
Προτάσεις - προκλήσεις για την αναβάθμιση των 

ιαματικών πηγών και κέντρων θαλασσοθεραπείας 

σε θερμαλιστικά κέντρα (Health Resorts)

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας - Νομικός

Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής

Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης & Συμπληρωματικής Ιατρικής

Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Ιατρικός Τουρισμός Επιλογής
- Μεγέθη και Τάσεις 2012 -

5 εκατ. ασθενείς περίπου ετησίως

3.000 – 4.000$ για ιατρικές υπηρεσίες

15 – 20 δισ.$ μέγεθος αγοράς

Ινδία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βραζιλία, 

Μεξικό, Ουγγαρία, Τουρκία

Μικρή συμμετοχή ασφαλιστικών 

οργανισμών

Κοινοτική Οδηγία 24/2011



Οικοσύστημα Τουρισμού 

Υγείας

Πιστοποίηση
Πράκτορες 
Τουρισμού 

Υγείας

Ασφαλιστικοί 
Φορείς

Πάροχοι Υγείας
Πάροχοι

Τουρισμού

Ασθενείς



Τουρισμός Υγείας στην Ελλάδα

Πλεονεκτήματα

Μεγάλο Τουριστικό ενδιαφέρον

Επάρκεια υποδομών

Πολλούς και καλούς γιατρούς

Χώρα Ε.Ε. 

Μειονεκτήματα

 Θεσμικό πλαίσιο

 Οργάνωση και διαδικασίες

 Μάρκετινγκ

 Υψηλότερες τιμές



Σύνοψη Στρατηγικής για την 

Ελλάδα

Θεσμικό πλαίσιο

Πιστοποίηση

Ολοκληρωμένα πακέτα

Εξειδίκευση

Τοπικά δίκτυα

Προβολή



Καταγραφή Παρόχων 
ανά Νομό & Πόλη

Δημόσια Νοσοκομεία: κλινικές - εργαστήρια

Ιδιωτικές Κλινικές: ειδικότητες - κλίνες

Κέντρα Αποκατάστασης: κλειστή ή ανοιχτή νοσηλεία

Κέντρα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Ξενοδοχειακές Μονάδες: κλίνες - αστέρια - ΑΜΕΑ



Βασικά Κριτήρια Ποιότητας και 

Πιστοποίησης

Συστήματα διαχείρισης ασθενή (διοικητικά, ιατρικά, νοσηλευτικά)

Διαχείριση υποδομών

Διαχείριση, εκπαίδευση και αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού

Κλινική αποτελεσματικότητα

Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Φυσική και τεχνική ασφάλεια

Υγιεινή και διαχείριση λοιμώξεων

Πρότυπα ηθικής και δεοντολογίας

Συστήματα διαχείρισης καταγγελιών και απαιτήσεων

Μέριμνα για τη δημόσια υγεία



Στρατηγική Προώθησης και 

Προβολής
Χώρες στόχος: • μεγάλες λίστες αναμονής

• θρησκευτική ιδιαιτερότητα

• με μετακινούμενους ασθενείς

• αεροπορική σύνδεση (< 2 πτήσεις)

• τουριστικό ενδιαφέρον για Ελλάδα (ΕΕ, Ρωσία, Ν.Α. 

Ευρώπη, Μ. Ανατολή, Κίνα, κ.α.)

Προυποθέσεις

:

• ανάλυση και τμηματοποίηση της αγοράς 

• διαμόρφωση «προϊόντος» - εξειδίκευση

• αξιοπιστία συστήματος υγείας – δημόσιας υγείας

• δημιουργία brand name

Μέσα: • χρήση μηχανισμών προβολής

• ελληνικοί φορείς (ΕΟΤ, πρεσβείες, κ.α)

• διεθνείς φορείς (ασφαλιστικοί φορείς, tour operators, 

πράκτορες ιατρικού τουρισμού, κ.α)



