληροί ένα σημαντικό αριθμό κριτηρίων που της 

δίνουν τη δυνατότητα να κατακτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ανατολική Ευρώπη. 

Παράγοντες όπως η στρατηγική της γεωγραφική θέση, το μεσογειακό κλίμα, οι υποδομές, το 

εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό είναι μερικά από τα κύρια πλεονεκτήματα. 

Βασική προϋπόθεσή για την επίτευξη των παραπάνω όμως είναι η επένδυση σε ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού με στόχο την προσφορά 

ποιοτικών υπηρεσιών υγείας που να ικανοποιούν τις ανάγκες των ταξιδιωτών και προσθέτουν 

επιπλέον αξία στο ίδιο το άτομο. 
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