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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΑΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΗΓΕΣ

• Πάνω από 750 φυσικές αναβλύσεις

• Μέχρι το 2005, 112 ανακηρυγμένοι Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι

• Μετά την εφαρμογή του Ν.3498/2006 124 ΙΦΠ  σε διαδικασία αναγνώρισης 

• 63 ήδη αναγνωρισμένοι / Θεραπευτικές ενδείξεις – αντενδείξεις – χημισμός –
τρόπος χρήσης 

• 71 ΙΦΠ διαχειρίζονται οι Οργανισμοί      Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• 30 ΙΦΠ διαχειρίζεται το κράτος

• 22 ΙΦΠ διαχειρίζονται ιδιώτες
• 1 ΙΦΠ Ασφαλιστικό ταμείο



ΕΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΗΓΩΝ

• 38 δημοτικές επιχειρήσεις 
κυρίως με την μορφή 
ανώνυμων ή κοινωφελών 
επιχειρήσεων

• 31 ιδιωτικές επιχειρήσεις οι 
περισσότερες στην Αιδηψό 
χρησιμοποιώντας τον κρατικό 
ΙΦΠ

• 7 κρατικές επιχειρήσεις

• 2.500.000  εισιτήρια το 2010

• 900.000 εισιτήρια το 2016
3



Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας 

“Διερεύνηση – Μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών 
χαρακτηριστικών των χρηστών Ιαματικών Πηγών Ελλάδας”

2015



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

• Η συνολική ικανοποίηση των χρηστών του συνόλου από 
τις διακοπές τους αυτές είναι πολύ υψηλή με ποσοστό 
(79.5%)

• χαμηλότερη ικανοποίηση υπάρχει στις υπηρεσίες 
διατροφής (36.1%), τις υπηρεσίες διασκέδασης (35.1%) και 
από τα τοπικά μεταφορικά μέσα (27.8%)

• Όσον αφορά το θεραπευτικό αποτέλεσμα οι παραπάνω 
από αυτούς είναι ουδέτεροι (62.0%), ενώ πολύ 
ικανοποιημένοι δήλωσαν ότι είναι μόνο 391 άτομα από 
τους 1033 (37.9%).

• η πλειοψηφία των χρηστών είναι έγγαμοι (80.1%), 



• με επίπεδο εκπαίδευσης τριτοβάθμιας (52.3%) και 

μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου βρίσκεται στην 
ηλικιακή ομάδα από 41-60 μέχρι 71 και άνω. 

• Και οι παραπάνω από  αυτούς είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, 
ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι.

• Οι χρήστες προτιμούν να επισκέπτονται τις ιαματικές 
πηγές την καλοκαιρινή περίοδο (76.9%). Και οι παραπάνω 
από αυτούς, προτιμούν να συνοδεύονται, πχ με το ζευγάρι 
τους ή η οικογένεια τους

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ



Πανελλαδική Έρευνα Κοινού για τα 
Ιαματικά Λουτρά

Σεπτέμβριος 2018



• Το 56% των Ελλήνων δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ Ιαματικά Λουτρά

• 2 στους 3 επαναλαμβάνουν την επίσκεψή τους.

• Επισκέπτονται τα Ιαματικά Λουτρά για : Λόγους αναψυχής 70%, 
Θεραπευτικούς λόγους 45%, Λόγους χρήσης παροχών από 
ασφαλιστικά ταμεία 3%

• Μέσο κόστος εισιτηρίου που θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν 
12,2€

• Δυνητική συνολική κατανάλωση (Διαμονή, Εστίαση, Ψυχαγωγία 
Άλλες δραστηριότητες )  45€ / ημέρα

• Εκτίμηση δυνητικού συνολικού τζίρου αγοράς Ιαματικών Λουτρών 
390.000.000€ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ



ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2018 
15 Λούσεις /150€
• Αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προβολή του μυοσκελετικού συστήματος, 

που δεν βρίσκεται σε οξύ στάδιο
➢ Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
➢ Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 
➢ Συστηματική σκλήρυνση 
➢ Πολυμυοσίτιδα-Δερματίτιδα 
➢ Ρευματοειδή πολυμυαλγία 
➢ Μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού

• Μετατραυματικές δυσκαμψίες, Μετατραυματική αρθρίτιδα
• Δερματοπάθειες (ψωρίαση, χρόνιο έκζεμα, χρόνια διάχυτη νευροδερματίτιδα)
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
• Αγγυλοποιητική και Ψωριασική αρθρίτιδα
• Χειμερινή περίοδος



ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 
ΜΙΘ και ΚΙΤ-Θ

Θεραπευτική 
Αγωγή-

Therapeutic 
Procedures

Διαδικασίες που 
προκύπτουν από 

συνδυασμό 

Επαφή με το 
φυσικό πόρο Φυσιοθεραπεία Ευεξία Διατροφή

Άλλες 
δραστηριότητες

Ο Λουόμενος εξετάζεται από τον γιατρό(ΦΥΣΙΑΤΡΟ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) της
Ιαματικής πηγής και στην συνέχεια ακολουθεί την θεραπευτική αγωγή που
θα του υποδειχθεί ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και την
κατάσταση της υγείας του και τα χρήματα που μπορεί να ξοδέψει.