Ένωση Παρόχων

Σωματείο, μη κερδοσκοπικό

Σκοπός: Η υποστήριξη των συμφερόντων και η προώθηση των 

προτάσεων των παρόχων Τουρισμού Υγείας

Μέλη: Πιστοποιημένες Μονάδες Υγείας και Ξενοδοχειακές Μονάδες

Πόροι: Εγγραφές και Συνδρομές Μελών, Χορηγίες από τον Δημόσιο και 

Ιδιωτικό Τομέα



Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας

- ΕΣΤΥ-

Αποστολή: Γνωμοδοτικό και Συμβουλευτικό Όργανο της Πολιτείας

Σύνθεση:

1 μέλος που ορίζουν ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Τουρισμού ως 

Πρόεδρο

2 μέλη που ορίζει ο Υπουργός Υγείας

2 μέλη που ορίζει ο Υπουργός Τουρισμού 

1 εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου

1 εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

1 εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Οδοντιατρικού Συλλόγου

1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος 

1 εκπρόσωπο της Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 

Ελλάδος

1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κέντρων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης



Στόχος

Η Ελλάδα βασική χώρα προορισμού Τουρισμού Υγείας

100.000 ασθενείς στα επόμενα 3 – 5 χρόνια (400 εκατ. € )

400.000 ασθενείς σε 10 χρόνια (2 δισ. €)



Ιπποκράτης

Ισορροπία εσωτερικού-

εξωτερικού 

περιβάλλοντος

Παράγοντες φυσικού 

περιβάλλοντος

Τρόπος ζωής

Κοινωνικοί Παράγοντες



➢ Ο Τουρισμός Υγείας αναφέρεται στην πρόληψη, διατήρηση,

θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας με σύγχρονες Ιατρικές

μεθόδους και συμπληρωματικές εφαρμογές της Ιαματικής Ιατρικής,

συνδυάζοντας παράλληλα την ξεκούραση, τη χαλάρωση και την

ευεξία

➢ Η βασική ιδέα είναι η πνευματική, ψυχική και συναισθηματική

αναζωογόνηση του ατόμου σε εξαιρετικές βιοκλιματολογικές

συνθήκες, που έχει η Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ύπαρξη

πολλών σημαντικών πηγών δυναμένων να εξελιχθούν από

Θερμαλιστικά Κέντρα που είναι σήμερα σε Κέντρα Ιαματικής

Ιατρικής



Τουρισμός Υγείας

➢ Δυναμικά αναπτυσσόμενος οικονομικός κλάδος παγκοσμίως

➢Κύριοι αναπτυξιακοί βραχίονες του τουρισμού υγείας είναι:

• Ιατρικός Τουρισμός

• Οδοντιατρικός Τουρισμός

• Ιαματικός Τουρισμός – Θερμαλισμός - Spa

• Τουρισμός Ευεξίας

• Τουρισμός τοπικής κουζίνας

• Αθλητικός Τουρισμός

• Προσβάσιμος Τουρισμός

• Υποβοηθούμενης τουριστικής κατοικίας



➢Η Ιαματική Ιατρική αποτελεί εναλλακτική προσέγγιση της Κλασικής 

Ιατρικής ως συμπληρωματικό θεραπευτικό σχήμα στην επιλογή, των 

θεραπόντων Ιατρών, αντιπροσωπεύοντας την καθιερωμένη στο 

εξωτερικό Κλινική Υδροθεραπεία και Ιατρική Κλιματοθεραπεία

➢Η καθιέρωση και επικαιροποίηση της Ιαματικής Ιατρικής επιβάλλεται 

αφενός από την απαίτηση των ασθενών σε διεθνές επίπεδο για 

εφαρμογή εναλλακτικών και συμπληρωματικών θεραπειών και  

αφετέρου από την εφαρμογή των διατάξεων περί διακίνησης 

ασθενών εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης



➢Είναι δεδομένο ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής με τη βοήθεια της

Προληπτικής Ιατρικής και της Ιαματικής Ιατρικής μπορεί να

αποτρέψει πλήθος προβλημάτων, που αφορούν όχι μόνο στην υγεία

του ατόμου που νοσεί, αλλά και στην οικονομία της χώρας του, που

επιβαρύνεται με δαπάνες για την αποκατάσταση της υγείας του

➢Η συμμετοχή έγκριτων και καταξιωμένων διεθνώς Ελλήνων Ιατρών

πολλών ειδικοτήτων, εξασφαλίζει την επιστημονική καταξίωση της

Ιαματικής Ιατρικής, η οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικά και

απαρέγκλιτα σύμφωνα με τα επιτεύγματα της σύγχρονης Ιατρικής

και Φαρμακολογίας



➢ Οι συμπληρωματικές θεραπευτικές δράσεις των Ιαματικών Φυσικών

Πόρων εφαρμόζονται σε νοσήματα του μυοσκελετικού,

αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, νευρικού, αιμοποιητικού,

γαστρεντερικού, ουρολογικού και ενδοκρινολογικού συστήματος

καθώς και σε δερματολογικές, γυναικολογικές, αλλεργικές και

περιοδοντικές παθήσεις προς όφελος πάντα των ασθενών



Α. Ιαματικός Τουρισμός - Θερμαλισμός - Spa

➢Ειδική μορφή τουρισμού η οποία περιλαμβάνει όλες τις 
δραστηριότητες και σχέσεις προσωρινής διακίνησης και διαμονής 
ανθρώπων οι οποίες έχουν στόχο την πρόληψη, τη διατήρηση και 
την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας

➢Περιλαμβάνει πέραν των δραστηριοτήτων του Ιαματικού Τουρισμού 
και τις δραστηριότητες αναψυχής, αναζωογόνησης και ευεξίας που 
μπορούν να έχουν και μη ασθενείς τουρίστες κατά την επίσκεψή 
τους σε ιαματικές πηγές

➢Ο θερμαλισμός δεν αφορά μόνο τα ηλικιωμένα άτομα
(babyboomers), αλλά πρέπει να καθιερωθεί και ως τάση
συμπεριφοράς των νέων σε ό,τι αφορά την πρόληψη (new lifestyle)