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Επαφή με τον ιαματικό φυσικό πόρο – Τρόπος χρήσης ( λουτροθεραπεία, 

ποσιθεραπεία , ειπνοθεραπεία, πηλοθεραπεία) 

• Θεραπευτικές ενδείξεις – αντενδείξεις ( ρευματοπάθειες, μυοσκελετικά 
νοσήματα, δερματοπάθειες, παθήσεις γαστρεντερικού συστήματος ….)

• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (checkup……μέσα σε ΜΙΘ /ΚΙΤΘ ή συνεργασίες με 
διαγνωστικά κέντρα) - φυσικοθεραπεία – εργοθεραπεια-κινησιοθεραπεία -
υπηρεσίες massage – υπηρεσίες αισθητικής 

• χαμάμ – ατμόλουτρο – γαλβανοθεραπεια 

• Vichy shower – aqua bike – ντους τοπικής βροχής

• δωμάτιο πάγου - αίθουσα αλατιού

• solarium – cryosaouna – Pilates – βελονισμός

• σεμινάρια καλής διατροφής – σεμινάρια καλής υγείας (antistress, antitox, 
αντικαπνιστικά προγράμματα)- συμβουλευτική 

• όπου υπάρχει διαμονή τότε  διατροφή / αθλητισμός γίνονται μέρος των 
therapeutic procedures



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΤΟΥ
DESTINATION

• Θερμαλιστικό προϊόν

• Αξιοθέατα κάθε μορφής

• Πολιτιστικές, Θρησκευτικές, Αθλητικές εκδηλώσεις

• Εκδρομές, Δραστηριότητες, Δρώμενα

• Συνδυασμός πολλών μορφών τουρισμού

• Κόστος

Δημιουργία τουριστικών πακέτων μέσα από δομές όπως Destination
Management Organization DMO (Ιστοσελίδες, Applications, Κρατήσεις ,
Δρομολόγια ΜΜΜ, Κόστοι, Ωράρια μουσείων αρχαιολογικών χώρων
Μοναστηριών κ.α.



• Καθορισμός εθνικής στρατηγικής στον Τουρισμό υγείας

• Άμεση Ολοκλήρωση νομοθετικών ρυθμίσεων ώστε να 
καταστεί λειτουργικός ο Ν. 3498/2006

– Αναγνωρίσεις Φυσικών Πόρων ως Ιαματικών / ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

– Το ζήτημα των Τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή Ειδικού 
Σήματος Λειτουργίας /ΛΥΘΗΚΕ

– Διανομή των Ιαματικών Φυσικών Πόρων /ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

– Προεδρικά διατάγματα για τις ζώνες προστασίας /ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ – ΜΙΚΡΑ Ή  
ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 



• Συνέχιση της συνεργασίας με European Historic Thermal Towns Association (EHTTA) –
European Spas Association (ESPA) – ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ / Σε εξέλιξη

• Συνεργασίες Ιαματικών πηγών με Φυσικοθεραπευτές και Αισθητικούς / Σε εξέλιξη

• Εφαρμογή στην πράξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 24/2011 για την διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη και διακρατικές συμφωνίες με χώρες εκτός Ε.Ε για την 
διευκόλυνση της μετακίνησης και αποζημίωσης ασθενών που θέλουν να λάβουν 
ιατρικές υπηρεσίες στην χώρα μας (portal Τουρισμού Υγείας) / Σε εξέλιξη

• Ιατρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών  και  πρώτων βοηθειών – Ιατρεία ιαματικού 
τουρισμού  σε ΜΙΘ και ΚΙΤ-Θ / Σε εξέλιξη

• Εκπόνηση Master plan – Business plan / Σε εξέλιξη

• Ζήτημα Υποδομών  / Σε εξέλιξη

α) Διεθνής διαγωνισμοί (Αναπτυξιακός νόμος)

β) ΕΣΠΑ

γ) ΣΔΙΤ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ – ΜΙΚΡΑ Ή  
ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΔΑΝΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ

Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου 
Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

Μέλος Επιτροπής Προστασίας 
Ιαματικών Φυσικών Πόρων Υπ. 
Τουρισμού

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής  
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών 
Λουτροπόλεων  (ΕΗΤΤΑ)