Οι σύγχρονες τάσεις παγκοσμίως επιβάλλουν τη συνέργια πολλών

τομέων του Τουρισμού Υγείας για την παροχή σύνθετων υπηρεσιών,

υπό μορφή πακέτων, στους χώρους των ιαματικών πηγών, με έντονη

την ιατρική παρουσία, καθόσον γύρω από κάθε ιαματική πηγή θα

παρέχονται επιπλέον υπηρεσίες ΠΦΥ, όπως ακριβώς στα ιδιωτικά

ιατρεία

Για την κωδικοποίηση των ανωτέρω εννοιών προτείνω τον όρο

MediSpa ο οποίος προσδίδει προστιθέμενη αξία στις υπάρχουσες

υποδομές των κέντρων θερμαλισμού και θαλασσοθεραπείας, ενώ

εξασφαλίζει περαιτέρω αναβάθμιση μέσω της δημιουργίας μονάδων

ΠΦΥ (ιατρεία) και μέσω της συνεργασίας με κλινικές

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κέντρα αποκατάστασης και

αιμοκάθαρσης στην ευρύτερη περιοχή



Κέντρα Ιαματικής θεραπείας και 

θαλασσοθεραπείας

➢Κέντρα ιαματικής θεραπείας είναι ειδικά εξοπλισμένα κέντρα όπου η

πρόληψη, η αποκατάσταση της υγείας και η αναζωογόνηση του

χρήστη γίνεται με την υδροθεραπεία, την ποσιθεραπεία, τα

ατμόλουτρα, εισπνοθεραπεία, τις ρινοπλύσεις, την πηλοθεραπεία,

τη σπηλαιοθεραπεία, την κλιματοθεραπεία και άλλες

συμπληρωματικές μεθόδους Ιαματικής Ιατρικής υπό ιατρική

παρακολούθηση

➢Κέντρα Θαλασσοθεραπείας είναι κέντρα όπου παρέχονται επίσης,

εκτός από τις υπηρεσίες ιαματικής θεραπείας, θεραπείες ευεξίας και

θαλασσοθεραπείας με τη χρήση θερμαινόμενου θαλασσινού νερού,

άμμου, λάσπης, φυκιών και άλλων θαλασσίων υλικών σε

συνδυασμό με το θαλάσσιο περιβάλλον



Β. Τουρισμός Ευεξίας - Ομορφιάς 

➢ Συνδυασμός διακοπών με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή 
βελτίωση της υγείας μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης 
και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό 
επίπεδο

➢ Τομείς :

– Αισθητική δερματολογία - Πλαστική Χειρουργική

– Αντιγήρανση (Botox, Laser, PRP)

– Αδυνάτισμα (Μεσοθεραπεία, Υπέρηχοι)

– Βελτίωση φυσικής κατάστασης

– Φυτοθεραπεία - Αρωματοθεραπεία

– Υγιεινή μεσογειακή διατροφή

– Αποτοξίνωση

– Βιοανάδραση



Γ. Προσβάσιμος Τουρισμός - ΑΜΕΑ

➢ Ως ΑΜΕΑ ορίζεται η ομάδα του πληθυσμού που αντιμετωπίζει

περιορισμούς στην καθημερινότητά της λόγω φυσικών, εγκεφαλικών

ή άλλων αδυναμιών και που χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας κατά τη

διάρκεια του ταξιδιού τους, σε καταλύματα και άλλες τουριστικές

υπηρεσίες εξαιτίας των ιδιαιτέρων αναγκών που παρουσιάζουν



Ζήτηση προσβασιμότητας ανά χώρα στην Ευρώπη



Αίτια αύξησης της ζήτησης

➢ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

– Ευρώπη: >46.000.000 (16-64 ετών)

– Παγκοσμίως: 600.000.000 - 900.000.000

➢ Η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

– 30% αύξηση μέχρι το 2025

➢ 70% έχει τα φυσικά και οικονομικά μέσα για να ταξιδέψει

Σπάνια ταξιδεύουν χωρίς συνοδό



Σύγχρονες τάσεις στην Ευρώπη

Country Number of overnights Number of guests

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Germany (DHV) 102.735.148 102.868.513
108.930.68

9

110.408.47

9

19.523.00

8

20.105.25

3

21.954.58

3

22.442.63

2

Estonia 877.175 938.921 309.253 349.983

Iceland, HNLFI 43.607 43.800 36.360 1.790 1.765 1.730

Iceland, Blue Lagoon 4.637 412.839

Italy (FEDERTERME, ISTAT) 11.612.938 11.671.987 11.749.342 2.948.718 3.020.932 3.185.010

Latvia (only Jurmala) 341.901 408.727 348.350 83.258 99.623 99.884

Lithuania (only Palanga) 2.082.805 2.450.358 500.000 588.235

Portugal (ATP) 796.000 760.000 650.000 97.000 91.528 99.128

Slovakia 2.391.089 2.490.040 2.388.310 241.309 259.506 294.936

Czech Republic (CZ Spa 

Ass.)
5.675.311 5.651.004 5.434.383 378.181 375.866 360.178

Hungary (HCSO & Hu 

Tourism Pcl.)

(Data based on the 25 most 

important Spa-companies, 

with 

32 spas/members of the ass.)

11.883.258
12.570.166 13.311.239

12.356.59

6

12.942.89

0

13.850.39

4

14.155.79

5

Διεθνείς Οργανισμοί Ιαματικής Ιατρικής – Θερμαλισμού

FEMTEC,OMTH, AFRETH, FORST, ISMH, EHTTA, ESPA



Selected first results of 43rd Reiseanalyse

for ITB 2013



EuropeSpa wellness for real Wellness –

Hotels (5* luxury hotels)

Certification of SPAs (part of EuropeSpa wellness criteria)

SPA in a Hotel (Resort Hotel, 
Conference Hotel etc.)

SPA in a thermal bath

Day SPA



Σύγχρονες τάσεις στην Ελλάδα

➢Προς το παρόν, η χρήση των ιαματικών πηγών γίνεται μόνο για
θεραπευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο της Ιαματικής Ιατρικής

➢Η παραδοσιακή υδροθεραπεία λαμβάνει τη μορφή της Ιαματικής
Ιατρικής και απευθύνεται όχι μόνο σε ασθενείς τουρίστες αλλά και
στους συνοδούς τους καθώς και σε υγιή άτομα

➢Η Ευρώπη έχει συνολικά 1400 ανεπτυγμένες λουτροπόλεις, στις
οποίες απασχολούνται 750.000 άτομα με ετήσιο τζίρο 45 δις ευρώ
από τις 180 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις



Ιαματικός Τουρισμός στην Ελλάδα

Πλεονεκτήματα

Μεγάλο Τουριστικό ενδιαφέρον

Πλήθος ιαματικών πηγών

Εξαίρετο βιοκλίμα

Χώρα Ε.Ε. 

Μειονεκτήματα

Μη ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο

Ελλειπής οργάνωση

Ανεπαρκές μάρκετινγκ

Έλλειψη υποδομών



Πλεονεκτήματα της Ελλάδος 

στην ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού

➢Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με ποιότητα και 

μοναδικότητα των ιαματικών φυσικών πόρων (750 ιαματικές πηγές εκ 

των οποίων 126 ενεργοποιημένες και μόνο οι 55 είναι 

αναγνωρισμένες με Φ.Ε.Κ. με θεραπευτικές ενδείξεις και αντενδείξεις)

➢Εξαίρετο φυσικό περιβάλλον για παροχή υπηρεσιών όλου του 

φάσματος της Ιαματικής Ιατρικής

➢Πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά

➢Φημισμένη μεσογειακή διατροφή

Στην Ελλάδα, το 2012, παρουσιάστηκε μείωση των διεθνών αφίξεων 

της τάξεως του -5,5% (ETC Report) και δραματική πτώση του 

εσωτερικού ιαματικού τουρισμού



Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

➢ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

• Αγροτουρισμός

• Οινοτουρισμός

• Γαστρονομικός τουρισμός

➢ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• Τουρισμός κρουαζιέρας, yachting και ιστιοπλοΐας

• Τουρισμός καταδύσεων αναψυχής και θαλάσσιων σπορ

• Αλιευτικός τουρισμός

➢ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ - INCENTIVES

➢ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

➢ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

➢ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ



➢ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• Αθλητικός τουρισμός - Τουρισμός golf - Mega Events

Προπονητικός τουρισμός

Τουρισμός αθλητικών διοργανώσεων

Τουρισμός αθλητικής αναψυχής

Προπονητικά Κέντρα

Mega Events

• Τουρισμός θεματικών πάρκων και θεματικών μουσείων - Τουρισμός καζίνο

➢ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (LUXURY)

➢ ΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ή ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ

➢ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΠΟΡ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΜΑΣΗΣ

➢ ΟΡΕΙΝΟΣ - ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

➢ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ



➢ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ) - ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ (ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

➢ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΜΕΑ)

➢ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• Κοινωνικός τουρισμός

• Υποβοηθούμενη Τουριστική Κατοικία

• Οργανωμένο real-estate εξοχικών κατοικιών

• Χρονομεριστική μίσθωση

• Fractionals

• Private Residence Clubs

• Destination Clubs

• Condo (minium) Hotels 

• Προγράμματα ανταλλαγών

➢ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

➢ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ STORY TELLING























Mud therapy in Greece
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